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Coöperatie Opgewekt Rijssen U.A. heeft als doel 
zo veel mogelijk lokaal groene stroom op te wek-
ken met gebruik van de Regeling verlaagd tarief 
energiebelasting, ook wel postcoderoos genoemd. 
Dat doet ze door zonnepanelen op grote (bedrijfs)
daken te plaatsen en dakeigenaren en inwoners fi-
nancieel te laten profiteren van deze regeling. 

De Regeling verlaagd tarief kent twee mooie uit-
gangspunten. Ze biedt iedereen de mogelijkheid te 
profiteren van een belastingvoordeel in evenredig-
heid met de hoeveelheid energiebelasting die hij/zij 
betaalt. Daarnaast vereist ze de oprichting van een 
coöperatie. Dat betekent dat we als lokale bevol-
king samen bepalen wat, waar en hoe we het gaan 
doen. Dat lijkt ons een goede basis voor draagvlak, 
hopelijk voor een stuk lokaal enthousiasme. 

We maken zodanig gebruik van de Regeling ver-
laagd tarief dat niemand verplicht is een groot be-
drag op te hoesten om te profiteren van deze re-
geling. We hebben de overtuiging dat we met onze 
aanpak alle inwoners van onze gemeente, ook die 
met een smalle beurs, van de groenkoopste 
stroom van Nederland kunnen laten profiteren.

Als lokale coöperatie werken we samen vanuit het 
uitgangspunt: met elkaar, voor elkaar en van elkaar.

De coöperatie biedt u de mogelijkheid om uw geld 
tegen een aantrekkelijk rendement in te zetten voor 
de realisatie van zonnepanelen installaties op loka-
le bedrijfsdaken. Door op te treden als medefinan-

cier van onze coöperatie helpt u ons de doelstelling 
van onze coöperatie te realiseren. 
Dat kunt u nu doen door in te schrijven op de door 
onze coöperatie uit te geven 15-jarige lineaire ach-
tergestelde geldlening met een rentevergoeding van 
5%. Daarmee helpt u ons allereerste zonnedak  te 
financieren. Het is onze bedoeling dat er na het dak 
van Voortman Steel Group nog vele daken volgen. 

Deze brochure beoogt u inzicht te geven in de doel-
stelling, financiële mogelijkheden en risico’s van 
onze coöperatie. Wij vinden het belangrijk dat u 
hiervan kennis neemt voordat u besluit zich in te 
schrijven voor deelname aan de door onze coöpe-
ratie uit te geven achtergestelde geldlening.

Wij hopen met uw participatie hier lokaal iets moois 
van de grond te krijgen.

Het bestuur
V.l.n.r.: Gerwi Engberts (lid), Gerard Bakker (voorzitter), Raoul Teeu-

wen (communicatie), Corine Teeuwen (secretaris & ledenadministra-

tie), Jan Altena (penningmeester
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1. Doelstelling Coöperatie 
Opgewekt Rijssen

Opgewekt Rijssen investeert met gebruik van de 
Regeling verlaagd tarief energiebelasting bij col-
lectieve opwek (RVT, ook wel postcoderoosrege-
ling genoemd) in zonne-energie op lokale grote 
(bedrijfs)daken. De coöperatie heeft als doel alle 
huishoudens in Rijssen van goedkope lokaal opge-
wekte groene energie te voorzien en daarbij het be-
lastingvoordeel van de RVT zo veel mogelijk lokaal 
te laten neerslaan. Leden profiteren van de RVT 
door lid te worden van de coöperatie.

Opgewekt Rijssen werkt nauw samen met energie-
bedrijf om | nieuwe energie, een coöperatief ener-
giebedrijf met leveringsvergunning waar Opgewekt 
Rijssen samen met circa 40 andere energiecoöpe-
raties lid en mede-eigenaar van is. 

Opgewekt Rijssen kent drie inkomstenstromen:

1. Van het belastingvoordeel van de RVT (in 2019 
12 cent incl. btw per kWh) dragen de leden in 
2019 7 cent per kWh af aan de coöperatie als 
zij als klant energie afnemen via Opgewekt 
Rijssen | om. Leden die klant blijven bij een 
ander energiebedrijf dragen 9 cent per kWh 
af. De leden van de coöperatie wordt daarmee 
een korting van tenminste 3 cent per kWh1 ge-
boden op de standaard tarieven die zij bij hun 
energiebedrijf betalen. Leden die klant worden 
van ons eigen energiebedrijf profiteren van 

een voordeel van 5 cent per kWh.   
Leden kunnen over niet meer dan hun daad-
werkelijk verbruik korting ontvangen. Opgewekt 
Rijssen calculeert zodanig dat een korting over 
tenminste 85% van het bij aanmelding opgege-
ven stroomverbruik verwacht mag worden

2. Voor elk lid dat stroom afneemt van Opgewekt 
Rijssen | om, ontvangt Opgewekt Rijssen van 
het collectief om | nieuwe energie € 25 per jaar. 
Nemen zij ook gas af, dan ontvangt de coöpe-
ratie € 50 per lid van ons collectief.

3. De derde inkomstenstroom van de coöperatie is 
de verkoop van de geproduceerde stroom. Dit 
is circa 5 cent per kWh. 

Deze inkomsten worden gebruikt voor afdekking 
van financierings- en exploitatielasten van de coö-
peratie. Ook de vergoeding aan dakeigenaren, 1,25 
cent voor elk kWh dat met de panelen op hun dak 
wordt geproduceerd, betalen we hiervan.

De RVT vereist dat lokale inwoners zich verenigen 
in een coöperatie. Het idee daarachter is te stimule-
ren dat alle voordelen van deze fiscale maatregel bij 
de lokale inwoners terecht komen. Coöperatie Op-
gewekt Rijssen meent dat idee optimaal ingevuld 
te hebben. Energiegelden blijven lokaal circuleren 
en gaan niet naar grote (buitenlandse) bedrijven en 
hun aandeelhouders. De gemeenschap investeert 
in de basisbehoefte die groene energie is en werkt 

1 Ook bedrijven met een kleinverbruik aansluiting (maximaal 3*80 Amp) kunnen lid worden van de coöperatie. Omdat BTW geen 
kostenpost voor hen is, is hun voordeel beperkter. De energiebelasting is € 0,09863 per kWh. Daar komt € 0,02071 BTW over-
heen, zodat het totaal op € 0,11934 komt. Standaard dragen leden van dit bedrag € 0,08934 af aan de coöperatie, zodat ze 3 cent 
voordeel overhouden. Omdat voor ondernemers de BTW geen kostenpost is, genieten zij een voordeel van € 0,09863 - € 0,08934 
= € 0,00929 per kWh. Al zij klant van Opgewekt Rijssen | om worden, dan is hun voordeel 2 cent hoger.
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hiermee aan een stukje lokale zelfvoorziening. Het 
perspectief dat de RVT biedt om lokaal de transitie 
naar groene energie vorm te geven en het feit dat 
deelname aan de coöperatie een gemiddeld huis-
houden al gauw een voordeel van € 100 tot € 200 
per jaar oplevert, heeft het coöperatiebestuur gesti-
muleerd om een postcoderooscoöperatie in Rijssen 
op te richten.

