Jaarverslag 2020

Project Shelter Storage

Energie coöperatie Boeskoolstroom U.A.
Oldenzaal, april 2021

Beste leden,
Hierbij het jaarverslag van 2020 !
Met energiecoöperatie Boeskoolstroom U.A. opgericht in 2017 is het mogelijk gemaakt dat alle inwoners van
de gemeente Oldenzaal en voor een deel in Losser (De Lutte) en Hengelo (Deurningen) gebruik kunnen maken
van de postcoderoosregeling (officieel: de regeling verlaagd tarief voor collectieve opwek van de Wet belasting
milieugrondslag) .
2020 was ook voor Boeskoolstroom een bijzonder jaar. Door de covid-19 pandemie was het een heel lastig jaar
voor de onderlinge communicatie. Gelukkig had het virus geen vat op de stroomproductie die buitengewoon
goed was. Dus behalve een bijzonder jaar ook een goed jaar voor de leden. En door de meevallende
opbrengsten uit productie is ook concreet bijgedragen aan een duurzaam Oldenzaal.
Daarnaast was 2020 het jaar van de eerste teruggave van de energiebelasting.
In 2020 is steviger ingezet op naamsbekendheid en op de (financiële) voordelen om lid te worden van onze
coöperatie. Desondanks bleef de groei van het aantal leden en dus de verkoop van nieuwe panelen achter bij de
verwachtingen.
Indirect hebben we ook bijgedragen aan de groei van om|nieuwe energie waarmee we een
samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten. Er zijn in middels 50 collega energie coöperaties bij
aangesloten en ook is boeskoolstroom - om|nieuwe energie in 2020 weer uitgeroepen tot een van de groenste
energiebedrijven van Nederland.
Met dit verslag willen wij u deelgenoot maken van de ontwikkelingen in het jaar 2020..
Heeft u vragen? Mail ons, of stel ze op de Algemene Ledenvergadering.
Namens het bestuur,
Johan van Heerde, voorzitter
April 2021
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1.De daken
De basis voor de installatie en dus voor de elektriciteitsproductie is het beschikbare dakoppervlak. Op dit
moment beschikt Boeskoolstroom over een dakoppervlak van de opslaghallen van Shelter Storage met ruimte
voor 2.500 panelen waarvan er in 2019 840 (fase 1) zijn geplaatst.
Eind 2020 is ongeveer 60% van de panelen in fase 1 verkocht. De verwachting is dat in 2021 een besluit
genomen moet worden om te starten met een 2e fase met 850 panelen .
Dat besluit is sterk afhankelijk van de verkoop mogelijkheden van de panelen. Het hiervoor benodigde
dakoppervlak is dus beschikbaar.

2.Project Shelter Storage
De medio 2019 in gebruik genomen installatie heeft in de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december
2020 242.000 kWh groene stroom geproduceerd .
Daarmee is lokaal ook een bijdrage geleverd aan de CO2 compensatie van 111.000 kg of wel we hebben
hiermee het effect van ruim 5500 geplante bomen behaald die in een jaar deze CO2 uitstoot opnemen.

3.Financiering
De financiële situatie en het resultaat was eind 2020 beter dan gepland. Voor de exacte cijfers verwijzen wij
naar de jaarrekening 2020.
Hoewel de uitkering uit het Oldenzaals Energiefonds eind 2020 nog niet geheel was ontvangen wel
overeenstemming bereikt over het recht van opstal omdat de panelen als een “roerende zaak” worden
aangemerkt. Uitbetaling van het restant van de lening wordt nu begin 2021 verwacht. De periodieke betaling
van de rente en aflossing zal naar verwachting in april 2021 starten.
In 2020 is de provincie Overijssel akkoord gegaan met het bedrijfsplan van Boeskoolstroom waardoor een
subsidiebedrag van € 40.000,- kon worden bijgeschreven. Dit bedrag is met name bedoeld voor de verdere
professionalisering en de kosten voor vergroting van de naamsbekendheid en de marketing.

4.Leden
De leden van de coöperatie en tevens deelnemer in het project Shelter Storage hebben geïnvesteerd in
certificaten van zonnepanelen. Voor de kopers van certificaten is een aparte dochter coöperatie opgericht:
Energie coöperatie Bella U.A..
Het aantal leden/deelnemers bedroeg op 1 januari 2020, 31 goed voor 387 certificaten van panelen. Eind 2020
was dit aantal gegroeid tot 36, goed voor 480 certificaten van panelen. Van de 36 deelnemers waren er 33
particulier (340 certificaten), 2MKB bedrijven (80 certificaten) en 1 maatschappelijke organisatie (40
certificaten).
Niet particuliere leden kunnen een lening aangaan bij het Oldenzaals Energiefonds. Hiervan hebben 2 leden
gebruik gemaakt.
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Voor de leden van het eerste uur was 2020 het eerste jaar dat er geoogst kon worden. Zij ontvingen via hun
energieleverancier de energiebelasting terug en deelden ook mee in de opbrengst uit de elektriciteitsproductie.
Eind 2019 was al geconcludeerd dat slechts enkele huurders van WBO interesse hadden getoond om deel te
nemen en lid te worden van dochter coöperatie Anna U.A. Daarbij konden ze gebruikmaken van een
laagdrempelige regeling met als grootse voordeel dat ze niet direct hoefden te investeren in een paneel. Gezien
de minimale interesse heeft het bestuur besloten om in 2020 eerst te focussen op de verkoop van de resterende
panelen via dochter coöperatie Bella U.A. en in 2021 opnieuw na te gaan hoe ze huurders kunnen interesseren.

