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Hierbij weer een Nieuwsbrief betreffende ons PCR park in de Galecop. Het is de 

bedoeling deze nieuwsbrief eens per kwartaal uit te brengen. Vanzelfsprekend 

vermelden we daarin de opbrengsten van het park. Tevens brengen we jullie op de 

hoogte van andere nieuwtjes. 

Deze nieuwsbrief wordt gemaakt door de PCR commissie bestaande uit Aad Schmidt, 

Cees du Maine, Stan Verbruggen en Jan Princen. Dit in samenspraak met het bestuur 

van e-Lekstroom: Evert Temminck, Marc Koch en Arthur Simons. 

 

Van l.nr.r. : Cees du Maine, Jan Princen, Stan Verbruggen en Aad Schmidt 
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Ons PCR project valt onder de coöperatie e-Lekstroom. Sinds kort heeft e-Lekstroom 

een spiksplinternieuwe website https://e-lekstroom.com/. De site is nog in 

ontwikkeling en mogelijk werken sommige onderdelen nog niet helemaal zoals 

bedoeld. Er wordt nog druk gesleuteld om alles perfect te laten worden. Het e-

mailadres is nu ook gewijzigd: info@e-lekstroom.com. 

Op deze website vinden jullie ook een heel mooi filmpje van het park met een drone 

https://youtu.be/YARENbm1gNA. Ga er echt even naar kijken. 

Last but not least. Op deze website kunnen jullie je onder het kopje Nieuws 

inschrijven voor de toekomstige nieuwsbrieven. Doen! 

Productie PCR Galecop 

Hierbij ontvang je de cijfers van de productie van het Postcoderoos project Galecop. 

Zoals uit de cijfers blijkt is de opbrengst over de maand maart 2019 lager dan was 

ingeschat, maar van de maanden april en mei is de productie weer hoger dan 

verwacht.  

maand meter PCR 
verwacht in 
P50 model percentage verschil (kWh) verschil (%) 

january 4.148 3.984 3,32% 164 4% 

february 7.003 6.527 5,44% 476 7% 

march 8.376 10.955 9,13% -2.579 -24% 

april 16.466 13.079 10,90% 3.387 26% 

may 17.150 14.651 12,21% 2.499 17% 

june   14.411 12,01%     

july   14.723 12,27%     

august   13.883 11,57%     

september   11.459 9,55%     

october   8.459 7,05%     

november   4.860 4,05%     

december   3.000 2,50%     

totaal 53.143 119.988 100,00% 
  

      vermogen kWp 118,8 
   ratio 
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Er zijn in totaal voor het PCR Project Galecop 432 panelen van 275 Watt piek 

geplaatst. In Nederland zou zo’n paneel gemiddeld 250 kWh per jaar (mits volledig 

op het zuiden en onder een hellingshoek van 35 graden) op kunnen leveren. 

In mei 2019 is een opbrengst van 17.150 kWh gerealiseerd: deel je dit door 432 dan 

komt daar afgerond 39,7 kWh opbrengst per paneel uit. 

Tot nu toe is er een totale opbrengst van 53.143 kWh, gedeeld door 432 is dat 123 

kWh per paneel. 

Teruggaaf energiebelasting 

Tot op heden hebben we nog niet van iedereen de opgave gekregen van de 

gevraagde gegevens voor de opgave van de productie aan de energieleveranciers. 

Marc Koch is druk bezig deze lijst compleet te krijgen en die zal via e-Lekstroom aan 

de energieleveranciers worden doorgegeven om de teruggave van de 

energiebelasting voor je aan te vragen. 

Als je je gegevens nog niet hebt doorgegeven kun je deze alsnog doorgeven via het 

e-mailadres info@e-lekstroom.com: je naam, adres, EAN nummer, hoeveel panelen 

(participaties) je hebt en bij welke energieleverancier je bent aangesloten.  
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Er zijn nog een paar zonnepanelen over 

Er blijken nog 20 zonnepanelen ‘over’ te zijn: weet je iemand die alsnog zou willen 

deelnemen aan dit Postcoderoos project Galecop, dan kun je die persoon verwijzen 

naar e-Lekstroom. Nadere informatie kun je vinden op de website van e-Lekstroom, 

https://e-lekstroom.com/pcr-galecop-zon-nieuwegein/. 

De prijs voor 1 zonnepaneel is nu 11/12 van de oorspronkelijke prijs, omdat de 

looptijd ook een jaar minder is. Dus 11/12 x € 315,00 = € 288,75 per 

zonnepaneel/participatie. Daar komen dan nog bij de kosten voor het verplichte 

lidmaatschap van de coöperatie e-Lekstroom, voor 2019 zijn die op € 15,00 gesteld. 

 

Vanzelfsprekend kunnen jullie natuurlijk ook zelf nog zonnepanelen bijkopen! 

Bijeenkomst leden PCR Galecop 

In een overleg tussen het bestuur van e-Lekstroom en de leden van de PCR 

Commissie Galecop is het idee geopperd om weer eens bij elkaar te komen als leden 

van de PCR voor een kijkje op het zonnepark en daarna een gezamenlijk drankje of 

misschien wel een barbecue bij het Golfpark Galecop. Graag willen wij weten of je 

hiervoor belangstelling hebt en of je je wilt opgeven voor zo’n activiteit. De kosten 

worden uiteraard zo laag mogelijk gehouden, maar zullen wel per persoon moeten 

worden betaald. 

Gedacht wordt aan een zaterdagmiddag of zondagmiddag in  juli of augustus. Als je 

hiervoor belangstelling hebt, kun je dit doorgeven aan ah.schmidt@ziggo.nl. Bij 

voldoende reacties zullen wij je de tijd en plaats melden. 

https://e-lekstroom.com/pcr-galecop-zon-nieuwegein/
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