Ook van de financiering wordt lokaal geprofiteerd. 
Want de leden krijgen als eerste de kans deel te 
nemen in de door de coöperatie uit te zetten ach-
tergestelde lineaire geldlening en te profiteren van 
5% rente. Het uiteindelijk exploitatieresultaat van 
de coöperatie valt toe aan de leden.

Doel van de coöperatie is uiteindelijk alle huishou-
dens met een kleinverbruik aansluiting in de ge-

meente Rijssen-Holten zonder of met onvoldoende 
zonnepanelen op eigen dak op deze manier van 
stroom te voorzien. De schatting is dat deze doel-
groep op dit moment ongeveer 50 MWh per jaar 
verbruikt. Dat is ruim 60 keer de productie van het 
dak van Voortman Steel Group aan de Plaagsla-
gen 16. Zo bezien heeft de coöperatie een enorme 
groeipotentie.

Na Voortman Steel Group is het dak van dit pand van Leverink Transport aan de Spoelerstraat gecontracteerd voor het beleggen met circa 1.250 

zonnepanelen.
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2. De coöperatie

2.1. FINANCIËLE OPZET COÖPERATIE

De RVT biedt alle inwoners en bedrijven met een 
kleinverbruik aansluiting belastingvoordeel over 
hun stroomrekening als zij zich verenigen in een 
coöperatie die investeert in installaties voor pro-
ductie van groene stroom. Onze coöperatie gaat 
stroom produceren met installaties van zonnepane-
len op grote daken. Die installaties moeten zich be-
vinden in de buurt waar de coöperatieleden wonen 
(in dezelfde ‘postcoderoos’). Leden van de coöpe-
ratie  komen in aanmerking voor een belastingkor-
ting op hun stroomnota. Verdeling van deze korting 
naar de deelnemers gaat naar rato van hetgeen zij 
inleggen in de coöperatie. Over de stroom die de 
coöperatieleden afnemen betalen ze ten minste 15 
jaar lang geen energiebelasting. Ook de btw over 
de energiebelasting sparen zij uit. Dat scheelt in 
2019 circa 12 cent per kWh. Daarvan gaat een deel 
naar de leden (3 cent naar leden die klant blijven bij 
hun huidig energiebedrijf, 5 cent als ze energie via 
Opgewekt Rijssen | om afnemen.) en het overige 
gaat naar de coöperatie.

De coöperatie is opgezet volgens het ‘Op Rozen 
concept’.

De sleutel van de businesscase voor dit concept 
zit in optimaal gebruik van de bedrijfseconomische 
hefboomwerking van goedkoop vreemd kapitaal. 
Het aantrekken van goedkope leningen ter finan-
ciering van te plegen investeringen verhoogt het 
rendement op het eigen vermogen (de inleg van 
coöperatieleden) en kan tegelijkertijd die inleg be-
perken tot een minimaal bedrag. Daardoor kunnen 

ook huishoudens met een klein inkomen of vermo-
gen deelnemen aan de coöperatie.

Dit concept kent een financiering waarbij drie 
partijen betrokken zijn: 80% van de investering 
wordt gefinancierd met een 15-jarige lineaire 
senior lening van het EnergieFonds Overijssel 
(EFO). Het EFO rekent een rente van 2,5%.

1% van de financiering bestaat uit een een-
malige inleg in de coöperatie door de leden. 
De hoeveelheid gebruikte stroom bepaalt de 
inleg en daarmee het aandeel dat elk lid heeft 
in de door de coöperatie opgewekte stroom en 
waarvoor het voordeel van de RVT geldt.

19% van de investering wordt gefinancierd 
met een 15-jarige achtergestelde lineaire 
geldlening waarop een rente van 5% wordt uit-
gekeerd en waarop leden bij voorrang kunnen 
inschrijven. Dit informatiememorandum ziet 
op deze lening.

Om substantieel bij te dragen aan de productie van 
lokale groene stroom is het een vereiste om als co-
operatie te investeren in veel installaties. Daarbij is 
het uitgangspunt dat de rendementen van optimale 
en suboptimale productielocaties elkaar uitmidde-
len tot een totaal gemiddeld rendement, waaruit de 
financiële verplichtingen van de coöperatie betaald 
kunnen worden.
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2.2. DE COÖPERATIE EN HAAR LEDEN

De coöperatie hanteert het uitgangspunt dat een 
coöperatielid voor maximaal 85% van zijn verbruik 
kan deelnemen in de coöperatie. Hierdoor kunnen 
schommelingen in het verbruik van de leden en een 
hogere stroomproductie dan begroot worden opge-
vangen. Bij wijze van voorbeeld: Iemand met een 
verbruik van 3.500 kWh per jaar neemt voor 2.975 
kWh deel in de investering.
De inleg wordt bepaald op 1 cent voor elk kWh dat 
het lid wenst te produceren met zijn aandeel in de 
coöperatie. Dat komt overeen met ongeveer 1% 
van de daarvoor benodigde investering. Dat bete-
kent dat dit lid € 29,75 investeert in de coöperatie. 
Deelname in de coöperatie is daarmee in principe 
voor elke beurs bereikbaar.

Elk lid mag een door de Algemene Ledenvergade-
ring (ALV) van de coöperatie jaarlijks vast te stellen 
deel van de korting energiebelasting houden. In het 
bedrijfsplan wordt er vanuit gegaan dat van het be-
lastingvoordeel ad 12 cent incl. btw per kWh een 
deel afgedragen wordt aan de coöperatie, zodat le-
den, afhankelijk of ze wel of geen klant van ons ei-
gen energiebedrijf om | nieuwe energie zijn, van een 
voordeel van 3 of 5 cent per kWh profiteren. Daar-
mee is de inleg in enkele maanden terugverdiend. 
De belastingkorting geldt gedurende tenminste 15 
jaar en die termijn is gegarandeerd door de overheid. 

