Zoncoalitie

LIDMAATSCHAP VERENIGING ZONCOALITIE
Zoncoalitie is het onafhankelijke platform voor advies en ontwikkeling van zonnestroom projecten
op commercieel en maatschappelijk vastgoed. Zoncoalitie helpt bedrijven met grote daken,
vastgoedfondsen en gemeenten in heel Nederland bij de realisatie van zonne-energie op daken
van 500 m2+. Zoncoalitie regelt de SDE+ subsidieaanvraag, de technische haalbaarheidsstudie
en geeft onafhankelijk advies bij de keuze voor het exploitatiemodel, de financiering en de
juridische aspecten. Vervolgens wordt een gerichte uitvraag richting aanbieders van zonneenergie verzorgd, waarna de vastgoed eigenaar uit vergelijkbare offertes de best passende
aanbieder kan kiezen.
Vereniging Zoncoalitie
Onderdeel van het onafhankelijke platform is vereniging de Zoncoalitie. Reeds 24 aanbieders
hebben zich aangesloten bij de vereniging, zie https://www.zoncoalitie.nl/aanbieders/.
Het bestuur bestaat uit: Robert Lavies a.i. , Stan Verheijen Iris Overeem.
Wat brengt het lidmaatschap van Vereniging Zoncoalitie:
• Alle leden gaan altijd mee in de Matchingsprocedures die Zoncoalitie organiseert.
Gedurende De Matchingsprocedures wordt de projectrapportage met daarin alle
informatie omtrent het project gedeeld met alle leden. De projectrapportage behelst alle
informatie die een zonne-energie aanbieder nodig heeft om een offerte uit te kunnen
brengen.
• Tevens bevat de uitvraag duidelijkheid omtrent de selectie(gunning) criteria, de wensen
en eisen op basis waarvan de vastgoedbezitter zal kiezen.
• Het matchen neemt doorgaans 4 weken in beslag, na afloop krijgen alle deelnemers aan
de Matchingsprocedure duidelijke feedback indien ze niet zijn geselecteerd als winnaar.
• Verenigingsleden komen circa 3x per jaar bij een om de toekomst te bespreken en te
netwerken. We proberen verbeteringen door te voeren zodat de doorlooptijd korter wordt,
er meer vermogen wordt gerealiseerd en beter wordt ingespeeld op de wensen van de
vastgoedeigenaar: zoals het bepalen van keurmerken en standaardcontracten ed.
• De logo’s van de leden en een link naar hun website staan op onze website
https://www.zoncoalitie.nl/aanbieders/. Ook staat hier het uitgangspunt van de Vereniging
en de afspraken onderling: zie Statuten en het Huishoudelijk Reglement onderaan.
Stappen om lid te worden:
• Leden van Zoncoalitie hebben (in ieder geval) de volgende keurmerken: VCA/EBN en
InstallQ (KvINL/Sterkin). Graag ontvangen we een bevestiging dat jullie (incl.
Onderaannemers) hieraan voldoen.
• We zouden je willen vragen om de Statuten en het Huishoudelijke Reglement door te
lezen. Indien je lid wil worden ontvangen we graag bevestiging per email met "(partij X)
geeft aan akkoord te zijn met het Huishoudelijke Reglement en de Statuten en wil bij
deze haar lidmaatschap bij Vereniging Zoncoalitie formaliseren.”
• Ook ontvangen we graag je logo om deze op onze verenigings-pagina te plaatsen.
• Er is een eenmalig inschrijfgeld van Euro 4500,- welke als volgt dient te worden voldaan.
Euro 2000,- bij activatie lidmaatschap en Euro 2500,- bij het winnen van de eerste
Matchingsprocedure. Let op! Naast dit inschrijfgeld is er altijd een succesfee
verschuldigd aan het projectbureau voor het winnen van een Matchingsprocedure.
• De jaarlijkse contributie is Euro 650,- en wordt jaarlijks in het voorjaar geïnd.
• Het inschrijfgeld is inclusief contributie voor het lopende jaar, ongeacht het moment van
toetreding.
• Contributie en inschrijfgelden zijn louter voor de bezoldigingskosten van de vereniging.
• Nadat het eerste deel van het inschrijfgeld voldaan is wordt je standaard uitgenodigd
voor alle ALV’s, Ledenmomenten en uiteraard de Matchingsprocedures.
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