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Voorwoord

Opgewekt Lid,
     
Voor u ligt het jaarverslag van 2021 van Energie- 
coöperatie Rijssen u.a. Deze coöperatie u.a. is eind 
2017 opgericht, zodat inwoners van de gemeente 
Rijssen-Holten en aangrenzende postcodes ge-
bruik kunnen maken van de Regeling Verlaagd 
Tarief (RVT-regeling). Met ingang van 1 april 2021 
is deze regeling stopgezet in die zin dat er geen 
nieuwe daken meer aangemeld kunnen worden 
voor deze regeling. Daarvoor in de plaats is  de 
Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking 
(SCE-regeling) gekomen.

In 2021 hebben we een nieuwe coöperatie op-
gericht, namelijk Energiecoöperatie Rijssen SCE 
u.a. Deze coöperatie richt zich op de genoemde  
SCE-regeling. Formeel hebben we derhalve nu 
twee coöperaties. Zoals u in de nieuwsbrieven 
heeft kunnen lezen, treden beide energiecoöpera-
ties naar buiten onder de naam Opgewekt Rijssen. 
Opwekken van duurzame stroom; dat is nog steeds 
de primaire doelstelling van onze coöperaties, waar 
onze leden van kunnen profiteren. In dit verslag 
leest u verderop hier meer over.

In 2021 hebben we contacten kunnen leggen voor 
maar liefst 4 nieuwe daken. Dat is natuurlijk interes-
sant voor duurzame opwekking van stroom. 
Tijdens de vorige Algemene Ledenvergadering 
hebben we genoemd dat we aan de slag zijn ge-
gaan om het bestaande bouwbestuur om te vormen 
naar een permanent bestuur. Daar zijn we in 2021 
en 2022 verder mee gegaan. Tijdens de Algemene 
Ledenvergadering spreken we elkaar daar nader 
over.
Bij een coöperatie komt regelmatig de opmerking 
‘Van en voor leden’ aan de orde. Dat is voor Opge-
wekt Rijssen niet anders. Om dat gestalte te geven 
heb je mensen nodig. Dat is op dit moment wel een 
punt van zorg: wie helpt mee om één van de mooi-
ste energiecoöperaties van ons land verder uit te 
bouwen? 
We hopen dat dit verslag u een indruk geeft van wat 
we in 2021 hebben gedaan. Heeft u vragen? Mail 
ons, of stel ze op de Algemene Ledenvergadering.
     
Namens het bestuur,
     
Gerwi Engberts, a.i. voorzitter 
September 2022 



3

Coöperatie 
Opgewekt Rijssen U.A. 

1. Onze daken 4

2. Nieuwe daken 6

3. RVT-regeling vs. SCE-regeling 7

4. Leden 8

5. Communicatie 9

6. Organisatie 9

7. Vooruitzicht 11

8. Bedankt en slot 11

 
      

Inhoudsopgave



4

Coöperatie 
Opgewekt Rijssen U.A. 

1. Onze daken

In 2021 had Opgewekt Rijssen de volgende 3 da-
ken:

Voortman Steel Group - Plaagslagen 16 te 
Rijssen.
Leverink Transport - Spoelerstraat 23 te Rijs-
sen.
Dierenhotel A1 - Oude Stationsweg 13A te 
Holten.

Deze daken leveren stroom op voor zo’n 370 leden. 
Het aantal leden wisselt nogal eens, omdat er soms 
leden minder gaan verbruiken door plaatsing van 

eigen zonnepanelen maar we heb-
ben ook al de eerste (ex-)leden die 
zijn verhuisd buiten het postcode-
gebied, waardoor we weer nieu-
we leden van de wachtlijst erbij hebben kunnen  
schuiven. 
Deze drie daken vallen nog onder de zgn. Regeling 
Verlaagd Tarief (RVT-regeling), oftewel de “oude 
postcoderoos-regeling”.

Voor ons tweede productiejaar, welke liep van 1 ok-
tober 2020 t/m 30 september 2021, hadden we een 
mooie opbrengst. 
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Als we naar de performance van de daken kijken, zien we het volgende:
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2. Nieuwe daken

Sinds 2020 waren we actief op zoek naar nieuwe 
daken, en die inspanningen hadden in 2021 succes.  