Bij een meeropbrengst van de panelen of als een 
coöperatielid minder stroom afneemt dan waarin hij 
geïnvesteerd heeft, zal de coöperatie deze stroom 
over andere leden verdelen. Die hebben dan een 
klein extra voordeeltje. Op dezelfde manier zal de 
stroom van leden die verhuizen buiten het postco-
deroosgebied of die komen te overlijden verrekend 
worden over de andere leden. Voor de coöperatie 
is het natuurlijk altijd handig een ledenwachtlijst te 
hebben, zodat de vrij gevallen productie indien no-

dig naar nieuwe leden doorgeschoven kan worden.
Leden tekenen in principe voor 15 jaar lidmaatschap 
van de coöperatie, te rekenen vanaf aanvang gebruik 
RVT. Reden daarvan is dat de RVT 15 jaar gegaran-
deerd is en dat in die periode de ledenafdracht nodig 
is voor betaling rente en aflossing over de opgeno-
men geldleningen en overige exploitatiekosten. Na 
die periode vervalt waarschijnlijk de belastingvrijstel-
ling, maar zijn de  leningen afgelost zodat de coöpe-
ratie ook geen financieringslasten  meer heeft. Als er 
leden op de wachtlijst staan of leden hun aandeel in 
de coöperatie willen verhogen, dan kan de coöperatie 
toestaan dat leden tussentijds de coöperatie verlaten.  

Leden lopen geen financieel risico. De coöperatie 
is een rechtspersoon met uitgesloten aansprakelijk-
heid (U.A.). Dit betekent dat de leden van de coöpe-
ratie niet aansprakelijk zijn voor tekorten als de coö-
peratie wordt ontbonden of failliet zou gaan.

Mocht door onvoorziene substantiële verlaging van 
de energiebelasting, al dan niet in combinatie met 
een daling van de stroomprijs, aan externe financiële 
verplichtingen niet voldaan kunnen worden, dan zal 
de coöperatie uiteindelijk moeten besluiten meer van 
het belastingvoordeel zelf te houden en daarmee de 
korting per kWh te verlagen. Leden lopen dus hoog-
stens het risico dat hun korting per kWh lager wordt.

Leden zijn gedurende hun lidmaatschap van de co-
operatie aangewezen op energieleveranciers die 
de RVT faciliteren. Daarbij hebben zij een ruime 
keuze, want op dit moment faciliteren 22 bedrijven 
de RVT en deze hebben een gezamenlijk markt-
aandeel van meer dan 90%.

Verderop in dit informatiememorandum zal blijken 
dat het risico van een lagere korting per kWh uiterst 
gering is.
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2.3. DE VERSTREKKERS VAN DE 
ACHTERGESTELDE GELDLENING

De achtergestelde geldlening voorziet in 19% van 
de financiering van de coöperatie. De verstrekkers 
daarvan lopen het eerste risico als de coöperatie 
onverhoopt verlies zou lijden.

Dat risico is in de navolgende hoofdstukken be-
schreven. Daaruit blijkt dat voorzichtig is geraamd, 
op een ruim resultaat wordt gekoerst en onverhoopt 
dreigend verlies in belangrijke mate kan worden  
voorkomen door beperking van  het belastingvoor-
deel dat naar de leden gaat. Niettemin wordt de 
participanten in de achtergestelde geldlening een 
rendement van 5% in het vooruitzicht gesteld. In 

vergelijking met de 2,5% die de coöperatie op de 
nog minder risicodragende senior lening van het 
EFO (80% van de financiering) betaalt, lijkt dat een 
passend rendement.

Het coöperatiebestuur ziet graag dat zo veel moge-
lijk eigen leden participeren in deze achtergestelde 
geldlening. Enerzijds omdat daarmee de coöpera-
tie nog meer van de lokale bevolking zelf is en het 
voordeel in de gemeenschap blijft, anderzijds sti-
muleert een financieel risicodragend aandeel in de 
coöperatie ook extra betrokkenheid als lid van de 
coöperatie.

3. Sturen op resultaat

3.1. VOORZICHTIGE UITGANGSPUNTEN

Het  bedrijfsplan is gebaseerd op een raming 
van de investerings- en exploitatiekosten van cir-
ca 2.870 zonnepanelen op het dak van Voortman 
Steel Group. Deze raming is gebaseerd op recent 
ontvangen offertes, waarbij ook een ruime post voor 
onvoorziene kosten is geraamd. Daarnaast houdt 
de coöperatie rekening met bestuurs- en beheer-
kosten. Op basis van PV SOL is een inschatting 
gemaakt van wat er per jaar met de op de locatie 
te plaatsen zonnepanelen aan stroom kan worden 
opgewekt (89,4 kWh/Wp). De jaarlijkse stroompro-
ductie is vertaald in financiële opbrengsten uit ver-
koop van stroom en afdracht van een deel van het 
voordeel van de RVT door de leden.
Voor u als medefinancier is het belangrijk te weten 
of de coöperatie de jaarlijkse aflossing en rente kan 

betalen. Daarvoor is de Service Debt Coverage Ra-
tio (SDCR) een belangrijk criterium. Over het alge-
meen is een gemiddelde SDCR van 1,2 gangbaar. 
Dat wil zeggen dat de vrije kasstroom van de coö-
peratie tenminste 20% hoger is dan hetgeen ze aan 
rente en aflossing op de achtergestelde geldlening 
moet betalen. De SDCR is daarmee een indicator 
van de capaciteit om rente en aflossing te betalen.

De coöperatie hanteert voor de financiers van de 
achtergestelde lening een SDCR van minimaal 1,4.

De coöperatie hanteert ook overigens voorzichtige 
uitgangspunten: Ze rekent niet met toekomstige stij-
ging stroomprijs of energiebelasting, ze reserveert 
van meet af aan voor de vervanging van alle om-
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vormers tegen de oorspronkelijke aanschafwaarde, 
ze rekent niet met restwaarde van de installaties na 
15 jaar en over de exploitatiekosten rekent ze een 
inflatiepercentage van 2% per jaar.
 
De coöperatie vindt het belangrijk om in de beginfa-
se van de onderneming een ruime financiële marge 
in haar exploitatie te hebben teneinde de onzeker-

heden die aan de kleinschaligheid en onzekerhe-
den van de beginfase verbonden zijn het hoofd te 
kunnen bieden. Vooralsnog werkt ze daarom met 
een ruim exploitatieresultaat van 1,5 cent per kWh. 
Mogelijk kan op een later moment geconcludeerd 
worden dat er ruimte is voor een hogere korting 
voor de leden.

