
A C H T E R Z I J D E V O O R Z I J D E

Meld je nu gratis aan en doe mee  
met energieproject Zonnecarport Zuidhorn

Meld je aan vóór 1 mei 2022 
www.gloedgarnwerd.nl/zonnecarport

VERDIEN GELD  MET ZONNE-ENERGIE!

ZONNECARPORT 
ZUIDHORN

ZONNE-ENERGIE  UIT EIGEN REGIO!

Is jouw POSTCODE  
9801, 9804, 9831, 9832, 
9833, 9891, 9892 of 9893?

Heb jij een  
INKOMEN rond  
bijstandsniveau?

En dat zonder kosten, 
gewoon GRATIS?

En wil jij jaarlijks  
een bedrag van  
€100 ontvangen?
En zo ook meeprofiteren van  
lokaal opgewekte zonne-energie?

VOORWAARDEN

• Je kunt meedoen als je een inkomen hebt rond bijstandsniveau en 
moeite hebt met het betalen van je energierekening.

• Je kunt alleen meedoen als je woont in één van de volgende 
postcodegebieden: 9801, 9804, 9831, 9832, 9833, 9891, 9892, 9893. 

DE KLEINE LETTERTJES

• Aanmelden en deelnemen is helemaal gratis. 

• Per adres mag één persoon meedoen.

• Er kunnen maximaal 100 mensen meedoen.

• Toekenning vindt plaats op volgorde van binnenkomst.

• Als deelnemer ontvang je de komende 15 jaar elk jaar rond  
1 december een deel van de opbrengst: € 100. 

• Deze € 100 die je ontvangt is een gift en mag je zonder problemen 
aannemen en uitgeven.

• Verhuis je naar een ander postcodegebied of ga je meer verdienen 
(zie voorwaarden), dan stopt je deelname. 

• Je kunt meedoen zo lang je wil, ook kun je op elk moment je  
deelname aan het project opzeggen. 



ZO WERKT HET

Gebruik het geld waarvoor jij wilt
Het bedrag dat je krijgt, mag je voor alles gebruiken. We 
hopen dat je het gebruikt voor energiebesparing, maar geef 
je het liever uit aan iets anders dan mag dat natuurlijk ook. 
Het is jouw geld. Belangrijk om te weten: het bedrag dat je 
ontvangt is een gift en valt onder het giftenbeleid van de 
gemeente Westerkwartier. Dit betekent dat het bedrag niet  
bij je inkomen wordt opgeteld en je het zonder problemen 
mag aannemen en uitgeven.

Jaarlijkse vergoeding
Aan het einde van elk kalenderjaar maken we de balans 
op en kijken we hoeveel zonne-energie er is opgewekt.  
Begin december krijgen alle 100 deelnemers gegarandeerd  
€ 100 euro per deelnemer uitgekeerd, 15 jaar lang. 

Gratis aanmelden
Interesse? Meld je gratis aan voor project Zonnecarport 
Zuidhorn bij www.gloedgarnwerd.nl/zonnecarport. 
Of vul het online aanmeldformulier samen met je contact-
persoon van Humanitas, Sociaal Werk De Schans of 
SchuldHulpMaatje in. Aanmelden kan tot 1 mei 2022.  
Er kunnen maximaal 100 deelnemers meedoen. Deelname 
gebeurt op volgorde van binnenkomst. 

ZONNECARPORT ZUIDHORN

De zonnecarport wordt gebouwd op de parkeerplaats achter het gemeente-
huis in Zuidhorn. Op dit dak komen ongeveer 1.100 zonnepanelen te liggen. 
Die leveren groene energie waar minstens 100 huishoudens gebruik van 
kunnen maken. Leuk detail: omwonenden zijn betrokken bij het vergroenen 
van de parkeerplaats. Kom gerust eens kijken! De zonnecarport is een 
initiatief van de gemeente Westerkwartier. Met dit initiatief zorgt de 
gemeente voor een duurzamere omgeving én ondersteunt het mensen  
met een inkomen op bijstandsniveau. Voor meer informatie kijk op:

>  www.westerkwartier.nl /zonnecarport  

ENERGIECOÖPERATIE GLOED

Wij zijn de Groningse energiecoöperatie GLOED uit Garnwerd. Wij gaan 
de zonnecarport in Zuidhorn beheren. En we verdelen de opbrengsten 
hiervan. Met de steun van de gemeente Westerkwartier kunnen we ervoor 
zorgen dat deze opbrengsten terecht komen bij 100 huishoudens uit de 
regio met een inkomen op bijstandsniveau. Zo kunnen ook zij meedoen 
met de energietransitie naar een schone en duurzame toekomst én 
meeprofiteren van de opbrengsten. Het project Zonnecarport Zuidhorn 
levert elke deelnemer € 100 per jaar op. Een bedrag dat bijvoorbeeld kan 
worden gebruikt voor het betalen van de energierekening of aanschaf van 
energiebesparende producten. Meer informatie over dit project kijk op: 

>  www.gloedgarnwerd.nl /zonnecarport 
>  www.potjeswijzer.westerkwartier.nl / funds/68
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