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1 Inleiding 
 
Dit is het 4e jaarverslag van Coöperatie Kennemer Energie, sinds 1 januari 2020 handelend onder 
de naam Kennemer Kracht. Dit verslag  betreft het jaar 2021.  

1.1  Doel Kennemer Kracht 
De Coöperatie Kennemer Kracht heeft als doel het stimuleren van het gebruik van duurzame 
energiebronnen en het op duurzame en ecologisch onschadelijke wijze produceren, doen 
produceren, leveren en doen leveren van energie, direct of indirect ten behoeve van haar leden 
om daarmee een significante bijdrage te leveren aan de transitie naar een klimaat neutrale regio. 
De Coöperatie streeft daarbij voor haar leden naar een zo optimaal mogelijk rendement tegen zo 
laag mogelijke risico’s.  

1.2 Doelgroepen Kennemer Kracht 
Vanuit haar doelstelling ontwikkelt en beheert Kennemer Kracht collectieve 
energieopwekkingsprojecten voor de volgende doelgroepen: 

 Voor individuele inwoners van Kennemerland die zelf geen zonnepanelen kunnen of willen 
plaatsen, biedt Kennemer Kracht de mogelijkheid zich aan te sluiten bij een collectief 
energieproject 

 Voor buurt en wijkinitiatieven, die voor de realisatie van een collectief 
energieopwekkingsproject geen eigen coöperatie kunnen of willen oprichten, biedt zij de 
juridische en organisatorische structuur 

 Voor bestaande energiecoöperaties staat deze structuur ook ter beschikking. Vanwege de 
hoeveelheid werk blijkt het soms lastig de wervingsfase administratief goed te regelen en 
de beheerfase tot in lengte van jaren met vrijwilligers te organiseren.  

2 Organisatie 

2.1 Bedrijfsgegevens 
Een coöperatie is een onderneming en staat als zodanig geregistreerd. De belangrijkste 
bedrijfsgegevens zijn de volgende: 
Bedrijfsnaam:    Coöperatie Kennemer Energie U.A. 
Handelsnaam:    Kennemer Kracht 
Adres:     Nederlandlaan 226, 2034 PE Haarlem 
e-mail:     coöperatie@kennemerkracht.nl 
Vestigingslocatie:   Haarlem 
Datum van oprichting:  19 december 2017 
Handelsregister KVK Amsterdam: 70 36 75 31 
BTW nummer:   NL 858 296 135 B01 
RSIN/Fiscaalnummer/BSN:  858296135 
Bankrekeningnummer:  NL74 TRIO 0338 8846 96 
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2.2  Samenstelling bestuur 
Op de ALV van 25 november 2019 is de benoeming van het bestuur over 2018/2019 en het 
aftreedschema officieel bevestigd. In de ALV van 22 juni 2021 is Peter Zaal benoemd tot 
Penningmeester. Het bestuur bestaat sinds die datum uit 3 leden.  
 
Vanwege de complexiteit die de ontwikkeling en het beheer van installaties en het ontwikkelen 
van de organisatie met zich meebrengt, werkt het bestuur op professionele basis. Het bestuur 
krijgt, als er financieel ruimte is, een vergoeding voor verrichte werkzaamheden. 
 
Bestuur Kennemer Kracht 

Naam Functie Geboortedatum Benoemd sinds (Her)benoemd tot 
Erna Hollander Voorzitter 14-04-1966 17-12-2017 17-12-2022 
Mariette Wessels Secretaris 26-12-1963 1-7-2018 11-7-2022 
Peter Zaal Penningmeester 06-11-1961 11-7-2020 11-7-2023 

 

2.3 Leden 
In 2021 kwamen er 151 nieuwe leden bij. Dat waren de deelnemers aan de zonnestroominstallatie 
op het dak van Residentie Huis ten Bilt in Santpoort (35 leden) en de deelnemers aan de 
zonnestroominstallatie op het dak van het Mendel College in Haarlem. Samen met de reeds 
bestaande leden van zonnestroominstallaties Nova College Zijlweg (83 leden), Rozemarijn (28 
leden), Onze Gezellen (36 leden) en Stormvogels (16 leden) komt het ledenaantal eind 2021 
daarmee op 314 leden.  
 

Zonnestroominstallatie Datum in 
productie 

Aantal Stroomdelen 
(van 250 Wp) 

Aantal leden 

Nova Zijlweg 24-08-2018 614 83 
Het Spaarnecollectief Rozemarijn 24-07-2019 264 28 
Onze Gezellen 20-09-2019 334 36 
Autobedrijf Stormvogels 23-04-2020 110 16 
Residentie Huis ten Bilt 1-3-2021 257 35 
Mendel College 1-6-2021 1070 116 
Totaal  2649 314 
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3 Werkzaamheden 
 
De werkzaamheden van het bestuur van Kennemer Kracht richten zich op:  

1. De exploitatie en het beheer van de zonnestroominstallaties in beheer.  
2. De besluitvorming over en de ontwikkeling van nieuwe projecten 
3. De ontwikkeling van de organisatie  

3.1 Exploitatie en Beheer zonnestroom installaties  
De gemiddelde opbrengst zonnestroom was in 2021 lager dan de afgelopen jaren, zoals gemeten 
door Siderea (locatie Wijk aan Zee). Daarentegen is de opgewekte stroom verkocht tegen een 
hogere kWh prijs stroomprijs dan is aangenomen in de business cases. De operationele 
betrouwbaarheid (beschikbaarheid) van de zonnestroom installaties was over het algemeen goed 
in vergelijking met de business cases, met uitzondering van opstart problemen bij het Mendel 
College en een storing door vocht bij de installatie op het NOVA.  
 
In 2021 heeft Kennemer Kracht een contract afgesloten met Zon & Co betreffende de monitoring, 
inspectie en regulier onderhoud van de zonnestroom installaties. De werkzaamheden zijn gestart 
in de zomer van 2021. Beheer en exploitatie van collectieve zonnestroominstallaties bestaan uit 
verzekering, monitoring en onderhoud. Sinds 2021 komen daar vanwege eisen van de verzekering 
van de gebouweigenaren, Scope-12 inspecties bij, welke worden uitgevoerd door een 
onafhankelijke gecertificeerde partij.  
 
In 2021 zijn ook gesprekken gevoerd over de leveringsvoorwaarden en contractvoorwaarden met 
Greenchoice en is gekeken naar alternatieve partijen. Na bespreking van ALV in december 2021, 
zijn deze werkzaamheden in 2022 voortgezet. 
 
De opbrengst van de verkoop van energie en de vergoeding van de administratiekosten wordt 
jaarlijks per installatie berekend en verrekend met de kosten van de werkzaamheden van 
Kennemer Kracht. Het saldo wordt naar rato uitgekeerd aan de leden. De exploitatieresultaten 
worden met de deelnemers tijdens de ALV  besproken.  

3.2 Werkzaamheden Ontwikkeling Projecten 
De onderstaande werkzaamheden zijn ten behoeve van ontwikkeling van projecten in 2021 
uitgevoerd: 
 
 Oplevering Residentie Huis ten Bilt en Mendel College 

Afronding werving deelnemers en realisatie van project Residentie Huis ten Bilt en Mendel 
College. Voor het project Residentie Huis ten Bilt is samengewerkt met coöperatie  Energiek 
Velsen. Beide installaties zijn opgeleverd in het eerste halfjaar van 2021. Daarnaast heeft 
Kennemer Kracht ondersteuning verleend aan coöperatie Haarlem Noorderlicht bij de werving 
van de projecten Transvaal en TEVA. 