3.2. PROGNOSE RESULTATEN COÖPERATIE MEI 2019

Zoals uit de tabel op pagina 11 blijkt, ligt de SDCR 
met een gemiddelde van 2,32  voor de achterge-
stelde geldlening ruim boven de in § 3.1 genoemde 
minimum eis van 1,4. Dit is voor afdracht van Ven-
nootschapsbelasting (Vpb), na Vpb ligt het gemid-
delde op 2,07. De coöperatie zal deze fiscale last 
zo veel mogelijk beperken.
Daarbij is van belang te weten dat uitkeringen aan 
leden voor de Vennootschapsbelasting als kosten 
aangemerkt worden. De coöperatie heeft daarmee 
goede mogelijkheden de afdracht vergaand te be-
perken. Als de coöperatie over het volledig nu ge-
raamde meerjarig resultaat Vennootschapsbelas-
ting zou afdragen, dan zou de SDCR met 2,07 nog 
altijd ruim boven het minimum zijn.

De Coöperatie wil niet alleen de meest optimale da-
ken benutten (“de krenten uit de pap vissen”), want 
dan wordt de doelstelling om alle huishoudens in 
Rijssen-Holten van goedkope lokale groene stroom 
te laten profiteren niet bereikt. Daarom stuurt ze op 
de gemiddelde kapitaal- en exploitatiekosten per 
kWh. Dit is een belangrijk kengetal. Deze bedraagt 
bij locatie Plaagslagen 16 € 0,0776 per kWh. De 
gemiddelde kosten van de gecontracteerde daken 
(Voortman Steel Group en Leverink Transport) zijn 
€ 0,0799 per kWh. Bij de overige daken waar be-

sprekingen lopen ligt dit in de zelfde orde van groot-
te.

Het gecumuleerde vrij besteedbare exploitatiere-
sultaat bij alleen exploitatie van locatie Plaagsla-
gen 16 na 15 jaar bedraagt € 175.188 voor afdracht 
Vennootschapsbelasting. Dit komt overeen met 
een resultaat van 26 cent per door de coöperatie 
geïnvesteerde euro.
De bij deze indicatoren horende beginbalans en ex-
ploitatiebegroting zijn op pagina 11 weergegeven. 
Daarbij passen enkele toelichtende opmerkingen.

De ontwikkeling van de prijs waartegen de coöpe-
ratie de geproduceerde stroom kan verkopen en de 
ontwikkeling van de energiebelastingtarieven zijn 
erg bepalend voor het resultaat. De coöperatie heeft 
gerekend met 15 jaar lang 0% stijging, maar zou ze 
rekenen met 0,5% stijging per jaar, dan stijgt het 
cumulatief exploitatieresultaat met ruim € 50.000. 
Het cumulatief resultaat per euro investering stijgt 
dan naar 32 cent per euro investering.

Zoals te zien in de exploitatiebegroting bestaan de 
inkomsten van de coöperatie uit verkoop geprodu-
ceerde stroom, ledenbijdragen en vergoeding ener-
giebedrijf voor aanbrengen klanten.
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De verkoopwaarde van geproduceerde stroom ligt 
nu (mei 2019) iets onder 6 cent per kWh. De coö-
peratie rekent met een meerjarig gemiddelde prijs 
van 5 cent.
De ledenbijdragen betreffen de afdracht energiebe-
lasting minus de korting voor de leden. De coöpera-
tie gaat er hierbij voorzichtigheidshalve van uit dat 
ieder lid klant wordt bij om | nieuwe energie. Dus 
voor ieder lid een lage afdracht aan de coöperatie 
van 7 cent per kWh. Elk lid dat geen klant van ons 
eigen energiebedrijf wordt levert per kWh 2 cent 
meer op.
Tenslotte ontvangen we van om | nieuwe energie 
een fee van € 25 per lid dat ook klant wordt. Hierbij 
doen we de aanname dat leden alleen met stroom 
overgaan naar ons eigen energiebedrijf. De erva-
ring elders leert dat leden die overgaan naar om | 
nieuwe energie dat zowel met stroom als gas doen. 
In dat geval levert elk lid een fee van € 50 per jaar 
op.

De uitgaven betreffen met name financieringskos-
ten (aflossing, rente, garantstellingsprovisie), bij el-
kaar € 0,075 per kWh. Daarnaast zijn er de vergoe-
dingen aan de dakeigenaren (€ 0,0125
per kWh). Voortman Steel Group heeft gebruik ge-
maakt van de optie afkoop ineens. Deze kosten 
worden meegefinancierd als onderdeel van de in-
vestering en staan daarom hier op 0.
Ook zijn er aan de installaties verbonden exploi-
tatiekosten (periodieke aansluitkosten Enexis, 
kosten meetdiensten, verzekering, schoonmaak/
onderhoud).Tenslotte zijn er de algemene kosten 
(niet aan specifieke installaties verbonden) van de 
coöperatie. Deze laatste component bestaat uit 
bestuurskosten en kosten van betaalde ondersteu-
ning van het uit vrijwilligers bestaande coöperatie-
bestuur.

Het cumulatief resultaat na 15 jaar is geraamd op  
€ 226.848. Een deel daarvan wordt opzij gezet als 
reservering voor vervanging van de omvormers na 
15 jaar (de standaard garantie op de omvormers 
wordt verlangd tot 15 jaar), zodat er € 175.188  
(€ 0,26 per kWh) overblijft als vrij besteedbaar re-
sultaat. Dit vormt de eerste buffer om eventuele te-
genvallers op te vangen.

Voordat de coöperatie niet meer aan haar verplich-
tingen richting financiers kan voldoen, zou zij per 
geproduceerd kWh meer dan 6,5 cent verlies moe-
ten lijden. Op een omzet van 16 cent per kWh (incl. 
de 5 cent korting per kWh) is dat niet waarschijnlijk.
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Beginbalans Coöperatie
Investering
Kosten installaties en overige mee te financieren kosten (excl. BTW) € 680.851

Financiering
Inleg leden (eenmalig € 0,01 per kWh) € 7.697 1,13%
Achtergestelde lening € 128.473 18,87%
Senior lening Energiefonds Overijssel € 544.681 80,00%

€ 680.851

Jaar 1 t/m 15 → 1 14 15
Te produceren kWh 11.150.027 769.700 721.143 717.537
Vermeden CO-2 uitstoot in kg, 649 gram p/kWh (https://www.co2emissiefactoren.nl/) 7.236.367 499.535 468.022 465.682

