TOELICHTING VOOR PARTICIPANTEN
ZONNEDAK NICOLAASKERK
1. Er wordt in het Reglement gesproken van een jaarlijkse inleg van de participanten. Hoeveel
en waarvoor is dat?
--> Bij ons is de jaarlijkse inleg € 0,-. Bij andere coöperaties is die jaarlijkse inleg
soms substantieel. Vandaar dat die post hier, vanuit een gebruikt model, genoemd wordt
(maar beter had kunnen worden geschrapt...). In het businessmodel is er ook niet mee
gerekend. Het komt niet in de Participatie-overeenkomst.
Er is natuurlijk wel een jaarlijks lidmaatschap van de coöperatie EM van € 10,- maar dat
geldt voor alle leden van de coöperatie. Om mee te kunnen doen aan het zonnedak is het
lidmaatschap verplicht.
2. In het reglement wordt ook gesproken over de mogelijkheid van verlies, bijvoorbeeld door
weinig zonne-uren of bij schade aan het dak door hagel. Bedoelen jullie dat het rendement
dan niet wordt gehaald of dat de participanten verplicht zijn extra bij te leggen?
--> Bedoeld is dat het mogelijk is dat het rendement een keer niet gehaald wordt. Overigens
zijn we verzekerd tegen beschadigingen, als gevolg van hagel etc. Maar het kan natuurlijk zijn
dat er in zo'n situatie wel minder stroom wordt geproduceerd door de panelen.
De beloofde jaarlijkse uitkering van € 12,50 is een realistische schatting op basis van de
kenmerken van de installatie, de oriëntatie op de zon en de hoek ten opzichte van de zon. Het
aantal zonuren per jaar, is echter variabel en dat veroorzaakt een zeker risico. Om overige
risico’s te beperken hebben we garanties bedongen bij de leverancier. We hebben bovendien
een verzekeringspolis tegen allerlei mogelijke tegenslagen. Mocht er zich ondanks alle
voorzichtigheid, toch een situatie voordoen waarbij de coöperatie verlies leidt op de
installatie, dan is dat een probleem dat tijdens een ALV op de agenda zal staan. De ALV
besluit uiteindelijk over de strategie.