Na de zomervakantie van 2021 heeft onze coöpe-
ratie 4 opstalovereenkomsten kunnen sluiten. Het 
betreft overeenkomsten met H.J. Markvoort (twee 
schuren aan de Beusebergerweg 55 in Holten), met 
Troost Hoveniers (de loods aan de Nijverdalseweg 
117 in Rijssen), Ligtenberg Uw Schilder (dak be-
drijfshal aan de Celsiusstraat 3) en familie Lubber-
sen (grote melkveestal aan de Bijvanksweg 1a in  
Holten).

In totaal verwachten wij op deze locaties circa 1.200 
panelen te kunnen plaatsen. 
Het lukt ons nog om voor deze daken een sub-

sidiebeschikking te krijgen. De 
daadwerkelijke plaatsing van de 
zonnepanelen zal in 2022 gaan 
plaatsvinden.

Deze nieuwe daken zullen al-
lemaal gaan vallen onder de “nieuwe postcoder-
oos-regeling”, welke de Subsidieregeling Coöpe-
ratieve Energieopwekking (SCE-regeling) heet. 
Deze regeling vervangt vanaf 1 april 2021 de 
RVT-regeling en is qua uitvoering stukken een-
voudiger, niet alleen voor de ledenadministratie 
en de energiemaatschappijen, maar ook voor 
de leden zelf. In hoofdstuk 3 van dit jaarver-
slag zetten we beide regelingen voor u op een  
rijtje.

Dak Ligtenberg - 436 panelen - 38 leden

Dak Troost - 242 panelen - 19 leden

Dak Lubbersen - 252 panelen - 19 leden

Dak Markvoort - 250 panelen - 19 leden
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3. RVT-regeling vs. SCE-regeling

De oude postcoderoos-regeling, oftewel de Rege-
ling Verlaagd Tarief, is zoals aangegeven, 1 april 
2021 vervangen door de nieuwe postcoderoos-re-
geling, oftewel de Subsidieregeling Coöperatieve 
Energieopwekking. 

De RVT-regeling in het kort
De leden die gekoppeld zijn aan de da-
ken Voortman Steel Group, Leverink 
of Dierenhotel A1, doen mee voor een 
stuk eigen verbruik. Oftewel, de coöperatie moet 
bijhouden hoeveel deze leden jaarlijks verbruiken, 
en de productie van deze daken evenredig over 
deze leden verdelen.

Op basis van deze verdeling dient de ledenadmi-
nistratie een Ledenverklaring (ook wel opwekver-
klaring genoemd) in bij de energiemaatschappij 
waar het lid klant is. De energiemaatschappij ver-
goedt daarna de energiebelasting over dat verbruik 
aan het lid. Daarna incasseert de coöperatie een 
deel van die teruggave weer bij het lid, omdat we 
hebben afgesproken dat het lid 3 cent per kWh zelf 
mag houden en de rest is bestemd om de zonnepa-
nelen af te betalen.

Dit is administratief een heel gedoe. Elke energie-
maatschappij heeft hier zijn eigen procedure voor; 
de één vergoedt het direct na ontvangst van de Le-
denverklaring, de ander verwerkt het op de jaaraf-
rekening van de klant en nog weer een ander doet 
het met een creditfactuur, enkele weken NA de jaar-
afrekening. De ledenadministratie weet hierdoor 
niet altijd wanneer deze energiebelasting is uitge-
keerd. Ook de leden hebben niet altijd door dat ze 
de energiebelasting hebben terugontvangen, want 
een mailtje is makkelijk gemist en niet iedereen kijkt 
wekelijks op zijn bankafschriften.  Maar uiteindelijk 

moet de penningmeester wel een deel van dat be-
drag incasseren, anders kan de coöperatie zijn fi-
nanciële verplichtingen richting het Energie Fonds 
Overijssel, die ons een lening heeft verstrekt, niet 
nakomen. Het moge duidelijk zijn dat alles nog in-
gewikkelder wordt als een lid overstapt van ener-
giemaatschappij, dan moet de Ledenverklaring 
worden gesplitst over 2 energiemaatschappijen.