Exploitatiebegroting Coöperatie Totalen ↓ Per kWh ↓
Uitgaven € 1.188.715 € 0,107 € 87.382 € 72.302 € 76.838
Rente en aflossing achtergestelde lening € 179.862 € 0,016 € 14.989 € 9.421 € 8.993
Rente en aflossing senior lening € 653.617 € 0,059 € 49.929 € 38.128 € 37.220
Huur locatie (voorzover niet ineens afgekocht) € 0 € 0,000 € 0 € 0 € 0
Exploitatiekosten installaties excl. huur locatie € 184.305 € 0,017 € 10.658 € 13.787 € 14.062
Algemene kosten coöperatie € 170.931 € 0,015 € 11.807 € 10.966 € 16.563

Inkomsten € 1.415.563 € 0,127 € 97.517 € 91.722 € 91.292
Opbrengst opgewekte kWh (stroomprijs PPA excl. BTW) € 557.501 € 0,050 € 38.485 € 36.057 € 35.877
Ledenbijdragen € 773.168 € 0,069 € 53.373 € 50.006 € 49.756
Vergoeding energiebedrijf voor aanbrengen klanten € 84.893 € 5.660 € 5.660 € 5.660

Resultaat coöperatie (voor Vpb) € 10.135 € 19.420 € 14.454
Cumulatief exploitatieresultaat € 226.848 € 0,020 € 10.135 € 212.394 € 226.848
Verloop Reserve vervanging omvormers € 51.660 € 0,005 € 3.444 € 48.216 € 51.660
Verloop Algemene reserve € 175.188 € 0,016 € 6.691 € 164.178 € 175.188
Vrij besteedbaar resultaat per euro investering € 0,26
Gemiddelde investering- plus exploitatiekosten € 0,0776

DSCR (Debt Sevice Coverage Ratio)
Aflossing senior lening € 36.312 € 36.312 € 36.312
Ontwikkeling hoofdsom € 508.369 € 36.312 € 0
Rente over afnemende hoofdsom senior lening € 13.617 € 1.816 € 908

EBITDA € 75.053 € 66.970 € 60.667
Ontwikkeling DSCR senior lening voor Vpb 1,63 1,50 1,76 1,63
Ontwikkeling DSCR senior lening na Vpb 1,56 1,46 1,66 1,56
Vrije kasstroom voor Vpb en rente en aflossing AGL € 25.124 € 28.842 € 23.447
Vrije kasstroom na Vpb en rente en aflossing AGL € 23.199 € 25.060 € 20.659
Ontwikkeling DSCR AGL voor Vpb 2,32 1,68 3,06 2,61
Ontwikkeling DSCR AGL na Vpb 2,07 1,55 2,66 2,30
Resultaat coöperatie € 10.135 € 19.420 € 14.454

https://www.co2emissiefactoren.nl/
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4. Eerste financieringstranche

4.1. EERSTE INVESTERINGSTRANCHE OPGEWEKT RIJSSEN

De coöperatie start met de plaatsing van tenminste 
2.870 zonnepanelen van minimaal 300 Wp vermo-
gen op het dak van Voortman Steel Group, loca-
tie Plaagslagen 16. De werkzaamheden beginnen 
naar verwachting voor de zomervakantie om na de 
zomervakantie afgerond te worden. De totaal hier-
mee gemoeide investering is circa € 680.000 (incl. 
afgekochte dakhuur).

Samen gaan deze panelen naar verwachting cir-
ca 770.000 kWh per jaar opwekken. Deze stroom 
rekent onze coöperatie voor de toepassing van de 
RVT toe aan circa 250 leden. In vergelijking met de 
productie van grijze stroom wordt hier door jaarlijks 
circa 500.000 kg CO2 uitstoot vermeden (649 gram 
per kWh aldus https://www.co2emissiefactoren.nl). 

Opgewekt Rijssen gaat in haar eerste financiering-
stranche iets meer financieren dan strikt voor de 
investering in de productie-installatie Plaagslagen 
16 noodzakelijk is. We gaan uit van € 750.000. Met 
de achtergestelde lening financieren we 19% van 
dat bedrag, ofwel € 142.500. Daarmee verschaft 
de coöperatie zich ruimte om alvast opdrachten te 
geven richting Enexis voor het realiseren van net-
werkaansluitingen op de volgende locaties waar de 
coöperatie zonnepanelen gaat plaatsen. De wacht-
tijd voor de realisatie van aansluitingen is in veel 
gevallen minimaal een half jaar. Als daar weer een 
nieuwe financieringsronde aan vooraf moet gaan, 
dan maken we onvoldoende vaart bij de realisatie 
van nieuwe productie-installaties. De beperkte ex-
tra rentelasten kunnen zonder bezwaar door de be-
groting gedragen worden.

Als er weer genoeg leden zijn om nieuwe produc-
tie-installaties te realiseren, dan volgt er een nieu-
we investerings- en financieringstranche. De coö-
peratie zal in eerste instantie de nieuwe leden de 
mogelijkheid geven in te tekenen op de nieuwe 
financieringstranche voor de achter-
gestelde geldlening. Bij onvoldoende 
deelname van de nieuwe leden, wor-
den ook de oude leden weer benaderd.

Het aanbod voor deelname aan de ach-
tergestelde lening zal in principe iedere 
keer onder dezelfde voorwaarden plaats-
vinden, maar het coöperatiebestuur kiest 
er voor in de beginfase een behoudende 
en veilige koers te volgen. Dat houdt in dat 
de SDCR fors hoger zal zijn dan de mini-
mum normen.

Voortman Steel Group, 

locatie Plaagslagen 16, 

ons eerste zonnedak

https://www.co2emissiefactoren.nl
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4.2. AANBOD DEELNAME 
ACHTERGESTELDE GELDLENING

De circa 250 leden die de door deze eerste pro-
ductie-installatie geproduceerde stroom voor toe-
passing van de RVT toegewezen krijgen, hebben 
bij voorrang recht op deelname aan de achterge-
stelde geldlening. Dit is een lineaire lening met een 
looptijd van 15 jaar. De coöperatie behoudt zich het 
recht voor de lening versneld af te lossen. 
Deelnemers in de lening profiteren van 5% rente en 
maken tevens de productie van lokale groene ener-
gie mogelijk op een manier waarbij de gemeen-
schap optimaal profiteert. De rente op deze lening 
vervalt jaarlijks achteraf, voor de eerste keer 1 jaar 
en 3 maanden na de hiervoor genoemde incasso-
datum.

De lening is achtergesteld. Dat wil zeggen dat alle 
andere schuldeisers van de coöperatie voorrang 
hebben bij het realiseren van hun financiële aan-
spraken op de coöperatie. En uiteraard gaan de 
aanspraken van het EFO als verstrekker van de se-
nior lening voor op die van de verstrekkers van de 
achtergestelde lening. 