 Voorbereiding VVE Hoogtij-Laagtij 
Met de VVE Hoogtij-Laagtij zijn verkennende gesprekken gehouden over het realiseren van 
een zonnestroominstallatie met 338 stroomdelen. De financiële haalbaarheid met de nieuwe 
SCE subsidie regeling is marginaal, maar wordt verder ondersteund door een eenmalige 
subsidie van de gemeente Velsen. Indien de financiële haalbaarheid is bevestigd, is realisatie 
van het project mogelijk in het 4e kwartaal 2022.  

 Verkenning gemeentelijk vastgoed Haarlem 
Met de gemeente Haarlem is een project gestart voor de verkenning en mogelijke realisatie 
van 24 zonnestroominstallaties op de daken van het gemeentelijk vastgoed. Momenteel 
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worden de daken op technische haalbaarheid onderzocht. In dit project wordt ook 
samengewerkt met de andere energie coöperaties in de gemeente Haarlem. De gemeente 
Haarlem heeft hiervoor een ruime subsidie beschikbaar gesteld. 

 Schoteroog 
Met Afvalzorg en de gemeente Haarlem wordt nog steeds gewerkt aan een eventuele 
deelname aan het project Schoteroog (zon en wind). Kennemer Kracht nam deel aan de door 
Afvalzorg georganiseerde vergaderingen over de ruimtelijke inpassing van het project en 
verkent met Afvalzorg mogelijke vormen van participatie in het zonnestroomproject op 
Schoteroog dat door Afvalzorg wordt ontwikkeld.   

 Gebouwoffensief 
Onderzoek dat in het kader van Empower 2.0 (Europees project om burgers te betrekken bij de 
energietransitie, zie bijlage) in opdracht van Kennemer Kracht is uitgevoerd door stichting 
Kennemer Energie. Het actieplan heeft geleid tot een presentatie aan VVE’s in de regio over de 
mogelijkheden tot het realiseren van zonnestroominstallatie op de daken van VVE’s. Dit heeft 
geresulteerd in een aantal aanmeldingen van VVE’s voor verder onderzoek. 

3.3 Ontwikkeling van de organisatie  
De ontwikkeling van de organisatie heeft zich op de volgende aspecten gericht: 
a) Uitbesteden van de financiële administratie en ondersteuning bij de energie belasting 

teruggave. 
b) Samenwerking met andere energie coöperaties in de regio. 
 
De onderstaande werkzaamheden zijn hiervoor in 2021 uitgevoerd: 
 
a) Uitbesteden van de financiële administratie en ondersteuning Econobis 

 In de Algemene Ledenvergadering van 22 juni 2022 is besloten tot het uitbesteden van de 
financiële administratie aan Energie Samen om daarmee minder afhankelijk te worden van 
bestuursleden die deze werkzaamheden uitvoeren. De financiële administratie is overgezet 
naar het boekhoudsysteem van Energie Samen (Twinfield) en de jaarrekening 2021 is 
geheel afgerond in dit systeem. Energie Samen is nu voldoende ingewerkt in de 
administratie van Kennemer Kracht. Hiermee is de continuïteit van de financiële 
administratie gewaarborgd. 

 Kennemer Kracht heeft ondersteuning gekregen van Energie Samen bij de aangifte van de 
Energiebelasting naar de verschillende energie leveranciers. Dit blijft een zeer intensieve 
activiteit, ook omdat sommige energie leveranciers moeilijk benaderbaar zijn. Met Energie 
Samen wordt verder gesproken om dit proces nog beter te ondersteunen met behulp van 
Econobis. 

b) Samenwerking met andere energie coöperaties 
 In het kader van het Empower project zijn gesprekken gestart met de energie coöperatie s 

in de regio over verder samenwerking. Dit richt zich met name op een bestendig 
bestuursmodel, om de gezamenlijke groei ambities te ondersteunen.  

3.4 Werkzaamheden ten behoeve van leden 
 Afhandelen mutaties en vragen van leden 
 Financiële administratie, inclusief de berekening van de resultaten per stroomdeel 
 Organiseren ALV 
 Aanvragen energie belasting restitutie 
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4 Financiering   
 
De Coöperatie Kennemer Kracht kent drie bronnen van financiering: 
 

1. Subsidie: Ter dekking van de uitgaven is rekening gehouden met de toegezegde bijdrages 
voor 2021 van Interreg/Empower, de gemeente Haarlem, de Provincie Noord-Holland.  In 
2019 is het samenwerkingscontract gesloten voor de Interreg NSR subsidie voor het 
Europese project Empower 2.0 (europees project om burgers te betrekken bij 
energietransitie). Omdat deze subsidie pas na enige tijd wordt uitbetaald, verzorgt de 
gemeente Haarlem voorfinanciering.  

 
2. Uit de investering van ontwikkelde projecten: De vergoeding voor werving en registratie bij 

de ontwikkeling van een nieuw project bedraagt tot op heden eenmalig € 10 per 
zonnestroomdeel. Voor projecten die zijn aangebracht door andere coöperatie s is dit €5 
per zonnestroomdeel (Huis ten Bilt en de projecten die Kennemer Kracht ondersteunt voor 
Haarlem Noorderlicht). Hieruit worden de eenmalige wervingskosten voor nieuwe 
projecten betaald. 

 
3. Uit de beheervergoeding van projecten in beheer: De vergoeding voor beheer en 

exploitatie van lopende projecten bedraagt € 2,50 per stroomdeel per jaar. Hieruit worden 
de administratiekosten en software licenties voor Econobis voor lopende projecten 
betaald.  

 
In principe worden de werkzaamheden ten aanzien van de ontwikkeling van de organisatie 
gefinancierd vanuit de subsidie en de werkzaamheden voor de ontwikkeling en het beheer van 
projecten uit de bijbehorende vergoedingen. Omdat deze laatste twee vergoedingen nog niet 
kostendekkend zijn, is ook in 2021 hiervoor een beroep gedaan op de subsidies.  
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5 Verantwoording kosten ten opzichte van begroting 
 

5.1 Begroting en subsidieaanvragen 
 

 
 
 
Het positieve resultaat is ruim €12.000 hoger dan begroot, hetgeen met name wordt verklaard 
door de hogere wervingsvergoeding vanwege 2 nieuwe projecten en de ondersteuning die wordt 
verleend aan de coöperatie Haarlem Noorderlicht.   

BEGROTING / REALISATIE 2018 2019 2020 2021 2021
realisatie realisatie realisatie begroot realisatie

Kosten
Vaste kosten (systemen/verz./huur) 5.950€              9.346€              11.515€            12.000€            9.149€              
Kosten leden- en financiele administratie
Externe arbeidskosten, incl marketing / advertenties 8.500€              15.500€            16.000€            16.000€            16.661€            
Kosten nieuwe projecten / aanmeldstraat 2.635€              2.835€              6.000€              5.396€              
Vergoeding bestuur 67.340€            50.883€            63.835€            66.000€            50.835€            
Shared cost Empower 4.348€              2.174€              2.174€              2.174€              
Positief resultaat 1.474€              343€                  1.737€              13.893€            

81.790€            84.186€            96.702€            103.911€          98.108€            

Baten
Vergoeding werving 8.780€              3.340€              550€                  15.000€            17.515€            
Vergoeding administratie 510€                  2.019€              3.236€              6.500€              5.601€              
Subsidie Interreg 36.206€            36.206€            36.205€            36.206€            
Subsidies overig (gemeenten/prov/fondsen) 72.500€            36.206€            36.206€            36.206€            36.206€            
Doorbelaste kantoorkosten aan bestuursleden 6.415€              5.262€              
Subsidie gemeente Haarlem / Velsen  
Subsidie ter ondersteuning external expertise 15.242€            10.000€            2.580€              