De SCE-regeling in het kort 
De SCE-regeling, welke vanaf 1 april 
2021 is ingegaan, vervangt de com-
plexe RVT-regeling. De koppeling met 
verbruiken en energiemaatschappijen wordt vol-
ledig losgelaten. Coöperaties krijgen jaarlijks een 
subsidiebedrag voor de daken die onder deze re-
geling vallen. 
Dit betekent dat de leden van zo’n dak gewoon 
jaarlijks de afgesproken vergoeding op hun reke-
ning gestort zullen krijgen. Deze vergoeding is ook 
voor elk lid hetzelfde, waardoor alles een stuk een-
voudiger is qua administratie.

Voor beide regelingen geldt dat je binnen het post-
codegebied van het dak moet wonen. Bij de nieuwe 
regeling mag je echter gewoon lid blijven als je na-
derhand verhuist naar elders in Nederland, terwijl je 
bij de oude regeling dan niet meer mee mag doen.

Daarnaast mag een lid bij de oude regeling maar 
aan 1 dak meedoen, terwijl je bij de nieuwe regeling 
aan meerdere daken mee zou kunnen doen.

Opgewekt Rijssen 1 en Opgewekt Rijssen 2
Voor de nieuwe regeling hebben we in het tweede 
kwartaal van 2021 een nieuwe coöperatie opge-
richt. Binnen het bestuur spreken we gemakshalve 
over OR1 en OR2. 
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OR1 is dan de eerste coöperatie, welke was op-
gericht toen we gingen starten met dak Voortman 
Steel Group, en is zuiver voor de Regeling Verlaagd 
Tarief (RVT-regeling).
OR2 is de tweede coöperatie, welke in 2021 is op-
gericht en onder welke de nieuwe SCE-regeling 
gaat vallen.

In de komende Algemene Ledenvergadering zal 
het bestuur hier meer over vertellen en een voor-
stel voorleggen om leden van OR1 automatisch lid 
te maken van OR2 en vice versa.

Naar buiten toe zijn we gewoon “Opgewekt Rijs-
sen”.

4. Leden

We startten dit jaar met 405 leden  en sloten af met 
418 leden. 
Actieve ledenwerving hebben we dit jaar niet ge-
daan. De leden die er dit jaar bij zijn gekomen, 
staan ingeschreven als lid van de tweede coöpera-
tie, oftewel OR2. 

Omdat we via de Algemene Ledenvergadering wil-
len voorleggen dat leden van OR1 ook lid worden 
van OR2 en vice versa hebben we feitelijk voorlopig 
genoeg leden voor de nieuwe daken.

Waarom willen we ook dat nieuwe leden van 
OR2 ook lid worden van OR1?
Dit is omdat er van lieverlee leden uitvallen voor 
de RVT-regeling. Steeds meer leden plaatsen zelf 
zonnepanelen, waardoor hun deelname verlaagt of 
zelfs tot nul wordt gereduceerd. Maar aangezien 
wij toch een stuk inkomsten als coöperatie nodig 
hebben uit deze regeling om de lening af te kunnen 

betalen, is het wel van belang om de gaten op te 
vullen met nieuwe leden.

Voor de ledenadministratie en de admi-
nistratie rondom de RVT-regeling is het 
van belang dat elk lid:

Ons op de hoogte houdt van wijzigin-
gen in persoonlijke gegevens.
Wijziging van energiemaatschappij aan 
ons doorgeeft.
Ons op de hoogte stelt als er een wij-
ziging in het verwachte verbruik gaat 
optreden (bijv. nav plaatsing eigen zon-
nepanelen of juist na aanschaf van een 
elektrische auto).
En vooral: lees onze mails! Het kost ons 
heel veel tijd als mails niet worden ge-
lezen en beantwoord. Dus zorg ook dat 
wij van u een juist emailadres hebben!
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5. Communicatie

2021 was een rustig jaar qua communicatie. We:

Hebben berichten op facebook geplaatst.
Gaven 4 nieuwsbrieven uit.
Hebben nieuwtjes op de website gepubli-
ceerd.

 
We hebben meegedaan met een actie van Urgenda 
“ zet-m op 60 “. Een actie om mensen te stimule-
ren de ketel op 60 te graden zetten en daarbij ook 
praktische hulp aangeboden, mocht dat nodig zijn.  
Van die hulp is geen gebruik gemaakt, maar hope-
lijk hebt u in grote getale uw ketel lager afgesteld 
om op die manier gas te besparen.