De coöperatie hanteert spelregels voor de toewij-
zing van deze achtergestelde geldlening. Daarbij 
geldt dat ieder lid een participatierecht heeft van 
tenminste 19 keer zijn initiële inleg in de coöpera-
tie (1 cent per kWh waarvoor men profiteert van de 
RVT). Dus als een lid voor 4.000 kWh profiteert van 
de RVT, dan legt dit lid eenmalig € 40 in en heeft 
dit lid een participatierecht van tenminste € 760  
(19 * € 40) in de achtergestelde geldlening. 

Leden zijn niet verplicht in te schrijven op de ach-
tergestelde geldlening, want de coöperatie wil geen 
financiële drempels opwerpen voor het profiteren 
van de RVT. Als niet alle leden mee willen doen 
met de achtergestelde geldlening, wordt hun par-
ticipatierecht (19 * initiële inleg) verdeeld over de 
andere leden die voor deze financieringstranche 
belangstelling hebben. Het maximum bedrag waar-
mee leden kunnen participeren is € 10.000. Wordt 
de lening op deze manier niet volgeschreven door 
de leden, dan zoekt de coöperatie belangstellen-
den buiten de kring van leden.

5. Zekerheden en risico’s

5.1. TECHNIEK

Uiteraard zit er in de toepassing van techniek ook 
een risico. Energie produceren met zonnepanelen 
is echter een volwassen techniek. De coöperatie 
zekert de technische risico’s zo veel mogelijk af.

De coöperatie heeft voor het dak aan de Plaagsla-
gen panelen van Canadian Solar en Trina Solar 

aangeboden gekregen. Een definitieve keuze is 
op het moment van schrijven van dit memorandum 
(20 mei) nog niet gemaakt. Deze fabrikanten geven 
een productgarantie van tenminste 10 jaar op de 
zonnepanelen en een lineaire vermogensgarantie 
dat ze na 25 jaar nog tenminste 80% van hun oor-
spronkelijk vermogen leveren. De definitieve keuze 
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hangt ook af van de leverbaarheid op het moment 
van gunning van de opdracht. Het zal in ieder geval 
een merk zijn van een fabrikant met Tier 1 status. 
Dat is een eis van EFO. Deze status verschaft eni-
ge indicatie over de kredietwaardigheid en techni-
sche kwalificaties van de fabrikant (zie ook https://
www.zonnepanelen.net/tier-1-zonnepanelen/).

Overigens is de verwachting dat de zonnepanelen 
aan het einde van hun levenscyclus vanwege de 
waarde van de grondstoffen renderend gerecycled 
kunnen worden en te zijner tijd gratis ingenomen 
worden.

De door de panelen geproduceerde gelijkstroom 
moet omgezet worden naar voor het elektriciteit-
snet geschikte wisselstroom. Daarvoor zorgen de 
omvormers. Ook de definitieve keuze voor omvor-
mers moet nog worden gemaakt. Op dit moment 

zijn Huawei, Fronius en Solar Edge aangeboden. 
Deze kennen een standaardgarantie van 5 jaar 
(Solar Edge 12 jaar, optimizers 25 jaar). Zoals in 
§3.2 vermeld reserveren we voor vervanging van 
de omvormers, zodat we na afloop van de (even-
tueel verlengde) garantieperiode eigen middelen 
hebben voor eventueel noodzakelijke vervanging.

De constructie waarop de panelen rusten zijn van 
Van der Valk, Esdec of Tritec. De garantieperiode 
op dit materiaal overtreft de looptijd van de achter-
gestelde lening. 

Van de montagebedrijven wordt minimaal 2 jaar ga-
rantie op hun werkzaamheden gevraagd.

Voor monitoring en schoonmaak is financiële ruim-
te gereserveerd.

5.2. VERZEKERINGEN

De panelen gaat de coöperatie all-risk verzekeren. 
Verzekerd is schade door weersomstandigheden, 
diefstal en vandalisme en dergelijke. Bovendien is 
ook de gevolgschade verzekerd, dat wil zeggen het 
gemis aan verkoopopbrengsten en voordeel van de 
RVT door niet (goed) werkende zonnepanelen.

Coöperatie Opgewekt Rijssen U.A. is een coöpera-
tie met uitgesloten aansprakelijkheid. Dat wil zeggen 
dat leden niet aansprakelijk kunnen worden gesteld 
als de coöperatie niet meer bij machte is te betalen. 
Het bestuur van de coöperatie bestaat uit vrijwilli-
gers en valt nu nog als zodanig onder de vrijwilli-
gersverzekering van de gemeente Rijssen-Holten.  
Zodra het balanstotaal boven de € 500.000 komt 

(en dat doet het met de installatie op locatie Plaag-
slagen 16), neemt de coöperatie zelf een verzeke-
ring voor bedrijfsaansprakelijkheid, bestuurders-
aansprakelijkheid en rechtsbijstand.

Het coöperatiebestuur wordt geadviseerd en on-
dersteund door Coöperatie op Rozen Facilitair 
(CORF). Dit is een coöperatie van twee zelfstandi-
gen die ingevoerd zijn in de energiemarkt en de fis-
cale regeling waar de coöperatie van gebruik maakt 
(RVT). CORF heeft een beroeps- en bedrijfsaan-
sprakelijkheidsverzekering met een dekking van  
€ 500.000 per gebeurtenis.

https://www.zonnepanelen.net/tier-1-zonnepanelen/
https://www.zonnepanelen.net/tier-1-zonnepanelen/
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5.3. DUE DILIGENCE

5.4. BEDRIJFSVOERINGSRISICO’S

De coöperatie heeft inmiddels een externe onaf-
hankelijke partij (ENCON Ingenieursbureau Neder-
land) gecontracteerd om het technisch ontwerp te 
toetsen en opleveringcontrole uit te voeren. Daar-
mee hebben financiers zekerheid dat de technische 
veronderstellingen onder de gepresenteerde inves-
teringsresultaten deugen.
Het EFO financiert 80% van onze investeringskos-
ten. (Een hoger percentage is ongewenst omdat dit 

De RVT is een lastig uit te voeren fiscale regeling. 
Bovendien vergt het beheer van de coöperatie een 
diepgaande kennis van financiën en de wereld 
van de zonne-energie. Hiervoor heeft het bestuur  
CORF ingeschakeld. Met CORF is een overeen-
komst voor dienstverlening afgesloten die betrek-
king heeft op realisatie van het eerste dak en loopt 
tot en met de oplevering van de Ledenverklaringen 

leidt tot staatssteun.) Dit betekent dat het bedrijfs-
plan van Opgewekt Rijssen en het daarbij horende 
rekenmodel grondig is bestudeerd. Het fondsbe-
heer ligt in handen van StartGreen Capital. Dat de 
lening door de professionals van dit fonds is goed-
gekeurd en vervolgens ook de verdere procedure 
van het EFO met goed gevolg heeft doorlopen mag 
aangemerkt worden als een solide aanbeveling 
voor onze onderneming.

over het eerste productiejaar ten behoeve van de 
Belastingdienst (en op basis waarvan energiebe-
drijven de energiebelasting uitkeren aan de leden). 
In de meerjarenbegroting van de coöperatie is een 
budget voor deze diensten opgenomen. De coöpe-
ratie kan na die periode beslissen of en bij wie on-
dersteuning wordt ingekocht.

