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Deze brochure wordt u aangeboden door Energiek, de energiecoöperatie van en 
voor inwoners van Krimpen aan den IJssel. Energiek zet zich in om een bijdrage 
te leveren aan de energietransitie in onze woonplaats. Dat doet zij onder andere 
door het in Krimpen opwekken van duurzame energie. De coöperatie is onafhan-
kelijk. Zij werkt nauw samen met, en wordt ondersteund door de Gemeente 
Krimpen aan den IJssel. 
Voor meer informatie: www.energiekkrimpen.nl



Deze brochure is bedoeld voor alle Krimpenaren die een bijdrage willen leveren 
aan de energietransitie in onze woonplaats. Zoals mensen die geen zonnepane-
len op hun huis kunnen of willen hebben, en hun eigen energiegebruik toch willen 
verduurzamen. En mensen die daar financieël ook wat aan willen overhouden. 

Maar ook ouders en opa’s en oma’s die al wel panelen op hun huis hebben, maar 
voor de toekomst van hun kinderen of kleinkinderen nog méér willen doen. Dat 
kan door voor dat (klein)kind één of meer panelen in ons eerste zonnedak op het 
Krimpenerwaard College te ‘kopen’. En daarna ook nog de jaarlijkse opbrengst te 
storten op de spaarrekening van dat (klein)kind. 

Als u zich hier in herkent, en u woont in één van de postcodes 2921 t/m 2925, of 
u voert hierin als mkb-er bedrijf, dan is deze brochure voor u bedoeld.

Energiek Krimpen gaat haar eerste zonnepanelen-installatie ontwikkelen, en wel 
op het dak van het Krimpenerwaard College. De investering wordt financieel 
mogelijk gemaakt door haar leden. Zij kopen participaties in de installatie en gaan 
daardoor meeprofiteren van de opbrengsten. De coöperatie heeft een bijdrage in 
de projectkosten ontvangen van de Provincie Zuid-Holland. Zij heeft zich inmid-
dels ook verzekerd van een jaarlijkse exploitatiesubsidie van het Rijk, waardoor 
de zonnepanelen-installatie voor de deelnemende leden de komende 15 jaar 
rendabel kan zijn.

Met deze brochure willen we in een vroeg stadium informatie over dit project 
delen en Krimpenaren in de gelegenheid stellen hun belangstelling voor deelna-
me kenbaar te maken. Daarbij geldt dat bij het uitgeven van participaties voor-
rang wordt gegeven aan diegenen die al lid zijn van de coöperatie.

Voor wie is deze brochure bedoeld? 

Eerste zonnepanelen-installatie in zicht!

postcodes 2921 t/m 2925
van & voor leden    



De installatie wordt aangelegd op het dak van het Krimpenerwaard College. 
Daarmee hebben we al goede afspraken gemaakt (in een ‘recht van opstal’ 
overeenkomst). De belangrijkste is natuurlijk dat onze panelen daar 15 jaar gratis 
mogen liggen. Die afspraken worden straks ook nog bij de notaris vastgelegd.

We verwachten dat onze installatie zo’n 500 panelen groot zal zijn, en evenveel 
elektriciteit zal opwekken als ongeveer 50 huishoudens in een jaar gebruiken. De 
installatie zal bestaan uit hoogwaardige onderdelen (panelen, omvormers), en 
volgens ónze eisen door een erkend bedrijf worden aangelegd.

De opgewekte elektriciteit wordt direct aan het net geleverd, en door de coöpera-
tie verkocht aan een energiebedrijf. We zorgen er natuurlijk voor dat de installatie 
goed functioneert en onderhouden wordt, en natuurlijk ook goed verzekerd is. 

Als u in de zogenaamde ‘postcoderoos’ van de installatie woont (2921 t/m 2925) 
kunt u, als lid van de coöperatie, één of meer zogenaamde participaties kopen. 
Zo’n participatie geeft, gedurende de periode dat de installatie rendabel is (we 
gaan nu uit van 15 jaar), recht op jaarlijkse terugbetaling van 1/15e van de inves-
tering, plus een deel van de winst van de coöperatie. Zo draagt u, als bezitter van 
participaties, niet alleen direkt bij aan de energietransitie in uw eigen woonplaats, 
maar krijgt u ook een leuk rendement op uw investering. 
      

De zonnepanelen-installatie

Wat heeft u daaraan?

daar krijgen we    



De coöperatie (dat zijn de leden, dus u ook als u meedoet!) is opdrachtgever en 
eigenaar van de zonnepanelen-installatie op het Krimpenerwaard College. De 
installatie wordt betaald met het bedrag dat de verkoop van de participaties aan 
de leden van de coöperatie heeft opgeleverd.

Zo gauw de installatie klaar is, komen er ieder jaar inkomsten van twee kanten. 
De opgewekte stroom wordt verkocht voor een afgesproken bedrag; dat is 
inkomstenbron één. Omdat dat niet genoeg is voor de coöperatie om winst te 
maken (en u als deelnemer rendement te kunnen geven), vult het Rijk de inkom-
sten aan met een bepaald bedrag per opgewekte kWh. Dat is inkomstenbron 
twee. Die subsidie hebben we voor onze installatie op het Krimpenerwaard 
College voor 15 jaar toegezegd gekregen.