5.Communicatie.
Zoals in de inleiding vermeld zorgde covid-19 nog de meeste hinder op het gebied van de communicatie.
De geplande ALV vergadering op 7 mei 2020 is niet doorgegaan en uitgesteld tot 1 oktober2020 die ook niet
door kon gaan. Omdat de coöperatie tot 1 november uitstel kreeg is de ALV daarom digitaal gehouden, zodat
zaken als vaststelling van de jaarrekening 2019 toch door konden gaan. Jammer is dat het verder informeren
en het uitwisselen van ervaringen op deze manier niet mogelijk was. We hebben middels onze nieuwsbrieven in
de leden toch zo veel mogelijk op de hoogte gehouden.
Lastig waren ook de bestuursvergaderingen. De frequentie is hierbij teruggebracht van 14 daags tot
maandelijks. Ook hierbij is uiteindelijk gekozen voor video overleg.

Om tot meer naamsbekendheid en een betere (digitale)
bereikbaarheid te komen is een nieuwe huisstijl en een
nieuwe lay-out ontwikkeld.
Dat is terug te zien in onze communicatiemiddelen. Zoals in
de vernieuwde brochure en de website die beide grondig
onderhanden zijn genomen. En in de nieuwe MKB flyer voor
Oldenzaalse ondernemers die aan de leden van de Stichting
Industriële Kring Twente is gezonden.
Ook in onze advertenties is het nieuwe beeldmerk terug te
zien.

Ondanks de extra marketing inspanningen verliep de werving van nieuwe leden niet volgens verwachting. In
samenwerking met communicatiebureau Vliegende Varkens uit Oldenzaal is daarom een advertentiecampagne
gestart in De Glimlach. In het najaar is hier in 5 weken geadverteerd. In de advertentie wordt de nadruk gelegd
op het te behalen financiële voordeel in combinatie met het bijdragen aan de duurzaamheid van Oldenzaal. Dit
heeft wel de nodige reacties opgeleverd. Op de website van Boeskoolstroom was na het verschijnen van elke
advertentie een duidelijke piek te zien in het aantal bezoekers.
Uiteindelijk heeft dit geleid tot de verkoop van 53 panelen aan 5 extra deelnemers (leden) van coöperatie Bella .
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In 2020 is het collectief om|nieuwe energie waarvan boeskoolstroom deel uitmaakt wederom uitgeroepen tot
een van de groenste energie leveranciers in Nederland. In de Glimlach is hier een groot een redactioneel artikel
aan gewijd.
Een interessante doelgroep vormen de VVe’s.
In Oldenzaal blijft Boeskoolstroom betrokken bij andere initiatieven. Zoals energie in Noordoost Twente. Maar
de focus in 2020 bleef gericht op het afronden van de 1 e fase.
In 2020 heeft Boeskoolstroom incidenteel ervaringen uitgewisseld met collega energie coöperaties zoals
Enschede Energie, Zutphen en Rijssen. Ook via deelname aan de ALV van om\nieuwe energie konden we op de
hoogte blijven van de overige ervaringen in Nederland.

In het vorige jaarverslag maakten we melding dat
Boeskoolstroom een offerte heeft uitgebracht voor
40 panelen aan stichting Paardrijden voor
Gehandicapten Oldenzaal (SPGO).Hiervan heeft
SPGO gebruik gemaakt en daarmee is SPGO de
eerste maatschappelijke organisatie die gekozen
heeft voor Boeskoolstroom. Voor de investering
heeft SPGO daarbij gebruik gemaakt van een lening
uit het Oldenzaals energiefonds en Boeskoolstroom
heeft bijgedragen aan het bedrag dat SPGO zelf in
moest brengen. Daarmee heeft Boeskoolstroom
laten zien hoe haar activiteiten ten goede komen
aan de Oldenzaalse gemeenschap.
Stichting Paardrijden voor Gehandicapten

Wat helaas nog niet gelukt is, is het aanbieden van een gebruikersvriendelijke mogelijkheid om de
energieproductie op tablet of smartphone te volgen.