81.790€            84.186€            96.702€            103.911€          98.108€            

STROOMDELEN
Nieuw in het jaar 878 334 110 1500 1327
Totaal ultimo jaar 878 1212 1322 2822 2649

SPECIFICATIE OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN 2018 2019 2020 2021 2021
Verzekeringen Algemeen 680               666                    81                       300 340
Contributies en abonnementen 250               100                    177                    200 194
Reclame en advertenties 45                 907                    900 1126
Representatie en vergaderkosten - algemeen 50                 1.545                 23                       1500 821
Reis- en verblijf 287                    300 209
Kantoorhuur 440               2.360                 2.513                 2600 1594
ICT en Telefoon 317                    397
Accountants- en administratiekosten / druk/porti/vracht 3.251            1.346                 2.999                 3000 2020

Advies & expertise 1.020            2.885                 4.269                 3000 1350
Bankkosten 214               158                    230                    200 1098

5.950            9.346                 11.516              12.000              9.149                 
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5.2 Urenverantwoording 
In 2021 zijn door bestuursleden totaal 1823 uren verantwoord en hiervan is 46%, namelijk 847 
uren uitbetaald. Door drie bestuursleden is slechts een deel van de uren gedeclareerd en 
uitbetaald en eén van de bestuursleden levert zijn bijdrage volledig op vrijwillige basis.  
 
Activiteit      Uren 
Project Management         89 
Communicatie       168 
Ontwikkeling Proposities        54 
Pilots       1302 
Uitdagingen        210 
Totaal aantal uren bestuursleden   1823 
 
Aan bestuur uitbetaalde uren     847 
Externe medewerkers      277 
Totaal aantal betaalde uren     1124 
Totaal aantal uren x € 60 per uur             67440 
 
De externe arbeidskosten zijn met name besteed aan het dak offensief dat is uitgevoerd door 
Kennemer Energie in het kader van het Empower project, en ondersteuning bij de communicatie 
en het onderhoud van website. 

6 Projecten, overzicht resultaten per 31 december 2021 
  
Opgeleverd en in beheer: 

 Nova College Haarlem (614 stroomdelen) 
 Rozemarijn voor Spaarne collectief Haarlem (264 stroomdelen) 
 Onze Gezellen Haarlem (334 stroomdelen)  
 Stormvogels IJmuiden (110 stroomdelen) 
 Residentie Huis ten Bilt (257 stroomdelen) 
 Mendel College (1070 stroomdelen) 

 
Projecten in voorbereiding: 

 VVE Hoogtij-Laagtij – onderzoek financiële haalbaarheid 
 VVE De Liefde – onderzoek financiele haalbaarheid  
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7 Jaarrekening 

7.1 Algemene toelichting op begrippen gebruikt in de jaarrekening 
 
Hieronder volgt een korte toelichting op begrippen die gebruikt worden in de jaarrekening.  
 
Zonnedak 
De totaal geactiveerde projectkosten voor de installatie (dus panelen, omvormers, 
installatiekosten, maar ook ontwikkelkosten en werving) worden in 15 jaar afgeschreven naar 0.  
 
Gelden in coöperatie 
Dit is dus het bedrag dat de coöperatie voor (de deelnemers van) deze installatie beschikbaar 
heeft. Hierop wordt bijgehouden de inleg na aftrek van de investeringskosten (het 
investeringssurplus), en de inkomsten en uitgaven.  
Dit bedrag is terug te vinden op de balans als som van algemene reserve en voorzieningen. 
 
Nominale waarde stroomdelen 
Dit is de totale aanschafwaarde van de stroomdelen, dus het totale bedrag van de inleg door de 
deelnemers. 
 
Waardevermindering 
Hierop wordt de jaarlijkse afschrijving van de installatie geboekt.  
Ook het investeringssurplus wordt hier op geboekt. Hiermee is de nominale waarde minus de 
waardevermindering gelijk aan de boekwaarde van de installatie.  
 
Waarde van de stroomdelen 
De stroomdelen minus de afwaardering plus de reserves vormen het eigen vermogen en vormen 
de totale boekwaarde van de stroomdelen.  
 
Voorzieningen 
Voor een aantal voorziene uitgaven zijn voorzieningen opgenomen.  
Calamiteiten: om te voorkomen dat bij problemen “met de pet moet worden rond gegaan” wordt 
een voorziening aangehouden van 2,5% van de nominale waarde van de stroomdelen.  
Deze voorziening wordt in het eerste jaar volgestort bij oplevering van de installatie.  
Schoonmaakkosten: hier is een bedrag van € 3 per stroomdeel opgenomen als een inschatting. 
Schoonmaken gebeurt als geconstateerd wordt dat stroomproductie sterk afneemt door 
vervuiling. Deze voorziening wordt gevuld bij oplevering van de installatie. Na het aanspreken van 
de voorziening wordt deze weer opgebouwd uit de exploitatie.  
Vervanging omvormers: na 12 tot 15 jaar dienen de omvormers vervangen te worden. Via deze 
voorziening wordt gespaard voor de geschatte kosten van vervanging over 12 tot 15 jaar. De 
omvormers hebben een fabrieksgarantie van 12 jaar.  
Verplaatsing panelen: voor specifieke projecten wordt een voorziening opgebouwd voor het 
verplaatsen van de panelen ten behoeve van groot dak onderhoud.  
 
Indien van de voorzieningen geen gebruik wordt gemaakt zullen deze aan het eind van het project 
worden uitbetaald aan de deelnemers.  
 
Operationeel resultaat 
Dit is het resultaat uit de inkomsten minus de uitgaven en de kosten voor de voorzieningen.  
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Eindresultaat 
Dit is het resultaat na aftrek van de afschrijving. Dit zal de eerste 15 jaar negatief zijn. Dit komt 
omdat de belangrijkste baten (de energiebelasting) niet via de coöperatie lopen, maar 
rechtstreeks aan de deelnemers wordt uitbetaald.  
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7.2 Jaarrekening Coöperatie Kennemer Energie Geconsolideerd 

   

Balans t/m 31-12-2021
Omschrijving Activa Passiva

Materiële vaste activa Zonnedaken
Zonnedak Nova Zijlweg 142.212        
Zonnedak KDC Rozemarijn 70.018          
Zonnedak Onze Gezellen 76.162          
Zonnedak Stormvogels 27.068          
Zonnedak Huis ten Bilt 56.799          
Zonnedak Mendel College 237.445        
Overig 1.250             
Totaal B1. Materiële vaste activa Zonnedaken 610.954        
Vorderingen en overlopende activa

Debiteuren 10.366          
Nog te ontvangen subsidies 52.293          
Vorderingen (kortlopend) 2.360             
Betaalde Borg
BTW Af te dragen 5.845             
Crediteuren
Totaal Vorderingen en overlopende activa 70.864          -                 
Liquide Middelen

Triodos Betaalrekg 124.799
Mollie betaalrekening
Totaal Liquide Middelen 124.799        
Eigen Vermogen

Nominale waarde SD (614 x € 310) Nova Zijlweg 190.340
Nominale waarde SD (264 x € 330) Rozemarijn 87.120
Nominale waarde SD (334 x € 305) Onze Gezellen 101.870
Nominale waarde SD (110 x € 300) Stormvogels 33.000
Nominale waarde SD (257 x € 265) Residentie Huis ten Bilt 68.105
Nominale waarde SD (1070 x € 250) Mendel College 267.500
Waardevermindering SD (614) Nova Zijlweg 48.129
Waardevermindering SD (264) Rozemarijn 17.102
Waardevermindering SD (334) Onze Gezellen 25.708
Waardevermindering SD (110) Stormvogels 5.932
Waardevermindering SD (257) Residentie Huis ten Bilt 11.306
Waardevermindering SD (1070) Mendel college 30.055
Eigen Vermogen per 31-12-2021 138.232        747.935        
Eigen Vermogen Coöperatie

