Nieuwsbrief

17 juni 2013

jaargang 1 nr 2

LECO dáár krijg je energie van!
LECO is opgericht om in de regio Opsterland samen duurzame energie te
gebruiken en te produceren. Energie gebruiken we allemaal, al is nog niet
iedereen zich bewust van het belang van regionaal duurzaam opgewekte
energie. Het is ook geen gemakkelijk verhaal wat we hebben te vertellen.
Immers iedereen zegt tegenwoordig duurzame energie te produceren. Zelfs
de grote energiereuzen die ondertussen gewoon doorgaan met het verstoken van enorme hoeveelheden milieubelastende fossiele brandstoffen. Met
een slimme reclame strategie en een paar leuke projecten meten ze zich
een groen imago aan, maar het eigenlijke doel is gewoon snelle winst maken. Enkele mensen worden nu erg veel rijker gemaakt maar de toekomst
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sering. Momenteel zijn er al meer dan 300 inspirerende clubs mensen bij
elkaar, bezig nu antwoorden te geven op vragen van de toekomst.

Ledenbijdrage 2013
Onlangs zijn de bestaande leden van het eerste uur opgeroepen hun ledenbijdrage voor 2013 over te maken. Het bestuur van LECO heeft o.a.
voor het beleggen van de informatiebijeenkomsten in Beetsterzwaag, Ure-

-website actief
Van de voorzitter

misch gezonde regio. Overal in het land schieten lokale energiecollectieven
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terp, Gorredijk en Jubbega kosten moeten maken voor koffie, zaalhuur en
drukwerk. Deze kosten zijn eerst door de initiatiefnemers voorgeschoten.
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Slechts een deel van deze kosten worden gedekt door de ledenbijdrage,
we zijn druk op zoek naar andere financieringsbronnen en subsidies.
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Voortgang projecten
Een paar boeren hebben ons benaderd voor een grootschalige aanpak
van de productie van elektriciteit door zonnepanelen. Ook zijn er gesprekken met een initiatiefgroep die de gebouwen van de failliete kozijnenfabriek in Gorredijk weer nieuw leven in willen blazen. We zijn in gesprek
.

kortingsactie

met een uitvinder die in Opsterland zoekt naar een geschikte locatie en
financiering om een aantal innovaties op het gebied van energieopwek-

voor het inkopen

king in productie te nemen. Ook bereiden we een actie voor om een
schoolgebouw van zonnepanelen te voorzien. Er zijn contacten met diver-

van

se installatiebedrijven voor het opzetten van een kortingsactie voor het

zonnepanelen

inkopen van zonnepanelen en het geven van gedegen energiebesparingadviezen. Ook de organisatie van de coöperatie LECO groeit gestaag!

Greenchoice aanbieding stroom en gas
In samenwerking met LECO-Energie heeft Greenchoice een speciale
aanbieding voor u met een scherp actietarief.
U kunt zich nu direct aanmelden. Overstappen is eenvoudig. Na aanmelding heeft u 7 werkdagen bedenktijd.
Stroomtarieven incl. BTW SDE+ en Belasting

Gastarieven inc. BTW SDE+ en Belasting

enkeltarief € 0,2264 kw/h (

Gas € 0,6568 /m3

wijziging en voorbehouden )

hoogtarief € 0,2374 kw/h

( wijzigingen voorbehouden )

vastrecht zelfde als regioleverancier

laagtarief € 0,2176 kw/h

( wijzigingen voorbehouden )

( p rijzen kunnen per regio verschillen

vastrecht zelfde als regioleverancier

prijswijzigingen voorbehouden )

