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Waar staan we nu en hoe verder in 2018
een overzicht en een oproep......

Algemene Leden Vergadering HilverZon

woensdag 16 mei 2018
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De prioriteiten voor 2018

1. Realisatie zonnedaken en acquisitie nieuwe daken
2. Samenwerking met         ¦nieuwe energie
3. Nieuwe financieringsvormen
4. Warmtetransitie
5. Regionalisering
6. Duurzaamheidsloket / energiecoaches
7. Uitbouw en verdere professionalisering organisatie 
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Onze trots: 4 zonnedaken
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nieuwe zonnedaken in 2018

• Dudok Arena 1:

772 panelen

• Dudok Arena 2: 
ongeveer 528 panelen

• Zonneweide Anna’s Hoeve: 
2160 panelen )
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Acquisitie daken

En dan zijn de daken op.....

Kansen: er zijn nog genoeg (platte) daken in Hilversum. We zijn in 
gesprek met VvE's, scholen en (sport) verenigingen

Bedreigingen: commerciële bedrijven willen betalen voor gebruik daken
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Samenwerking met         

Van projectlid naar klantlid (momenteel 222)
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• 100% in Nederland opgewekte stroom (windenergie uit Noord Holand en collectieve zonne energie
projecten)

• De CO2 uitstoot van het gewonnen gas wordt 100% gecompenseerd

• U steunt de lokale economie en de verduurzaming van Hilversum

• Een eerlijke, lage prijs

• Samen werken we aan een duurzamer Hilversum

• Optimale vorm van locale samenwerking; lokaal opgewekt door HilverZon en via om uit je
stopcontact

• Voordeel in gezamenlijke marketing

• ¦nieuwe energie is de coöperatieve energieleverancier van de energie coöperaties
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Nieuwe financieringsvormen

Huidige inkomsten coöperatie
• subsidie van de gemeente 
• eigen inkomsten:

– Fee per nieuw paneel € 20
– Beheer per paneel € 8 per jaar 
– Lidmaatschap Hílverzon € 12 per jaar 
– Netto kickback fee om € 20 per participant 

Verkenning gedaan van de mogelijkheden om Hilverzon te laten 
opereren zonder verdere gemeentesubsidie. 
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Nieuwe financieringsvormen

• SDE+ financiering door dakeigenaar

• SDE+ samen met externe financiering en crowd funding

• PCR met crowdfunding

• SDE+ samen met een bank

• PCR samen met een bank

• PCR samen met crowd funding en externe financiering (bank)

• Andere subsidiebronnen: regio, provincie, landelijk

• Samenwerking met derden: banken, regionaal
samenwerkingsverband, enz.
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Warmtetransitie; the next step

HilverZon doet veel meer dan alleen zonnedaken en ziet voor zichzelf een rol in de warmte-
transitie

• onze kennis staat ter beschikking van andere coöperaties 

• wij blijven onafhankelijk bij de advisering 

• wij drijven op de inzet van vrijwilligers, ondersteund door parttime betaalde 
coördinatoren. Dit biedt weinig ruimte voor betrokkenheid van commerciële verbanden 

• wij werken bij voorkeur samen in coöperatieve grotere verbanden zoals een regionaal 
samenwerkingsverband (regio verbonden), maar ook middels coöperatie Hoom en 
coöperatie om|nieuwe energie 

• wij benaderen de lokale energie-transitie vanuit gebruikersperspectief. Opschalen doen 
we door krachten te bundelen, opschalen doe je niet door van boven concepten op te 
leggen 

• wij geloven bij het verduurzamen van de bestaande bouw in maatwerk
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Regionalisering

HilverZon werkt samen met tientallen coöperaties via

en via Hoom

Nu ook samenwerking in de regio > “energie verbonden”:

Gooisemeren, Wijdemeren, Laren, Huizen

Samenwerking op gebied van:

- energie-coaches                       

- duurzaamheidsloket

- regionaal kennis vastleggen en ervaringen delen

- services delen m.b.t. postcoderoosprojecten
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Duurzaamheidsloket / 
Energiecoaches

HilverZon heeft nu 8 energie-coaches

➢ onafhankelijk advies voor particuliere woning-eigenaren

➢mensen stapsgewijs begeleiden bij energie-besparing

➢ niet alleen advies, maar ook begeleiding bij opvolging

Nodig: nog veel meer energie-coaches. Genoeg vraag!

In samenwerking met de regio gaan we een duurzaamheids-
informatiepunt opzetten: een plek waar mensen terecht
kunnen met vragen over alles rondom duurzamer leven.
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Uitbouw en verdere 
professionalisering organisatie

• Bestuur is nu uitgebreid van 2 naar 5 personen; nog op 
zoek naar penningmeester

• Portefeuillehouders, waardoor korte lijnen met uitvoering
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Oproep!!!

• Licht administratieve werkzaamheden op ons kantoor, zoals:
invoer data in CRM; archiveren; kopiëren

• Het nabellen van potentieel belangstellenden
• Het rondbrengen van brieven met de uitnodiging voor een informatie 

avond of een wijkactie 
• Flyeren en inwoners van Hilversum uitleggen waar HilverZon voor 

staat?

We kunnen extra handen gebruiken. Help je ons mee met…



ALV  HilverZon 16 mei
2018 15

Oproep!!!

• Uitzoeken subsidiemogelijkheden: 
Europees, landelijk, provincie

• Maken statistieken (dashboard!) 
van dak opbrengsten
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Oproep!!!

• Meedenkers; bijvoorbeeld in financieringsmodellen
• Uitvoerders; bijvoorbeeld oppakken klussen als zoeken naar daken
• Netwerkers; contacten bij banken, makelaars, anders 

samenwerkingspartners
• Specialisten; bijvoorbeeld aanvragen en beoordelen offertes,
• Licht administratieve werkzaamheden op ons kantoor, zoals:

invoer data in CRM; archiveren; kopiëren
• Het nabellen van potentieel belangstellenden
• Het rondbrengen van brieven met de uitnodiging voor een 

informatie avond of een wijkactie
• Flyeren en inwoners van Hilversum uitleggen waar HilverZon voor 

staat?
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Op naar een duurzame wereld voor 
onze kinderen……