Algemene Reserve 41.104          
Voorzieningen

Voorziening calamiteiten 20.149          
Voorziening vervanging omvormers 5.741             
Voorziening onderhoud/schoonmaak 7.947             
Voorziening schade honk- en softballen (Onze Gezellen) 6.000             
Voorziening verplaatsen panelen 1.440             
Totaal Voorzieningen 41.277          
Kortlopende schulden

Crediteuren 2.397             

Te betalen aan leden 2.701             
Nog te betalen kosten 27.972          
Terug te betalen voorschot EU subs aan Gemeente Haarlem 81.463          
Totaal Kortlopende schulden 114.533        

Totaal 944.849        944.849        
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Winst & verlies 01-01-2021 t/m 31-12-2021
Omschrijving Verlies Winst
Omzet
Stroomproductie 29.577          
Subsidie Gemeente Haarlem 25.344          
Subsidie Provincie NH 13.442          
Subsidie EU 34.032          
Servicekosten Vergoeding (Beheer&Admin) 5.601             
Wervingskosten Vergoeding 17.515          
Klantvergoeding van energieleverancier
Administratievergoeding
Totaal Omzet 125.511        
Exploitatiekosten Installaties
Productiekosten 1.275
Servicekosten (Beheer&Admin) 5.401
Vergoeding opstalrecht 1.920
Toevoeging voorziening omvormers 2.647
Toevoeging voorziening calamiteiten 8.391
Toevoeging voorziening schoonmaak 3.981
Toevoeging voorziening verplaatsen panelen 1.440
Verzekeringen Projecten 5.052
Totaal Exploitatiekosten Installaties 30.107
Personeelskosten
Arbeidskosten Extern 16.661
Arbeidskosten Intern 50.835
Totaal Personeelskosten 67.496
Algemene kosten
Contributies en abonnementen 194
Reclame en advertenties 1.126
Representatie en vergaderkosten (o.a. ALV's) 821
Reis en verblijfkosten 209
Bankkosten 1.098
Overige verkoopkosten 5.396
ICT en Telefoon 397
Kantoorhuur 1.594
Doorbelaste kantoorkosten
Accountants- en administratiekosten 2.020
Advies & Expertise 1.350
Verzekeringen Algemeen 340
Totaal Algemene kosten 14.545 -                 
Afschrijvingen
Afschrijving Zonnedaken 42.105
Totaal Afschrijvingen 42.105
Resultaat
Eindresultaat 28.742          
Totaal Resultaat 28.742          
Saldo

154.253 154.253        



Definitief  30-5-2021 15 

7.3 Jaarrekening Nova Zijlweg (614 stroomdelen) 

 

Balans t/m 31-12-2021
Omschrijving Activa Passiva
Zonnedak Nova Zijlweg 142.211                  
Gelden in Cooperatie 12.101                     
Nominale waarde SD (614) Nova Zijlweg 190.340                  
Waardevermindering SD (614) Nova Zijlweg -48.129                   
Algemene reserve 2.827                       
Waarde stroomdelen per 31-12-2021 145.038                  

Voorziening calamiteiten (2,5% nominale waarde) 4.759                 
Voorziening schoonmaak € 3 per SD 1.842                       
Voorziening vervanging omvormers 2.673                       

154.312                  154.312                  

Winst & verlies 01-01-2021 t/m 31-12-2021
Omschrijving Begroot Werkelijk
Stroomproductie 7.200                       7.985                       
Vergoeding leverancier 2.000                       -                           
Omzet 9.200                       7.985                       

Productiekosten en Verzekeringen -2.507                     -2.074                     
Vergoeding opstalrecht -756                         -756                         
Servicekosten (Beheer&Admin) -1.535                     -1.535                     
Jaarlijkse toevoeging voorziening vervanging omvormers -802                         -802                         
Exploitatiekosten -5.600                     -5.167                     

Afschrijving Zonnedaken -12.188                   -12.188                   
Eindresultaat -8.588                     -9.370                     

Toelichting
Stroomproductie Begroot Werkelijk
Productie (in kWh) 135.626                  120.975                  
Prijs per kWh (in €) 0,053                       0,066                       
Productie x Prijs 7.200                       7.985                       

Algemene Reserve Totaal
Saldo eind 2020 4.921                       
Uitbetaling deelnemers 2020 -4.912                     
Operationeel resultaat 2021 (omzet - expl kosten) 2.818                       
Saldo eind 2021 2.827                       

Voorgestelde uitbetaling Totaal Per Stroomdeel
Algemene reserve 2.827                       4,60                         
Voorgestelde uitbetaling 2.763                       4,50                         

Boekwaarde stroomdelen voor uitbetaling 145.038                  236,22                     
Boekwaarde stroomdelen na uitbetaling 142.275                  231,72                     

Terugverdienen Inleg e-belasting Uitbetaling Rest
2018 -310 5,26 -304,74                   
2019 27,60 10,00                       -267,14                   
2020 23,29                                8,00                         -235,85                   
2021 22,48                                4,50                         -208,87                   

Nova Zijlweg

Nova Zijlweg (614 stroomdelen)
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Stroomproductie 
Dit jaar is 120.975 kWh stroom geproduceerd, resulterend in een opbrengst van € 7.985. 
Er is minder stroom geproduceerd dan begroot, maar is de stroom verkocht tegen een hogere 
prijs. De lagere stroom productie is veroorzaakt door een aantal productie storingen, vanwege 
vochtproblemen bij de omvormers. Dit is inmiddels verholpen.   
 
Vergoeding leverancier 
Tijdens de ALV zal worden voorgesteld om de vergoeding van Greenchoice rechtstreeks uit te 
keren aan de leden waarvoor Greenchoice de vergoeding betaald en deze niet meer in de project 
inkomsten te laten vallen. Hieraan gerelateerd zal ook aan de overige  leden geen administratieve 
vergoeding in rekening worden gebracht, zoals eerder voorgesteld in de ALV van juni 2021. Vanaf 
2022 zal Greenchoice deze vergoeding in de individuele jaarafrekening van haar klanten die lid zijn 
verrekenen, en zal deze dus niet meer door de administratie van Kennemer Kracht lopen. 
 
Productiekosten, verzekeringen en voorzieningen 
De verzekeringskosten zijn dit jaar iets hoger omdat in 2021 de verzekeringsfactuur (sept ‘21– 
sept’22) voor 100% wordt toegerekend aan het lopende jaar. Omdat de 2020 factuur nog deels 
aan 2021 was toegerekend, veroorzaakt dit eenmalig hogere kosten in 2021.  
In 2019 is eenmalig een bedrag van € 4.759 (2,5% van de aanschafwaarde van € 190.340) 
toegevoegd aan de voorziening voor calamiteiten.  
Daarnaast is in 2019 eenmalig een bedrag van € 1.842 (€ 3 per stroomdeel) aan de voorziening 
toegevoegd voor schoonmaak van de zonnepanelen.  
Tot slot is het jaarlijkse bedrag van € 802 gereserveerd voor vervanging van de omvormers. 
 