Bespaar en kies voor groen binnen 2 minuten in enkele eenvoudige stappen
Kies uw tarief, geef uw adres en persoonsgegevens op en bevestig de aanmelding. Zo simpel is het.
Wij regelen uw overstap
Na uw aanmelding sturen wij u binnen 7 dagen een bevestiging toe. Na het verzenden van deze bevestiging nemen wij contact op met uw oude leverancier om u als klant om te zetten. Hierdoor betaalt u nooit
dubbel. Conform de door u opgegeven overstapdatum gaan wij de levering starten.
Wij beginnen de levering van groene energie
Na uw overstap stellen wij uw voorschotbedrag vast aan de hand van uw energieverbruik. U kunt dit altijd
gemakkelijk naar eigen wens aanpassen. Ga naar http://leco-energie.nl/pages/klant-worden.php
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Kennissessies “ Hier opgewekt ”
In Nederland barst het intussen van de lokale initiatieven op energiegebied. Om dit nieuwe fenomeen van gedegen kennis te voorzien en om de
energietransitie ( verandering naar lokaal opgewekte energie ) te helpen
bevorderen hebben de landelijke milieu federaties een kennisplatform opgezet. Hier kan iedereen vrijelijk kennis putten over vaak complexe onderwerpen als financiering, techniek, juridische constructies enz. Ook organiseert “ Hier Opgewekt ” landelijk verschillende kennissessies voor bestuursleden van coöperaties bijvoorbeeld over rekenmodellen en ledenwerving, zodat lokale bestuurders goed onderbouwd aan hun plannen
kunnen werken. LECO is er bij!

Stuur deze

Kijk op www.hieropgewekt.nl

Website LECO actief. www.leco-energie.nl
Op onze website vindt je actuele informatie over bijvoorbeeld energiebe-

nieuwsbrief gerust
door naar andere
belangstellenden

sparing, maar ook hoe je aanmeldt als klant en ook hoe je lid kunt worden.
Verder vindt je er de contactgegevens van het voorlopig werkbestuur en
kun je zien waar bijeenkomsten worden gehouden. Er is ook een vraagbaak waar veelgestelde vragen kunnen worden geraadpleegd. Je kunt je
er aanmelden voor het ontvangen van de nieuwsbrief en we houden je op
de hoogte van nieuwe ontwikkelingen door een regelmatig bijgehouden
nieuwspagina, bijvoorbeeld over kortingsacties voor zonnepanelen.
Kijk voor meer informatie op http://www.leco-energie.nl

Kom in actie en help mee!
Help mee en werf voor ons leden of doe een van de vele klussen die liggen te
wachten om van LECO een succes te maken!
Voor € 10,00 per jaar word u al lid van LECO. U kunt ook klant worden voor de
afname van groene stroom en groen gas. Met 100% leveringsgarantie en tegen
concurrerende tarieven.
Via LECO kunt u op aantrekkelijke voorwaarden zonnepanelen laten plaatsen voor
uw eigen stroomproductie. U doet toch ook mee? Lid worden van LECO betekent
Afmelden?

klik hier

bijdragen aan een duurzame toekomst met schone energie en een vitale regio.

Van de voorzitter Leo Andringa:

Zichtbaar zijn.
De ontwikkelingen gaan snel. Volop zijn we bezig met verschillende projecten. Projecten om zonnepanelen
te plaatsen. Het proces verloopt trager dan we hadden ingeschat. Elke keer doemen nieuwe probleempjes
op. Is het niet de salderingsregeling, dan is het wel de importheffing op zonnepanelen uit China. We hadden graag zichtbaar gemaakt dat een project waarbij LECO betrokken is, wordt uitgevoerd. Het lijkt wel, dat
LECO niks doet. Voorbereiding en overleg over een project kost tijd. De volgende keer meer.
Btw op zonne-energie.
Het Hof van Justitie heeft recent een uitspraak gedaan dat eigenaren van zonnepanelen onder de btwregeling vallen. Als nu stroom aan het net wordt geleverd, dan moet daarover btw worden betaald. Anderzijds kan de betaalde btw op aangeschafte zonnepanelen en installatie worden teruggevraagd. Dat is weer
een rompslomp waar niemand op zit te wachten. Eigenaren met zonnepanelen zijn kleine bedrijfjes, die
over de productie van stroom btw verschuldigd zijn.
De kleine ondernemersregeling is van toepassing. Dat wil zeggen, dat wanneer het te betalen btw-bedrag
lager is dan € 1345 per jaar dan wordt de btw kwijtgescholden. Uit een berekening blijkt, dat wanneer minder dan 150 zonnepanelen zijn geïnstalleerd de verschuldigde btw op geproduceerde elektriciteit onder die
grens van € 1345 blijft. De meeste eigenaren van woningen installeren minder dan 150 zonnepanelen. We
houden u op de hoogte.
Subsidieregeling.
Tot eind van dit jaar is de subsidieregeling van € 650 voor particulieren van toepassing. Er wordt veel gebruik van de subsidieregeling gemaakt. Als de subsidiepot leeg is, dan worden er geen nieuwe miljoenen
euro ’ s toegevoegd aan het fonds. Einde verhaal.
De regeling op de btw is een prettige bijkomstigheid. Als je een zonnepanelenpakket aanschaft dan kan
aan de leverancier verschuldigde btw worden teruggevraagd van de
belastingdienst. Bij een installatie van 15 zonnepanelen is het al
gauw ruim € 1200 btw dat je moet betalen. Dit bedrag kun je dus
terugvragen. Het is zelfs gunstiger dan de subsidieregeling. De terugverdientijd van de zonne – opwekkingsinstallatie is korter en uiteindelijk de besparing groter voor de consument.

Aktie zonnepanelen op schoolgebouwen, dorpshuizen en sportaccommodaties.
In augustus, september van dit jaar komen we naar buiten met een
actie voor zonnepanelen op de scholen in Opsterland. De scholen
gebruiken we even als voorbeeld. Het idee is dat de ouders van kinderen op de scholen, maar ook de opa ’ s en oma ’ s, tantes enz. die een zonnepanelen installaties via
LECO aanschaffen en op hun woning plaatsen, de school van LECO een gratis zonnepanel krijgt. Heeft de
school 40 zonnepanelen nodig om in de elektriciteitsbehoefte te voorzien, dan moeten er in dat dorp ook 40
woningeigenaren op de daken van hun woningen een Zonne installatie plaatsen. Gekocht via LECO. De
exacte regeling zijn we aan het uitwerken.
Voor de school heeft dit een belangrijk voordeel, dat de stroomkosten er nauwelijks zullen zijn. De exploitatie van de scholen staat onder druk en als je het dan op deze manier de stroomkosten terug kunt brengen
dan is dat altijd welkom.
Deze actie geldt ook voor de dorpshuizen en sportaccommodaties.
Word lid en klant van LECO.
Misschien weet u het wel, dat LECO ook op Facebook is te volgen. Er zou meer gebruik van kunnen worden gemaakt. We zijn van plan uit elke 50 likes door middel van loting een gratis lidmaatschap voor 2013
aan te bieden. Klik op de volgende link: http://www.facebook.com/pages/Lokale-Energie-Co%C3%
B6peratie-Opsterland/539339436106931?ref=hl
U kunt ook LECO sterker maken en groter door zowel lid als klant te worden. LECO heeft scherpe en concurrerende prijzen voor stroom en gas. U laat gaat geld liggen als u dat niet doet.
Enerzjy Koöperaasje Fryslân
Onlangs is deze Fryske Enerzjy Koöperaasje gestart. De vraag is ons vaak gesteld of dit voor ons een concurrent is of niet. We vinden van niet. Ook tijdens de gehouden informatieavond in januari en februari 2013
hebben wij gezegd, dat we best lid willen worden van de provinciale coöperatie. Verder willen we de kennis
en ervaringen delen. De provinciale coöperatie gaat in de loop van dit jaar een productiebedrijf oprichten
voor levering stroom en gas. Dit biedt voor LECO aanknopingspunten om hierbij aan te sluiten. Nu levert
Greenchoice ons de stroom en gas. Als de informatie juist is, dan doet Greenchoice ook mee in het Friese
productiebedrijf.
Een felicitatie voor het de Fryske Energy Kooperaasje. Iedereen een fijne vakantie gewenst!
De volgende nieuwsbrief zal eind september verschijnen.