6. Organisatie

Het bestuur is in 2021 gestart met 4 en geëindigd 
met 3 mensen. Lid en voorzitter Gerard Bakker is op 
de tweede ALV afgetreden en heeft zichzelf niet ver-
kiesbaar gesteld. 
Het (bouw)bestuur bestaat momenteel uit:

Jan Altena (penningmeester)
Corine Teeuwen (secretaris)
Gerwi Engberts (algemeen lid en voorzitter 
a.i.)

Vrijwilligers die meehelpen:
Greet Hulstijn (ondersteuning ledenadminis-
tratie / Werkgroep Financiën & Administratie) 

Joop Nuijsink (ondersteuning monitoring  
daken / Werkgroep Techniek & Data)

Coöperatie Op Rozen Facilitair (CORF), in de per-
soon van Henk Roosink, wordt als adviseur door 
ons ingehuurd. Henk regelt o.a. de contacten met 
potentiële dakeigenaren, helpt leden met het ver-
gelijken van het aanbod van hun huidige energie-
leverancier en die van OM, hij rekent de busines-
scase van de coöperatie door en bewaakt deze, 
hij helpt met het opzetten van businesscases,  
etc.
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Penningmeester: 
Jan Altena 

Secretaris: 
Corine Teeuwen 

Ledenadministratie: 
Greet Hulstijn

Adviseur CORF: 
Henk Roosink

De financiële en fiscale administratie wordt gedaan 
door Adviesbureau Althea. Althea verzorgt oa. de 
jaarrekening, incasseert de ledenbijdragen en het 
aandeel energiebelasting voor de coöperatie, ver-
zorgt de betalingen en regelt de rente-uitkeringen 
van de achtergestelde geldleningen.
Een deel van de ledenadministratie en de website 
wordt gedaan door Reddie. Zo zorgt Reddie voor 

het indienen van de Ledenverklaringen bij de ener-
giemaatschappijen en bewaakt de afhandeling 
daarvan, houdt de website functioneel en technisch 
op orde en beheert de hosting van website en mail 
van de coöperatie.

Met CORF, Adviesbureau Althea en Reddie zijn con- 
crete afspraken gemaakt d.m.v. goedgekeurde offertes.

Techniek & data: 
Joop Nuijsink

Voorzitter a.i.:
Gerwi Engberts 

Hoe kun je ons helpen?
• Meld je aan voor bestuurs- of  

vrijwilligerswerkzaamheden. 
• Plak een sticker op je kliko!  

We hebben er nog genoeg liggen.
• Praat over de coöperatie met je 

buren, vrienden en familie die binnen 
het postcodegebied wonen

• Volg ons op Facebook en like onze 
berichten.
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7. Vooruitzicht

Klimaat en energie staan hoog op de politieke agen-
da. In die zin hebben we als coöperatie het tij mee. 

Maar ook merken we dat zaken als veranderingen 
in de regelgeving, een vol stroomnet, levertijden 

etc. vertragend kunnen werken. Niettemin, we doen 
als OR 1 en OR 2 volop mee in de zo noodzakelijke 
transitie en willen ons daarvoor met veel enthousi-
asme blijven inzetten.

In 2022 verwachten we dan ook de nieuwe gecon-
tracteerde daken te gaan beleggen en hopen er 
nog meer binnen te krijgen.

Tevens hopen we op uitbreiding van de organisatie, 
door inzet van vrijwilligers, die allen een klein beetje 
van het uitgebreide takenpakket voor hun rekening 
nemen, waardoor het voor iedereen beter te behap-
pen blijft. Vele handen maken licht werk!

8. Bedankt

We willen graag iedereen bedanken die op welke manier dan ook heeft bijgedragen aan de resultaten die 
we in 2021 hebben geboekt. 
Hopelijk heeft dit jaarverslag u een inzage gegeven in wat we dit jaar wel en niet hebben bereikt. Voor 
vragen bent u uiteraard altijd welkom bij de bestuursleden. U mag bellen, mailen of langskomen!

Het bestuur van Opgewekt Rijssen.
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