Voorstel uitbetaling uit de algemene reserve 
Het operationeel resultaat is toegevoegd aan de algemene reserve. 
Dan resteert een saldo van € 2.827, dat voorgesteld wordt uit te betalen in een uitkering van  
€ 4.50 per stroomdeel. Hierbij moet worden wel worden opgemerkt dat de ‘Greenchoice leden’ de 
jaarlijkse vergoeding nog krijgen uitgekeerd. 
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7.4 Jaarrekening Rozemarijn (264 stroomdelen) 
 

  

Balans t/m 31-12-2021
Omschrijving Activa Passiva
Zonnedak KDC Rozemarijn 70.018                     
Gelden in Cooperatie 6.858                       
Nominale waarde SD (264) Rozemarijn 87.120                     
Waardevermindering SD (264) Rozemarijn -17.102                   
Algemene Reserve 1.424                       
Waarde stroomdelen per 31-12-2021 71.442                     

Terug te betalen klantvergoeding Greenchoice
Voorziening calamiteiten (2,5% nominale waarde) 3.628                       
Voorziening schoonmaak € 3 per SD 792                           
Voorziening vervanging omvormers 1.014                       

76.876                     76.876                     

Winst & verlies 01-01-2021 t/m 31-12-2021
Omschrijving Begroot Werkelijk
Stroomproductie 3.000                       3.063                       
Vergoeding leverancier 900                           -                           
Omzet 3.900                       3.063                       

Productiekosten en Verzekeringen -510                         -657                         
Servicekosten (Beheer&Admin) -660                         -660                         
Jaarlijkse toevoeging voorziening vervanging omvormers -430                         -427                         
Eenmalige toevoeging voorziening calamiteiten
Eenmalige toevoeging voorziening schoonmaak € 3 per SD
Exploitatiekosten -1.600                     -1.744                     

Afschrijving Zonnedaken -5.655                     -5.474                     
Eindresultaat -3.355                     -4.155                     

Toelichting
Stroomproductie Begroot werkelijk
Productie (in kWh) 56.600                     46.389                     
Prijs per kWh (in €) 0,053                       0,066                       
Productie x Prijs 3.170                       3.063                       

Algemene Reserve Totaal
Saldo eind 2020 2.745                       
Uitbetaling deelnemers 2020 -2.640                     
Operationeel resultaat (omzet - expl kosten) 1.319                       
Saldo eind 2021 1.424                       

Voorgestelde uitbetaling Totaal Per stroomdeel
Algemene reserve 1.424                       5,39                         
Voorgestelde uitbetaling 1.320                       5,00                         

Boekwaarde stroomdelen voor uitbetaling 71.442                     270,61                     
Boekwaarde stroomdelen na uitbetaling 70.122                     265,61                     

Terugverdienen Inleg e-belasting Uitbetaling Rest
2019 -330 7,48 2,75                         -319,77                   
2020 23,46                                10,00                       -286,31                   
2021 20,05                                5,00                         -261,26                   

Rozemarijn (264 stroomdelen)

Rozemarijn (264 stroomdelen)
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Stroomproductie 
Dit jaar is 46.389 kWh stroom geproduceerd, resulterend in een opbrengst van € 3.063. Ondanks 
de lagere productie is door een hogere verkoopprijs de stroomopbrengst iets hoger dan het 
budget.   
 
Vergoeding leverancier 
Tijdens de ALV zal worden voorgesteld om de vergoeding van Greenchoice rechtstreeks uit te 
keren aan de leden waarvoor Greenchoice de vergoeding betaald en deze niet meer in de project 
inkomsten te laten vallen. Hieraan gerelateerd zal ook aan de overige  leden geen administratieve 
vergoeding in rekening worden gebracht, zoals eerder voorgesteld in de ALV van juni 2021. Vanaf 
2022 zal Greenchoice deze vergoeding in de individuele jaarafrekening van haar klanten die lid zijn 
verrekenen, en zal deze dus niet meer door de administratie van Kennemer Kracht lopen 
 
Productiekosten, verzekeringen en voorzieningen 
De verzekeringskosten zijn dit jaar iets hoger omdat in 2021 de verzekeringsfactuur (sept ‘21– 
sept’22) voor 100% wordt toegerekend aan het lopende jaar. Omdat de 2020 factuur nog deels 
aan 2021 was toegerekend, veroorzaakt dit eenmalig hogere kosten in 2021.  
In 2019 is eenmalig een bedrag van € 2.178 (2,5% van de aanschafwaarde van € 87.120) 
toegevoegd aan de voorziening voor calamiteiten. In 2020 is hier nog een extra bedrag van €1.450 
aan toegevoegd. In 2019 is ook een voorziening gemaakt van € 792 (€ 3 per Stroomdeel) voor 
schoonmaak. 
Voor vervanging van de omvormers is het jaarlijkse bedrag van € 427 gereserveerd. 
 
Voorstel uitbetaling uit de algemene reserve 
Het operationeel resultaat is toegevoegd aan de algemene reserve. 
Dan resteert een saldo van € 1.424, dat voorgesteld wordt uit te betalen in een uitkering van  
€ 5,00 per stroomdeel. Hierbij moet worden wel worden opgemerkt dat de ‘Greenchoice leden’ de 
jaarlijkse vergoeding nog krijgen uitgekeerd. 
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7.5 Jaarrekening Onze Gezellen (334 stroomdelen) 
 
Balans t/m 31-12-2021
Omschrijving Activa Passiva
Zonnedak Onze Gezellen 76.162                     
Gelden in Cooperatie 13.663                     
Nominale waarde SD (334) Onze Gezellen 101.870                  
Waardevermindering SD (334) Onze Gezellen -25.708                   
Algemene reserve 3.227                       
Waarde stroomdelen per 31-12-2021 79.389                     

Terug te betalen administratie vergoeding 21                             
Voorziening calamiteiten (2,5% nominale waarde) 2.547                       
Voorziening risico schade door honk- en softballen 6.000                       
Voorziening schoonmaak € 3 per SD 1.002                       
Voorziening vervanging omvormers 866                           

89.825                     89.825                     

Winst & verlies 01-01-2021 t/m 31-12-2021
Omschrijving Begroot Werkelijk
Stroomproductie 4.217                       4.922                       
Administratievergoeding 1.025                       
Omzet 5.242                       4.922                       

Productiekosten en Verzekeringen -879                         -833                         
Servicekosten (Beheer&Admin) -835                         -835                         
Onvoorzien -436                         
Jaarlijkse toevoeging voorziening vervanging omvormers -333                         -333                         
Exploitatiekosten -2.483                     -2.001                     

Afschrijving Zonnedaken -5.973                     -5.891                     
Eindresultaat -3.214                     -2.970                     

Toelichting
Stroomproductie Begroot werkelijk
Productie (in kWh) 73.198                     73.579                     
Prijs per kWh 0,058                       0,067                       
Productie x Prijs 4.217                       4.922                       

Algemene Reserve Totaal
Saldo eind 2020 3.646                       
Uitbetaling deelnemers 2020 -3.340                     
Operationeel resultaat 2020 (omzet - expl kosten) 2.921                       
Saldo eind 2021 3.227                       

Voorgestelde uitbetaling Totaal Per Stroomdeel
Algemene reserve 3.227                       9,66                         
Voorgestelde uitbetaling 3.006        9,00                         

Boekwaarde stroomdelen voor uitbetaling 79.389                     237,69                     
Boekwaarde stroomdelen na uitbetaling 76.383                     228,69                     

Terugverdienen Inleg e-belasting Uitbetaling Rest
2019 -305 2,78 7,75                         -294,47                   
2020 26,04                                  10,00                       -258,43                   
2021 25,13                                  9,00                         -224,30                   

Onze Gezellen (334 stroomdelen)

Onze Gezellen (334 stroomdelen)
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Stroomproductie 
Dit jaar is 73.579 kWh stroom geproduceerd (vergelijkbaar met de business case) en verkocht 
tegen een hogere prijs dan is voorzien in de business case, resulterend in een opbrengst van € 
4.922. 
 