5.5. POLITIEKE RISICO’S

De hoogte van de energiebelasting in de eerste 
tariefschijf (0-10.000 kWh) is een erg bepalende 
factor voor de resultaten van de coöperatie. Het is 
niet waarschijnlijk dat de energiebelasting per kWh 
fors daalt. Steeds meer dringt het besef door dat 
er te weinig kosten van schadelijke effecten in de 
prijs van fossiele energie zijn verwerkt en dat met 
energiebelasting, een Europees handelsemissie-
systeem of een koolstofbelasting een prijs voor fos-
siele energie moet worden gerealiseerd, die meer 
de maatschappelijke kosten van vervuiling en kli-
maatontwrichting dekt. Bovendien zou een lagere 
energiebelasting op stroom veel businesscases die 
het Rijk via de Rijksdienst voor Ondernemend Ne-
derland (RVO) probeert te stimuleren niet meer ren-
dabel doen zijn. Denk bijvoorbeeld aan de vervan-

ging van aardgas gestookte cv’s door op (groene) 
stroom werkende warmtepompen. Een verlaging 
van de energiebelasting zou ook voor mensen die 
op hun eigen dak met behulp van de salderingsre-
geling hebben geïnvesteerd in zonnepanelen finan-
cieel nadelig zijn. Meermalen heeft de minister van 
Economische Zaken in het parlement uitgesproken 
dat hij investeringszekerheid wil bieden voor de 
mensen die met de energietransitie aan de slag 
gaan.

Zou de energiebelasting op stroom in de eerste ta-
riefschijf onverhoopt over de volle 15 jaar 1 cent 
lager zijn dan het huidige tarief, dan daalt het in § 
3.2 genoemde cumulatief resultaat na 15 jaar tot 
circa € 25.000.
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5.6 FINANCIAL CLOSING

Voorafgaand aan definitieve investeringsbesluiten 
dienen er een aantal documenten bij het bestuur 
van de coöperatie op tafel te liggen:

Een getekende overeenkomst met de locatie 
eigenaar voor het vestigen van een recht van 
opstal.

Een offerte van het netwerkbedrijf voor de 
eenmalige en jaarlijkse kosten van de aanpas-
sing van de netwerkaansluiting.

Dat geldt ook voor jaarlijkse kosten meetdien-
sten op grootverbruik aansluitingen.

Een definitieve offerte voor alle materialen en 
werkzaamheden met passende garanties.

Een technisch due diligence onderzoeksrap-
port.

Een overeenkomst met het energiebedrijf dat 
de opgewekte stroom tegen de begrote prijs 
wordt afgenomen.

Een Aanwijsbesluit van de Belastingdienst op 
basis van de RVT voor de betreffende loca-
ties.

Voldoende ledenovereenkomsten waaruit 
blijkt dat de met de nieuwe installatie op te 
wekken stroom afgezet kan worden bij klanten 
die aan de vereisten van de RVT voldoen.

Een leningsovereenkomst met het Energie-
fonds Overijssel (EFO) voor de senior lening.

Een doorrekening van de meerjarenbegroting 
van de coöperatie, waarin de kosten en op-
brengsten van alle tot dan toe gerealiseerde 
productie-installaties zijn opgenomen en waaruit 
blijkt dat de nieuw te financieren installatie het 
rendement van de totale coöperatie niet onder 
de afgesproken minimum SDCR doet zakken.

Aan al deze voorwaarden is op dit moment nage-
noeg voldaan. De belangrijkste nog niet vervul-
de voorwaarde is dat de 19% financiering met de 
achtergestelde geldlening nog niet rond is. Daarna 
kan de financial closing plaatsvinden en kan de op-
dracht definitief gegund worden.

Het bestuur ziet graag dat de leden intekenen op de 
achtergestelde geldlening, omdat daar vertrouwen 
uitspreekt in de coöperatie. Het geeft ook perspec-
tief op een soepele financiering van de volgende 
investeringstranches.

6. AFM en Belastingdienst

De coöperatie mag een achtergestelde lening bij 
haar leden uitzetten. De rechtvaardiging hiervan 
is dat personen binnen een besloten kring in staat 
moeten zijn om de financiële toestand van degene 

aan wie zij hun gelden toevertrouwen zelf te beoor-
delen.
Volgens artikel 1:1 van de Wet op het financieel 
toezicht (Wft) is een ‘besloten kring’: een kring, die 
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Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.

bestaat uit personen of vennootschappen waarvan 
een persoon of vennootschap opvorderbare gelden 
ter beschikking krijgt. Hiervoor is vereist dat:

• De kring nauwkeurig is omschreven
• Er sprake is van vooraf bepaalde, toetsbare 

toetredingscriteria 
• Er geen eenvoudige toetreding tot de kring mo-

gelijk is
• De geldgevers reeds een andere juridische 

niet-financiële relatie met de geldnemer heb-
ben, welke relatie inzicht geeft in de financiële 
toestand van de geldnemer (bijvoorbeeld een 
relatie van familierechtelijke, arbeidsrechtelijke, 
rechtspersoonlijke of vennootschappelijke aard)

Als een van onderstaande vragen met ‘ja’ beant-
woord kan worden, geldt er voor de uitgifte van ef-
fecten, zoals aandelen en obligaties, een prospec-
tusvrijstelling. Dan is er geen toezicht van de AFM 
vereist.
• Is de waarde van de effecten (al dan niet in 

een pakket) ten minste €100.000 per belegger? 
Worden de effecten aan minder dan 150 perso-
nen aangeboden?

• Is het een aanbieding van een vereniging of in-
stelling zonder winstoogmerk om niet commer-
ciële doelen te verwezenlijken?

• Is de totale tegenwaarde van de effecten die 
worden aangeboden, minder dan € 2,5 miljoen 
berekend over een periode van 12 maanden?

