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Hoe word ik lid?
1. Je wordt lid van de coöperatie via  

www.ecpnieuworanjepoort.nl.
2. Je ontvangt per mail een ledencertificaat met daarbij 

een link naar de ledenpagina van Greenchoice, het 
energiebedrijf.

3. Je stapt over naar Greenchoice. De energietarieven 
staan op de website vermeld. Let op; de bedragen 
zijn inclusief de energiebelasting.

4. Elk jaar krijg je via Greenchoice de te ontvangen 
energiebelasting op jouw bankrekening terug.

Kom je er niet uit, mail ons via  
info@ecpnieuworanjepoort.nl of spreek een van de 
bestuursleden aan. We helpen je graag verder.

De stekker gaat er in!

Aan de Oosterwijk worden de laatste graafwerkzaamheden verricht. 

De trafo wordt geplaatst en dan gaan we doen waarvoor we zijn opgericht… 

onze eigen stroom produceren. Wil je ook je eigen stroom van het zonnepark? 

Op jaarbasis produceren we ongeveer 480.000 kWh. Goed voor een 

belastingvoordeel van € 52.800,=. Dit verdelen we over de leden van de 

energiecoöperatie. Word ook lid en doe mee!



Energiecoöperatie Nieuw-Oranjepoort wordt vanuit de gemeente Emmen 

ondersteund door Lokaal Opgewekt Emmen. Dit is een onderdeel van COBEN 

en wordt mogelijk gemaakt door het Interreg North Sea region programma. 

COBEN

www.lokaalopgewektemmen.nl

48138

Ik woon in een huis van Lefier
Ook huurders van Lefier kunnen lid worden van de 
coöperatie. De zonnepanelen worden niet op het 
dak geplaatst, maar staan op het zonnepark. Je hoeft 
niets te investeren, maar kunt wel meedoen met het 
belastingvoordeel. Je hebt hiervoor ook geen toestemming 
van Lefier nodig.

Krantje kwijt
Een aantal weken geleden 
hebben we huis-aan-huis 
een krantje verspreid. In dit 
krantje vind je meer informatie 
over de energiecoöperatie, 
het zonnepark en het 
lidmaatschap. Ben je het kwijt? 
In het dorpshuis in Nieuw-
Dordrecht liggen nog een aantal 
exemplaren.

Officiële opening
Kort na de zomervakantie wordt ons deel van het 
zonnepark feestelijk geopend. Alle leden ontvangen 
hiervoor een uitnodiging. We vieren dit moment graag 
samen met jou met een hapje en een drankje.

Algemene Ledenvergadering
In september dit jaar wordt er een algemene 
ledenvergadering gehouden. Het oprichtingsbestuur is klaar 
met haar werk. Het definitieve bestuur wordt gekozen door 
de leden. Alle leden ontvangen hiervoor een uitnodiging. 
Wil jij graag bestuurslid worden van de energiecoöperatie? 
Laat het ons weten via info@ecpnieuworanjepoort.nl.

We wensen jullie een hele fijne zomer met veel 
zon(ne-energie)!

Oprichtingsbestuur Nieuw Oranjepoort
Marcel ten Caat
Herman Reurink
Wiebe Hilgen
Allie de Grote
Jos Rep

 € 0,11 per kWh
 belastingvoordeel

Ongeveer 80 gezinnen uit Nieuw-
Dordrecht en Oranjedorp zijn al lid 
van de coöperatie. Zij krijgen voor elk 
gebruikte kWh € 0,11 energiebelasting 
terug via Greenchoice.

Voorbeeld
De gemiddelde prijs van stroom is op 
dit moment € 0,23. Bij een gebruik 
van 3.500 kWh ontvang je zo’n 
€ 385,= per jaar terug. 

De kosten voor lidmaatschap van de 
coöperatie zijn 2,5 % per jaar van 
de belastingteruggave. Dat wordt 
automatisch door Greenchoice 
verrekend. In bovenstaand voorbeeld 
betekent dat 2,5 % van € 385,=. 
Dat komt neer op € 9,63 per jaar. 

Bij een gebruik van 3.500 kWh 
ontvang je jaarlijks € 385 - € 9,63
= € 375,37.

Let op; de heffingskorting die 
je jaarlijks ontvangt van het 
energiebedrijf blijft van toepassing.