Vergoeding leverancier/administratiekosten 
Tijdens de ALV zal worden voorgesteld om de vergoeding van Greenchoice rechtstreeks uit te 
keren aan de leden waarvoor Greenchoice de vergoeding betaald en deze niet meer in de project 
inkomsten te laten vallen. Hieraan gerelateerd zal ook aan de overige  leden geen administratieve 
vergoeding in rekening worden gebracht, zoals eerder voorgesteld in de ALV van juni 2021. Vanaf 
2022 zal Greenchoice deze vergoeding in de individuele jaarafrekening van haar klanten die lid zijn 
verrekenen, en zal deze dus niet meer door de administratie van Kennemer Kracht lopen 
 
Productiekosten en verzekeringen en voorzieningen 
De verzekeringskosten zijn dit jaar iets hoger omdat in 2021 de verzekeringsfactuur (sept ‘21– 
sept’22) voor 100% wordt toegerekend aan het lopende jaar. Omdat de 2020 factuur nog deels 
aan 2021 was toegerekend, veroorzaakt dit eenmalig hogere kosten in 2021. Doordat er geen 
onvoorziene kosten waren, komen de exploitatie kosten lagere uit dan begroot. 
In 2019 is eenmalig een bedrag van € 2.547 (2,5% van de aanschafwaarde van € 101.870) 
toegevoegd aan de voorziening voor calamiteiten en een bedrag van € 1.002 (€ 3 per Stroomdeel) 
voor schoonmaak. Ook wordt een bedrag van € 6.000 aangehouden voor schade door honk- en 
softballen. In 2021 is € 333 toegevoegd aan voorziening vervanging omvormers.  
 
Voorstel uitbetaling uit de algemene reserve 
Het operationeel resultaat is toegevoegd aan de algemene reserve. 
Dan resteert een saldo van € 3.227, dat voorgesteld wordt uit te betalen in een uitkering van  
€ 9,00 per stroomdeel. Hierbij moet worden wel worden opgemerkt dat de ‘Greenchoice leden’ de 
jaarlijkse vergoeding nog krijgen uitgekeerd. 
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7.6 Jaarrekening Stormvogels (110 stroomdelen) 
 
 
Balans t/m 31-12-2021

Omschrijving Activa Passiva
Zonnedak 27.068                     
Gelden in Cooperatie 2.786                       
Nominale waarde SD (110) 33.000                     
Waardevermindering SD (110) -5.932                     
Algemene reserve 1.425                       
Waarde stroomdelen per 31-12-2021 28.493                     

Voorziening calamiteiten (2,5% nominale waarde) 825                           
Voorziening schoonmaak € 3 per SD 330                           
Voorziening vervanging omvormers 206                           

29.854                     29.854                     

Winst & verlies 01-01-2021 t/m 31-12-2021
Omschrijving Begroot Werkelijk
Stroomproductie 1.474                       1.600                       
Administratievergoeding 350                           -                           
Omzet 1.824                       1.600                       

Productiekosten en Verzekeringen -677                         -409                         
Servicekosten (Beheer&Admin) -275                         -275                         
Jaarlijkse toevoeging voorziening vervanging omvormers -103                         -103                         
Exploitatiekosten -1.055                     -787                         

Afschrijving Zonnedaken -2.084                     -2.084                     
Eindresultaat -1.315                     -1.271                     

Toelichting
Stroomproductie Begroot werkelijk
Productie (in kWh) 24.000                     24.526                     
Prijs per kWh 0,061                       0,065                       
Productie x Prijs 1.474                       1.600                       

Algemene Reserve Totaal
Saldo eind 2020 1.712                       
Uitbetaling deelnemers 2020 -1.100                     
Operationeel resultaat 2021 (omzet - expl kosten) 813                           
Saldo eind 2021 1.425                       

Voorgestelde uitbetaling Totaal Per Stroomdeel
Algemene reserve 1.425                       12,95                       
Voorgestelde uitbetaling 1.100        10,00                       

Boekwaarde stroomdelen voor uitbetaling 28.493                     259,03                     
Boekwaarde stroomdelen na uitbetaling 27.393                     249,03                     

Terugverdienen Inleg e-belasting Uitbetaling Rest
2020 -300 22,53 10,00                       -267,47                   
2021 25,44 10,00                       -232,03                   

Stormvogels (110 stroomdelen)

Stormvogels (110 stroomdelen)
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Stroomproductie 
Dit jaar is 24.526 kWh stroom geproduceerd, meer dan voorzien in de business case en bovendien 
verkocht tegen een hogere prijs, resulterend in een opbrengst van € 1.600. 
 
Vergoeding leverancier/administratiekosten 
Tijdens de ALV zal worden voorgesteld om de vergoeding van Greenchoice rechtstreeks uit te 
keren aan de leden waarvoor Greenchoice de vergoeding betaald en deze niet meer in de project 
inkomsten te laten vallen. Hieraan gerelateerd zal ook aan de overige  leden geen administratieve 
vergoeding in rekening worden gebracht, zoals eerder voorgesteld in de ALV van juni 2021. Vanaf 
2022 zal Greenchoice deze vergoeding in de individuele jaarafrekening van haar klanten die lid zijn 
verrekenen, en zal deze dus niet meer door de administratie van Kennemer Kracht lopen 
 
Productiekosten en verzekeringen en voorzieningen 
De verzekeringskosten zijn dit jaar iets hoger omdat in 2021 de verzekeringsfactuur (sept ‘21– 
sept’22) voor 100% wordt toegerekend aan het lopende jaar. Omdat de 2020 factuur nog deels 
aan 2021 was toegerekend, veroorzaakt dit eenmalig hogere kosten in 2021. Ondanks dat zijn de 
exploitatie kosten lager dan begroot.  
In 2020 is eenmalig een bedrag van € 825 (2,5% van de aanschafwaarde van € 33.000) toegevoegd 
aan de voorziening voor calamiteiten en een bedrag van € 330 (€ 3 per Stroomdeel) voor 
schoonmaak. Voor 2021 is er weer € 103 toegevoegd aan voorziening vervanging omvormers.  
 
Voorstel uitbetaling uit de algemene reserve 
Het operationeel resultaat is toegevoegd aan de algemene reserve. Dan resteert een saldo van € 
1,425. Omdat Stormvogels een klein project is en tegenvallers relatief zwaar wegen op de 
jaarlijkse resultaten, stelt het bestuur voor om de voorziening Calamiteiten te verhogen met € 
325. Dan resteert een saldo van € 1.100 om uitgekeerd te worden, of te wel   
€ 10,00 per stroomdeel. Hierbij moet worden wel worden opgemerkt dat de ‘Greenchoice leden’ 
de jaarlijkse vergoeding nog krijgen uitgekeerd. 
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7.7 Jaarrekening Residentie Huis ten Bilt (257 stroomdelen) – geen volledig jaar 
 

 
 

Balans t/m 31-12-2021

Omschrijving Activa Passiva
Zonnedak 56.799                     
Gelden in Cooperatie 10.268                     
Nominale waarde SD (257) 68.105                     
Waardevermindering SD (257) -11.306                   
Algemene reserve 6.753                       
Waarde stroomdelen per 31-12-2021 63.552                     

Voorziening calamiteiten (2,5% nominale waarde) 1.703                       
Voorziening schoonmaak € 3 per SD 771                           
Voorziening verplaatsing panelen 761                           
Voorziening vervanging omvormers 280                           