Omdat meerdere vragen met ‘ja’ beantwoord kun-
nen worden, is de coöperatie verplicht aan te ge-
ven dat u belegt buiten toezicht van de AFM om. De 
coöperatie maakt dat in dit informatiememorandum 

zichtbaar door onderstaande door de AFM verplich-
te afbeelding op te nemen.

Wat de belasting over uw participatie in de achter-
gestelde geldlening betreft het volgende. Fiscaal 
wordt uw  participatie behandeld als inkomen uit 
vermogen. De participatie valt niet onder het fiscale 
regime voor Groen beleggen. Want Opgewekt Rijs-
sen is geen fonds dat door de Belastingdienst is 
erkend als Groenfonds. 
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7. Spelregels toewijzing 
achtergestelde geldlening

Hieronder lichten wij met een fictief voorbeeld het proces van toewijzing toe.
Procedure toewijzing achtergestelde geldlening

Lid

1.
Inleg

2.
participatie-

recht

3. 
gewenste 
participatie

4. 
1e ronde 

toewijzing 
(intern)

5. 
Restant 1

6. 
Verschil

7. 
2e ronde 

toewijzing
(intern)

8. 
totaal 

toewijzing

A € 20,00 € 380,00 € 380,00 € 380,00 € 0,00 € 0,00 € 380,00
B € 25,00 € 475,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
C € 30,00 € 570,00 € 10.000,00 € 570,00 € 9.430,00 € 902,04 € 1.472,04
D € 40,00 € 760,00 € 1.000,00 € 760,00 € 240,00 € 22,96 € 782,96
E € 50,00 € 950,00 € 500,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00

€ 165,00 € 3.135,00 € 11.880,00 € 2.210,00 € 925,00 € 9.670,00 € 925,00 € 3.135,00

1. Inleg: Deze ligt vast in de Ledenovereenkomst 
(85% jaarverbruik in kWh * € 0,01).

2. Participatierecht: Dit is 19 keer de inleg. Maxi-
mum participatie per lid  is € 10.000.

3. Gewenste participatie: Het door het lid aange-
geven bedrag waarmee het in de achtergestel-
de lening wil participeren.

4. 1e ronde toewijzing: voor zover leden van hun 
participatierecht gebruik maken, krijgen zij dat 
toegewezen.

5. Restant 1: Het verschil tussen de totaal uit te 
geven achtergestelde lening en de in 1e ronde 
totaal toegewezen participaties.

6. Verschil: Het verschil tussen de gewenste en de 
in 1e ronde toegewezen participaties.

7. 2e ronde toewijzing: leden die meer willen par-

ticiperen dan hun participatierecht, krijgen het 
Restant 1 naar rato van het Verschil (tussen 
hun gewenste en in 1e ronde toegewezen parti-
cipatie) toegewezen.

8. Totaal toewijzing: Het totaal van 1e en 2e ronde 
toewijzing. Het totaal komt overeen met het to-
taal Participatierecht.

Stel dat lid C inschrijft voor € 1.000 i.p.v. € 10.000. 
Dan ontstaat er, zoals uit onderstaande tabel blijkt, 
een restant van niet toegewezen participatierech-
ten. In dat geval komt er een 3e toewijzingsronde 
en gaan we dat restant buiten de kring van coö-
peratieleden uitzetten op basis van ‘wie het eerst 
komt, die het eerst maalt’. Ook voor hen is de maxi-
male participatie € 10.000.

Procedure toewijzing achtergestelde geldlening

Lid

1.
Inleg

2.
participa-
tierecht

3. 
gewenste 
participatie

4. 
1e ronde 

toewijzing 
(intern)

5. 
Restant 

1

6. 
Verschil

7. 
2e ronde 

toewijzing
(intern)

8. 
Restant 2

9. 
3e ronde 

toewijzing 
(extern)

10. 
Totaal

toewijzing

A € 20,00 € 380,00 € 380,00 € 380,00 € 0,00 € 0,00 € 380,00
B € 25,00 € 475,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
C € 30,00 € 570,00 € 1.000,00 € 570,00 € 430,00 € 430,00 € 1.000,00
D € 40,00 € 760,00 € 1.000,00 € 760,00 € 240,00 € 240,00 € 1.000,00
E € 50,00 € 950,00 € 500,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00

€ 165,00 € 3.135,00 € 2.880,00 € 2.210,00 € 925,00 € 670,00 € 670,00 € 255,00
Persoon F (heeft op 1 juli aangegeven voor 10.000 te willen participeren.) € 255,00 € 255,00
Persoon G (heeft op 3 juli aangegeven voor 3.000 te willen participeren.) € 0,00

€ 3.135,00
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8. Partners van de coöperatie

8.1. FINANCIERS

8.2. ENERGIEBEDRIJF EN NETWERKBEDRIJF

8.3. OVERIG

Heel belangrijk voor de opstart van onze coöperatie is de subsidie voor Loka-
le Energie Initiatieven (LEI) van de provincie Overijssel. Deze subsidie van  
€ 20.000 heeft het werkkapitaal verschaft om opstart van onze coöperatie 
mogelijk te maken.

Het Energiefonds Overijssel (EFO) financiert 80% van de door de coöpe-
ratie te plegen investeringen. Dankzij deze lening kan de rente relatief laag 
blijven, waardoor de leden van de coöperatie optimaal kunnen profiteren. 

Gemeente Rijssen-Holten heeft een deel van onze communicatiekosten 
betaald.

De elektriciteit die de coöperatie produceert moet verkocht worden. Daar-
voor heeft de coöperatie overeenkomsten gesloten met om | nieuwe ener-
gie. Dat is het coöperatieve energiebedrijf waar Opgewekt Rijssen samen 
met 40 andere lokale coöperaties lid en eigenaar van is.

Enexis verzorgt het elektriciteits- (en gas)netwerk in onder andere onze ge-
meente. Aan deze bedrijven geeft de coöperatie opdrachten voor het aan-
leggen van eigen elektriciteitsaansluitingen bij de diverse productielocaties.

Cantique uit Rijssen heeft onze huisstijl ontworpen en dit infomemorandum 
vorm gegeven.

Reddie Webdesign uit Rijssen heeft onze website gemaakt.

Adviesbureau Althea uit Rijssen verzorgt de boekhouding van de coöpera-
tie.

Coöperatie op Rozen Facilitair heeft de opzet van onze coöperatie bedacht 
en ondersteunt, begeleidt en adviseert het coöperatiebestuur bij al haar 
werkzaamheden.
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