Beste belangstellende van Zon op Leiderdorp,
Het is alweer geruime tijd geleden dat wij een algemene nieuwsbrief hebben gestuurd.
De leden van Zon op Leiderdorp hebben wel af en toe een ledenbrief gehad, met daarin
ook informatie over hoe “hun” zonnepanelen het doen op ons eerste dak. Door Covid-19
heeft ook bij ons de zaak natuurlijk noodgedwongen op een wat lager pitje gestaan,
maar we hebben ook weer niet helemaal stil gezeten. Daarom brengen we u graag weer
op de hoogte met deze nieuwsbrief.
Er is ook wel wat te melden, want er lijkt voorzichtig uitzicht te zijn op een tweede dak.

Het eerste dak: opbrengst eerste maanden
Eerst maar eens wat cijfers:

Op 19 december 2019 is ons eerste zonnedak in productie gegaan. De
zonnepanelen op het dak van de loods van de gemeentewerf hebben inmiddels
aardig wat kWh geproduceerd. De verwachting was dat we in het eerste vijf
maanden van 2020 ruim 27.000 kWh zouden produceren (41% van het te
verwachten jaartotaal). In werkelijkheid is er 32.101 kWh geproduceerd, 17% meer
dan verwacht.
De maanden maart, april en mei waren dan ook uitzonderlijk zonnig.

Op de website is hier de opbrengst per maand te volgen, zij het met enkele dagen
vertraging.

De opbrengst was per maand:

jan 1.167 kWh
feb 2.215 kWh
mrt 6.169 kWh
apr 9.714 kWh
mei 12.836 kWh
Van Greenchoice hebben we inmiddels voor de eerste maanden al een betaling
ontvangen.

Nog geen ledenvergadering
Het plan was om in het tweede kwartaal een eerste ledenvergadering te houden.
Sinds de oplevering van het eerste zonnedak heeft onze coöperatie immers een
28-tal leden. De coronacrisis heeft helaas roet in het eten gegooid, we hebben de
ledenvergadering moeten uitstellen. De overheid heeft hiertoe een noodwet in het
leven geroepen. We hopen de ledenvergadering snel na de zomer te kunnen
houden.
Het jaarverslag met daarin de financiële afrekening over de eerste periode van de
coöperatie wordt rond de verschijningsdatum van deze nieuwsbrief alvast naar de
leden gestuurd.

(Waarschijnlijk) wel een nieuw dak
Voor degenen die bij ons eerste dak buiten de boot vielen of toen besloten nog
heel even te wachten, is er goed nieuws: er lijkt een nieuw dak in aantocht t e zijn.

Het gaat om het dak van de (vrij nieuwe) sportzaal Hoftuyn, tussen de
basisscholen De Leeuwerik en Prins Willem Alexander. Het is een gunstig dak,
met weinig schaduw en weinig obstakels op het dak en dus veel ruimte voor
zonnepanelen.
Hoeveel zonnepanelen er op zullen passen weten we nog niet, maar we hopen dat
het aantal certificaten vergelijkbaar zal zijn met het eerste dak.

De gemeente moet het dak nog officieel beschikbaar stellen, maar gaat al wel een
constructeur laten kijken naar de mogelijkheden. Ondertussen beginnen wij met de
voorbereiding van bijvoorbeeld een offertetraject. Fonds 1818 heeft weer
toegezegd dit initiatief financieel te ondersteunen.

Via deze nieuwsbrief en onze website houden we u op de hoogte en zullen we
t.z.t. ook weer een informatiebrochure verspreiden.

Onze collega’s van Zon op Leiden…
.. zitten ondertussen ook niet stil. Het is ook hen gelukt een tweede dak te vinden,
het dak van basisschool De Arcade in de wijk Roomburg. Ze zijn net een stapje
verder dan wij, want ze hebben de gebruikersovereenkomst met de gemeente al
getekend. Wij feliciteren hen van harte met deze stap!
Zie ook https://www.unity.nu/Artikelen/leiden/zon-op-leiden-krijgt-2e-dak-op-pandvan-gemeente-leiden

Afmelden nieuwbrief
Bent u niet meer geïnteresseerd in Zon op Leiderdorp? Geen probeem. Onderaan
de mail kunt u zich afmelden voor de nieuwsbrief. U blijft dan nog wel in onze
administratie staan. Wilt u ook daaruit verwijderd worden? Stuurt u dan een mailtje
naar info@zonopleiderdorp.nl met deze boodschap. Een afmelding voor de
nieuwbrief mag ook via deze weg.