67.067                     67.067                     

Winst & verlies 01-01-2021 t/m 31-12-2021
Omschrijving Begroot Werkelijk
Stroomproductie 2.516                       3.345                       
Administratievergoeding 350                           -                           
Omzet 2.866                       3.345                       

Productiekosten en Verzekeringen -830                         -506                         
Servicekosten (Beheer&Admin) -643                         -536                         
Inspectie & Schoonmaken -244                         
Onvoorzien -100                         
Jaarlijkse toevoeging voorziening verplaatsing panelen -761                         -761                         
Jaarlijkse toevoeging voorziening vervanging omvormers -280                         -280                         
Eenmalige dotatie voorziening calamiteiten -1.703                     -1.703                     
Eenmalige dotatie voorziening schoonmaak € 3 per SD -771                         -771                         
Exploitatiekosten -5.332                     -4.557                     

Afschrijving Zonnedaken -4.163                     -3.341                     
Eindresultaat -6.629                     -4.553                     

Stroomproductie Begroot werkelijk
Productie (in kWh) 52.862                     56.055                     
Prijs per kWh 0,048                       0,060                       
Productie x Prijs 2.516                       3.345                       

Algemene Reserve Totaal
Investerings surplus 7.965                       
Uitbetaling deelnemers 2020 -                           
Operationeel resultaat 2021 (omzet - expl kosten) -1.212                     
Saldo eind 2021 6.753                       

Voorgestelde uitbetaling Totaal Per Stroomdeel
Algemene reserve 6.753                       26,28                       
Voorgestelde uitbetaling 6.425        25,00                       

Boekwaarde stroomdelen voor uitbetaling 63.552                     577,75                     
Boekwaarde stroomdelen na uitbetaling 57.127                     519,34                     

Terugverdienen Inleg e-belasting Uitbetaling Rest
2021 -265 24,88 25,00                       -215,12                   

Huis ten Bilt (257 stroomdelen)

Huis ten Bilt (257 stroomdelen)
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In 2021 is de Zonnestroominstallatie Residentie Huis ten Bilt gerealiseerd.  
 

 
 
Deze investering is binnen de begroting gebleven, en er zijn geen onvoorziene kosten bijgekomen. 
Per saldo is er een investering surplus van € 7.965, welke is toegevoegd aan de algemene reserve. 
 
Stroomproductie 
In 2021 is 56.055 kWh geproduceerd over een periode van 10 maanden, en verkocht tegen een 
hogere prijs. Dit alles resulteert in een opbrengst van €3.345, ruim boven de jaar begroting. 
Omdat slechts over een deel van het jaar is geproduceerd, is t.a.v. de productie nog geen goede 
vergelijking t.o.v. de begroting te maken. 
 
Vergoeding leverancier/administratiekosten 
Tijdens de ALV zal worden voorgesteld om de vergoeding van Greenchoice rechtstreeks uit te 
keren aan de leden waarvoor Greenchoice de vergoeding betaald en deze niet meer in de project 
inkomsten te laten vallen. Hieraan gerelateerd zal ook aan de overige  leden geen administratieve 
vergoeding in rekening worden gebracht, zoals eerder voorgesteld in de ALV van juni 2021. Vanaf 
2022 zal Greenchoice deze vergoeding in de individuele jaarafrekening van haar klanten die lid zijn 
verrekenen, en zal deze dus niet meer door de administratie van Kennemer Kracht lopen 
 
Productiekosten en verzekeringen en voorzieningen 
Omdat de installatie een deel van het jaar heeft geproduceerd kan er nog geen goede vergelijking 
worden gemaakt met de begroting.  
Dit jaar is eenmalig een bedrag van € 1.703 (2,5% van de aanschafwaarde van € 68.105) 
toegevoegd aan de voorziening voor calamiteiten en een bedrag van € 771 (€ 3 per Stroomdeel) 
voor schoonmaak. Tot slot is € 280 toegevoegd aan voorziening vervanging omvormers en € 761 
toegevoegd aan voorziening verplaatsing panelen ten behoeve van dak onderhoud in jaar 8. 
 
Voorstel uitbetaling uit de algemene reserve 
Samen met het investering surplus is het negatieve operationeel resultaat toegevoegd aan de 
algemene reserve, dat uitkomt op €6.753.  
Voorgesteld wordt om een uitkering te doen van €25 per stroomdeel, hetgeen mogelijk is 
vanwege het investering surplus. Hierbij moet worden wel worden opgemerkt dat de 
‘Greenchoice leden’ de jaarlijkse vergoeding nog krijgen uitgekeerd.  

INVESTERING begroot werkelijk
Zonnestroominstallatie 50.000     50.000       
Dakvergoeding eenmalig 3.915        3.915          
Meetinrichting en aansluitkosten 1.085        1.085          
Advies/notaris/kadaster/contracten 800           
Ontwikkelkosten Kennemer Energie 2.570        2.570          
Wervingskosten Kennemer Kracht 2.570        2.570          
Onvoorzien 1.500        
Totaal uitgaven 62.440     60.140       

Kapitaalinleg deelnemers 68.105     68.105       
Investeringssurplus 5.665        7.965          
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7.8 Jaarrekening Mendel College (1070 stroomdelen) – geen volledig jaar  

 

Balans t/m 31-12-2021

Omschrijving Activa Passiva
Zonnedak 237.445                  
Gelden in Cooperatie 22.180                     
Nominale waarde SD (1070) 267.500                  
Waardevermindering SD (1070) -30.055                   
Algemene reserve 9.738                       
Waarde stroomdelen per 31-12-2021 247.182                  
Laatste termijn installatie
Te betalen dakvergoeding 2021 1.164                       
Voorziening calamiteiten (2,5% nominale waarde) 6.688                       
Voorziening schoonmaak € 3 per SD 3.210                       
Voorziening verplaatsing panelen 679                           
Voorziening vervanging omvormers 702                           

259.625                  259.625                  

Winst & verlies 01-01-2021 t/m 31-12-2021
Omschrijving Begroot Werkelijk
Stroomproductie 10.364                     8.660                       
Marge & Administratievergoeding 2.914                       -                           
Omzet 13.278                     8.660                       

Productiekosten en Verzekeringen -1.994                     -1.848                     
Servicekosten (Beheer&Admin) -2.675                     -1.560                     
Inspectie en schoonmaken -520                         
Technisch beheer -1.605                     
Opstalrecht vergoeding -1.164                     -1.164                     
Onvoorzien -250                         
Jaarlijkse toevoeging voorziening vervanging omvormers -702                         -702                         
Jaarljkse toevoeging voorziening verplaatsing panelen -679                         -679                         
Eenmalige dotatie voorziening calamiteiten -6.688                     -6.688                     
Eenmalige dotatie voorziening schoonmaak € 3 per SD -3.210                     -3.210                     
Exploitatiekosten -19.487                   -15.851                   

Afschrijving Zonnedaken -12.990                   -13.127                   
Eindresultaat -19.199                   -20.318                   

Toelichting
Stroomproductie Begroot Werkelijk
Productie (in kWh) 217.729                  117.723                  
Prijs per kWh 0,048                       0,074                       
Productie x Prijs 10.364                     8.660                       

Algemene Reserve Totaal
Investerings surplus 16.928                     
Uitbetaling deelnemers 2020 -                           
Operationeel resultaat 2021 (omzet - expl kosten) -7.191                     
Saldo eind 2021 9.738                       

Voorgestelde uitbetaling Totaal Per Stroomdeel
Algemene reserve 9.738                       9,10                         
Voorgestelde uitbetaling 8.560        8,00                         

Boekwaarde stroomdelen voor uitbetaling 247.182                  2.247,11                 
Boekwaarde stroomdelen na uitbetaling 238.622                  2.169,29                 

Terugverdienen Inleg e-belasting Uitbetaling Rest
2021 -250 12,55 8,00                         -229,45                   

Mendel (1070 stroomdelen)

Mendel (1070 stroomdelen)
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In 2021 is de Zonnestroominstallatie Mendel College gerealiseerd.  
 

 
 
Deze investering is binnen de begroting gebleven. Er zijn geen onvoorziene uitgaven geweest, en 
er is extra subsidies ontvangen voor het verwijderen van het grind. Per saldo is er een investering 
surplus van € 16.928, welke is toegevoegd aan de algemene reserve. 
 
Stroomproductie 
De productie is gestart op 1 juni 2021. Dit jaar is 117.723 kWh stroom geproduceerd en verkocht 
tegen een hogere stroomprijs dan begroot, hetgeen resulteert  in een opbrengst van € 8.660. 
Omdat slechts over een deel van het jaar is geproduceerd, is t.a.v. de productie nog geen goede 
vergelijking t.o.v. de begroting te maken. Daarnaast is er in de maanden juni – augustus ongeveer 
18.000 kWh minder geproduceerd door technische problemen met de aansluiting van de 
installatie. 
 
Vergoeding leverancier/administratiekosten 
Tijdens de ALV zal worden voorgesteld om de vergoeding van Greenchoice rechtstreeks uit te 
keren aan de leden waarvoor Greenchoice de vergoeding betaald en deze niet meer in de project 
inkomsten te laten vallen. Hieraan gerelateerd zal ook aan de overige  leden geen administratieve 
vergoeding in rekening worden gebracht, zoals eerder voorgesteld in de ALV van juni 2021. Vanaf 
2022 zal Greenchoice deze vergoeding in de individuele jaarafrekening van haar klanten die lid zijn 
verrekenen, en zal deze dus niet meer door de administratie van Kennemer Kracht lopen 
 
Productiekosten en verzekeringen en voorzieningen 
Omdat de installatie een deel van het jaar heeft geproduceerd kan er nog geen goede vergelijking 
worden gemaakt met de begroting.  
Dit jaar is eenmalig een bedrag van € 6.688 (2,5% van de aanschafwaarde van € 367.500) 
toegevoegd aan de voorziening voor calamiteiten en een bedrag van € 3.210 (€ 3 per Stroomdeel) 
voor schoonmaak. Tot slot is € 702 toegevoegd aan voorziening vervanging omvormers en € 679 
toegevoegd aan voorziening verplaatsing panelen ten behoeve van dak onderhoud in jaar 8. 
 
Voorstel uitbetaling uit de algemene reserve 
Samen met het investering surplus is het negatieve operationeel resultaat toegevoegd aan de 
algemene reserve, dat uitkomt op €9.738. Voorgesteld wordt om een uitkering te doen van €8 per 
stroomdeel, hetgeen mogelijk is vanwege het investering surplus. Hierbij moet worden wel 
worden opgemerkt dat de ‘Greenchoice leden’ de jaarlijkse vergoeding nog krijgen uitgekeerd. 

INVESTERING begroot werkelijk
Zonnestroominstallatie 245.191   244.088       
Ontvangen subsidies PNH (via SKE) -1000 -4.725          
Ontvangen subsidies Haarlem -6500 -5.457          
Ontvangen subsidies empower -5000 -5.457          

Terugbetaling SKE -1.060          
Dakvergoeding eenmalig
Meetinrichting en aansluitkosten 1.085        1.085            
Advies/notaris/kadaster/contracten 1.249        1.887            
Ontwikkelkosten Kennemer Energie 10.700     9.510            
Wervingskosten Kennemer Kracht 10.700     10.700          
Onvoorzien 6.000        
Totaal uitgaven 262.425   250.572       

Kapitaalinleg deelnemers 267.500   267.500       
Investeringssurplus 5.075        16.928          
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7.9 Jaarrekening Coöperatie Algemeen 
 

 
 
Toelichting 
De werkorganisatie van de coöperatie staat los van de individuele installaties.  
Hierin vindt de inrichting en ontwikkeling van de organisatie plaats, zodat de individuele 
installaties op een volhoudbare wijze kunnen worden ontwikkeld en beheerd.  
Het grootste deel van de kosten bestaat uit vergoeding van uren voor de bestuursleden.  
Deze kosten worden grotendeels vergoed vanuit subsidie inkomsten.  
  

Winst & verlies 01-01-2021 t/m 31-12-2021 ALGEMEEN
Omschrijving

Omzet
Subsidie Gemeente Haarlem 25.344                   
Subsidie Provincie NH 13.442                   
Subsidie EU 34.032                   
Servicekosten Vergoeding (Beheer&Admin) 5.601                     
Wervingskosten Vergoeding 17.515                   
Totaal Omzet 95.934                   

Personeelskosten
Arbeidskosten Extern -16.661                 
Arbeidskosten Intern -50.835                 
Totaal  Personeelskosten -67.496                 

Diversen
Doorbelaste kantoorkosten
Overige verkoopkosten -5.396                   

Algemene kosten
Contributies en abonnementen -194                       
Bankkosten -1.098                   
Kantoorbenodigdheden
Drukwerk, porti en vrachten
Reis- en verblijfskosten -209                       
ICT en Telefoon -397                       
Reclame en advertenties -1.126                   
Representatie en vergaderkosten (o.a. ALV's) -821                       
Kantoorhuur -1.594                   
Accountants- en administratiekosten -2.020                   
Advies en expertise -1.350                   
Verzekeringen Algemeen -340                       

Totaal Algemene kosten -14.545                 

Eindresultaat 13.893                   
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Bijlage: Project Empower2.0 
 
De gemeente Haarlem heeft CKK destijds uitgenodigd te participeren in het Europese project 
Empower2.0. De titel van het project is voluit ‘Empowering the citizens - Towards European Energy 
Market 2.0 (Enabling More People’s OWnership in Energy tRansition)’. Zoals de titel al zegt richt 
het project zich op een versterking van de rol van de energie consument in de energietransitie. 
Het doel is de energieconsument te betrekken bij de energieproductie door hem mede-eigenaar 
te maken van duurzame opwekinstallaties. Het is duidelijk dat dit doel naadloos aansluit bij de 
missie van onze coöperatie. 
In het project Empower participeren een aantal partijen uit Nederland, België, Denemarken en het 
Verenigd Koninkrijk waaronder initiatieven vergelijkbaar met onze coöperatie. In het project draait 
het om het ontwikkelen en in praktijk beproeven van proposities voor burgers. Onze inbreng in 
Empower is enerzijds het verder ontwikkelen van de coöperatie zodat deze op termijn zonder 
subsidie kan draaien. Daarnaast ontwikkelen we een drietal pilotprojecten waarvan het project 
Onze Gezellen de eerste is. De kennis die we opdoen in het project delen we met de 
internationale projectpartners. 
Binnen Haarlem werken we in Empower verband nauw samen met de gemeente en de 
Stadsgarage. 
Het belang van deelname aan Empower voor onze coöperatie ligt vooral in de financiële steun die 
we krijgen vanuit het Interreg programma North Sea Region, de gemeente Haarlem en de 
provincie Noord-Holland. Hiermee kunnen we gedurende drie jaar in belangrijke mate de kosten 
voor ontwikkeling van de organisatie dekken. Het project eindigt waarschijnlijk medio 2022. We 
hopen dan een zeer efficiënte organisatie te hebben ontwikkeld die een groot aantal 
zonnestroominstallaties beheert.  
De partners: 

 
 
Financiële steun van: 

 
 