6.Organisatie
Team boeskoolstroom
Het team van boeskoolstroom bestond in 2020 uit 6 vrijwilligers. Het bestuur van Boeskoolstroom werd
gevormd door Johan van Heerde (voorzitter), Harry Vermij (secretaris/penningmeester) , Jaap Noordman
(algemeen bestuurslid) en Bert Huisjes die in 2020 toegetreden is tot het bestuur met de portefeuille marketing
en communicatie.
Zolang zich uit de ALV nog geen bestuursleden hebben gemeld vormen zij tevens het bestuur van dochter
coöperatie Bella. Medewerkers aan projecten zijn Harry Snijders en Wouter Lammerink (financiën).
Wij hopen op de komende ALV ook dames te ontmoeten die ons bestuur willen versterken of mogelijk iemand
kennen en willen aandragen die onze activiteiten als ambassadeur willen ondersteunen. Het bestuur vergadert
niet meer dan nodig en de lijnen zijn kort. In 2020 werd door covid-19 fysiek beperkt vergaderd. gemiddeld
eens per 14 dagen.
Administratie
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Omdat de administratie nog relatief overzichtelijk was hebben we dit in2020 ook in eigen beheer uitgevoerd.
Het betreft het bijhouden van het aantal leden, het aantal panelen per lid , het jaarlijks doorgeven van de
energieproductie aan de energieleveranciers van de leden en het regelen van de financiële afhandeling. Wel
ging er veel tijd zitten in het aandragen van gegevens voor het terugvragen van de energiebelasting en het
berekenen van opbrengst uit de elektriciteitsproductie voor elke deelnemer.
Voor een verdere stap naar de professionalisering van de administratie wordt vanaf medio 2020 gebruik
gemaakt van de diensten van Accountantskantoor KroeseWevers in Oldenzaal. Zij zullen de jaarrekening voor
2020 opmaken.
Vrijwilligers
Oproepen in 2020 onder de deelnemers om vrijwilligers te interesseren voor Boeskoolstroom heeft niet geleid
tot geïnteresseerden. Verdere versterking van het team is wel gewenst. Voor de vrijwilligers is in principe een
vrijwilligersvergoeding beschikbaar.

7. Vooruitzicht
Op basis van de ervaringen in 2020 zal het bestuur van Boeskoolstroom zijn ambities moeten bijstellen. De in
het vorige jaarverslag genoemde ambitie om binnen 2 jaar tenminste 2.500 panelen te hebben geïnstalleerd
om 250 leden van groene stroom te voorzien is niet realistisch gebleken. Hoewel Oldenzaal deze mogelijkheid in
potentie heeft (zie de analyse in het bedrijfsplan van Boeskoolstroom) zijn tot eind 2020 totaal 480 panelen
verkocht aan 36 deelnemers. En van de 840 geplaatste panelen zijn er eind 2020 dus nog 360 beschikbaar.
Waarom een toegenomen naamsbekendheid en de sympathie voor het project (een veel gehoorde reactie is
“het is een heel mooi initiatief…..” ) zich niet vertaalt in meer deelnemers? Is het een afwachtende houding door
covid-19?
Het bestuur zit echter niet stil en start begin 2021 weer een advertentiecampagne. Daarnaast probeert zij
partijen direct te benaderen. Dat is erg arbeidsintensief gezien het kleine team van vrijwilligers.
In 2020 is door de overheid ook een vernieuwing van de huidige postcoderoos regeling aangekondigd. Per 1
april 2021 komt er een nieuwe regeling, waarbij in plaats van de teruggave van de energiebelasting gewerkt
wordt met subsidie. Tot 1 april 2021 kunnen nieuwe leden nog gebruik maken van de bestaande regeling.
Voor de bestaande deelnemers verandert er niets, zij kunnen tot augustus 2034 hun energiebelasting
terugvragen.
Het bestuur van Boeskoolstroom beraad zich over het meedoen aan de nieuwe regeling. Mogelijk in combinatie
met de optie om geïnteresseerde inwoners die niet ineens een groot bedrag willen of kunnen investeren een
mogelijkheid zonder financiële drempel te bieden om toch mee te doen. Boeskoolstroom zal nagaan of
daarvoor een financieel dekkend bedrijfsplan gemaakt kan worden.
Hoewel Boeskoolstroom beschikt over voldoende dakruimte voor zonnepanelen blijft de vraag hoeveel
bewoners willen deelnemen in het project. Maar gaat de kost hier ook voor de baat?
Al met al wordt 2021 een uitdagend jaar.
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In ons vorige jaarverslag wezen wij al op mogelijke veranderingen in het eigen energieverbruik. Inmiddels
hebben wij gemerkt dat sommige leden door de aanschaf van een warmtepomp of door elektrisch te gaan
rijden meer panelen bij willen kopen Dus nogmaals:
Vergeet niet als je meer elektriciteit denkt te gebruiken dit aan ons door te geven zodat wij panelen voor je
kunnen reserveren?
Kortom elektriciteit uit zonnepanelen op daken is nog steeds “bomigs” en het is niet landschap ontsierend .
Boeskoolstroom blijft Oldenzalers de mogelijkheid bieden om hiervan te profiteren vooral als zij niet de
mogelijkheid hebben om panelen op eigen dak te leggen.

8. We bedanken iedereen
We willen graag iedereen bedanken die op welke manier dan ook heeft bijgedragen aan de resultaten die we in
2020 hebben geboekt.
Heeft u opmerkingen of vragen naar aanleiding van dit jaarverslag? Neem contact met ons op. De
contactgegevens vindt u op onze website. U kunt mailen, bellen of, als covid-19 het weer toelaat, bij
bestuursleden langs komen!
Namens het bestuur
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