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Nieuwsbrief 4
Beste allemaal,
Zoals bekend en velen van jullie waren erbij; op 31 mei hebben we de "aftrap" gevierd van de
installatie van de panelen. Het was een prachtige dag en de sfeer was goed. Gedeputeerde
Nienke Homan en wethouder Henk Bakker hebben samen het stoplicht van rood in groen laten
veranderen. TBW Solar heeft dezelfde week de overige panelen geplaatst en toen was het
wachten nog op Enexis. Deze is verantwoordelijk voor de zuivere aansluiting van ons systeem op
de hoofdleiding. Dat had nog heel wat "voeten in aarde", maar uiteindelijk is op vrijdag 24 juni deze
verbinding gelegd en is op het eind van de dag de productie begonnen.
Er liggen 170 panelen op de loods van Kuipers. Voor de laatste 30 stuks (ingetekend door Kuipers
zelf) was bij nader inzien (nog) geen plaats. De loods wordt na de vakantie nl. nog verlengd en
vervolgens kunnen de 30 worden geplaatst en aangesloten. En de broers Kuipers zijn bereid om
ook deze loods beschikbaar te stellen voor uitbreiding van de installatie.
Wat betreft de productie:
de installatie heeft tot en met zondag 10/07/2016, 10.00 uur inmiddels 2,47 MWh geproduceerd.
Dat is 968,28 kg. besparing CO2 uitstoot en het is een hoeveelheid stroom voor een dag 7.485
gloeilampen laten branden. In een volgende nieuwsbrief zullen we het gemiddelde per paneel
uitrekenen, zodat jullie ook gevoel krijgen bij het eigen productiedeel.
Als het goed is, hebben jullie je inmiddels als klant aangemeld bij Qurrent, zodat deze ook de
korting op de energiebelasting naar rato met u als deelnemer kan verrekenen.
Aansluitend aan de bouw van de nieuwe loods van Kuipers kunnen we nog ca. 150 stuks extra
panelen plaatsen. Dus heb je vrienden, bekenden, buren, etc. die alsnog willen meedoen, dan
kunnen zij zich melden. Helaas is er geen subsidie meer beschikbaar, dus deze panelen zullen op
een kostprijs komen van ca. € 325-€ 350 per paneel.
Ook hebben we nog meer andere ambities. Maar daarvoor hebben we steun nodig. Wanneer jullie
als direct betrokkene, mee zouden willen helpen om donateurs (€ 15,00 per jr) te werven, creëeren
we ruimte voor nieuwe initiatieven. Elk lid levert 5 donateurs aan? Of is dat te ambitieus? Jullie
vinden in ieder geval een aanmeldformulier bijgevoegd.
Ook wanneer je iemand in je omgeving kent, die mogelijk zou willen overstappen naar Qurrent als
leverancier, dan graag onder vermelding van onze vereniging. Wij hebben nl. met Qurrent
afgesproken, dat de vereniging voor nieuwe klanten een vergoeding ontvangt.
Tot slot van deze nieuwsbrief willen we graag een Algemene Ledenvergadering aankondigen voor
12 september om 20.00 uur. Nadere mededelingen volgen nog.
Met een zonnige groet van uw bestuur.