Een klein deel van deze inkomsten wordt besteed aan de installatie zelf (bijvoor-
beeld onderhoud, verzekering) en aan het runnen van de coöperatie (denk aan 
bijv. administratiekosten). Maar het grootste deel gaat ieder jaar terug naar de 
leden die participaties hebben, als terugbetaling van hun inleg en aandeel in de 
winst. We streven naar een gemiddeld rendement van 3 á 4 % per jaar. De 
participaties kosten € 300 per stuk. Eén participatie vertegenwoordigt een jaarlijk-
se energieopbrengst van ongeveer 350 kWh.

Hoe werkt het financieel?

Op dit moment worden de aanpassingen aan de constructie van het schoolge-
bouw voorbereid, en het dakonderzoek uitgevoerd. Als dat klaar is weten we 
precies hoeveel panelen we op de school kunnen leggen, gaan we offertes 
opvragen en kunnen we de definitieve financiële berekeningen maken (de 
‘business case’). Als die gunstig uitpakken in de zin dat we u voldoende rende-
ment kunnen bieden, maken we een prospectus. Daarin komt alle technische en 
financiële informatie die u nodig heeft om definitief te besluiten participaties te 
kopen, en hoeveel. En als genoeg van u dat doen, gaan we snel aan de gang 
met de realisatie van onze (en uw!) eerste zonnepanelen-installatie!!  

Hoe nu verder?

≥ 3%/jr  rendement

        energie van!                 ●  



Waarom moet ik in een bepaalde postcode wonen als ik mee wil doen?
Dat is een voorwaarde bij de subsidie die we van het Rijk krijgen. Die bepaalt dat 
deelnemers moeten wonen in de ‘postcoderoos’ van de zonnepanelen-installatie. 
Dat is de postcode waarbinnen de installatie ligt, plus de aangrenzende postco-
des.

Wat gebeurt er als ik participaties heb en verhuis naar buiten de postcoderoos? 
Dan gebeurt er niets. U behoudt uw participaties ook als u verhuist.

Kan ik mijn participaties verkopen?
Ja, u kunt uw participaties verkopen aan een ander lid. In ons concept-participa-
tiereglement zonnepanelen-installaties, dat u kunt vinden op de website, leest u 
daar meer over. 

En hoe zeker ben ik van een rendement op mijn inleg?
Helemaal zeker bent u nooit, net als bij elke belegging. De zon kan gemiddeld 
wat minder schijnen, alhoewel dat niet waarschijnlijk is over een periode van 15 
jaar. Of de installatie is onverhoopt even niet in gebruik, maar ook dat ligt niet 
voor de hand. Waar mogelijk zijn risico’s afgedekt. Zo wordt de opbrengst per 
opgewekte kWh gegarandeerd door de subsidie, en wordt de installatie door ons 
verzekerd. 

Kan deze nieuwe coöperatie dit wel aan?
Deze coöperatie is inderdaad nieuw, maar er is in deze beginperiode, en bij dit 
eerste project, veel advies, kennis en hulp voorhanden. Er bestaan in Nederland 
ruim 600 coöperaties, met een veelvoud aan in bedrijf zijnde installaties. Veel van 
hun kennis en ervaring is toegankelijk voor ons via het kenniscentrum HierOpge-
wekt. Daarnaast maken we deel uit van een netwerk van coöperaties in de regio, 
waar we voor adviezen ook bij kunnen aankloppen. En tenslotte hebben we voor 
dit eerste project een projectleider ingehuurd met de benodigde technische 
kennis en project management ervaring.

€ 12,-/jr lidmaatschap

Veelgestelde vragen

meld u aan!            



Intentieverklaring deelname zonnedak Krimpenerwaard College

Als deze brochure uw belangstelling heeft gewekt, vragen we u om bijgaand 
formulier in te vullen. Dat verplicht u nog tot niets, maar geeft ons een indicatie of 
we op de goede weg zijn. Ook als u wel al lid bent vragen wij u het formulier in te 
vullen. 
Als u nog geen lid bent, kunt zich met het formulier gelijk aanmelden als lid. Dat 
lidmaatschap kost maar €12 per jaar. Nú lid worden hoeft niet, maar heeft wel 
twee voordelen. Leden krijgen voorrang bij het uitgeven van de participaties. En 
bovendien praat en besluit u als lid van Energiek Krimpen mee, ook over dit 
project!!  
U kunt ook mailen naar: secretaris@energiekkrimpen.nl, of bellen naar: 
Jan Herman Koster tel: 06 - 23 47 21 06

Wat vragen we nu van u?

Antwoordformulier

Voorletters:  Tussenvoegsels:  Achternaam:  dhr  / mevr

Straatnaam:     Huisnummer:

Postcode:  Woonplaats:

Telefoonnummer:     E-mail (vereist):

is geïnteresseerd in deelname aan de geplande zonnepanelen-installatie van 
Energiek Krimpen op het Krimpenerwaard College, en overweegt deel te nemen 
door de aanschaf van ................. participaties à €300 per stuk. 
Deze intentieverklaring is geheel vrijblijvend en verplicht mij tot niets.

     Ik ben al lid            Ik meld mij aan als lid        Ik word nog geen lid

Getekend te Krimpen aan den IJssel dd:      
Datum:

Handtekening:

Mail het ondertekende formulier naar secretaris@energiekkrimpen.nl, of stuur het 
naar Energiek Krimpen, Parkzoom 18, 2922 CT  Krimpen aan den IJssel.



In samenwerking met:

Met financiële steun van:


