Nieuwsbrief 22-01-2016
Eindelijk; het is zover.
Afgelopen woensdag 20 januari heeft het bestuur de oprichtingsakte ondertekend bij notaris Smid
in Zuidhorn. En dus is het nu tijd voor de aanmeldingen en verdere voortgang.
Tot de Algemene Ledenvergadering (welke naar verwachting medio mei zal worden gehouden)
bestaat het bestuur uit de volgende personen:
voorzitter
Reint Brondijk, De Gast 46-a, 9801 AE Zuidhorn
secretaris
Fennie de Boer, Geert Waldastraat 9, 9801 AV Zuidhorn
penningmeester
Bauke Johan Zijlstra, Westergast 6, 9801 AZ Zuidhorn
Het secretariaat adres is vanaf nu Geert Waldastraat 9.
Het mailadres blijft info@zevensterzonnestroom.nl.
Als bestuur zullen we zoveel mogelijk gezamenlijk optrekken bij de verdere uitwerking.

- In de Statuten is vastgelegd dat leden zijn uitgesloten van aansprakelijkheid.
- De inschrijving bij de Kamer van Koophandel is geregeld en het openen van een bankrekening
in bewerking

- De offerte voor levering en installatie is binnen. Hierbij werken de lokale partijen TBW Solar uit
-

-

-

Lauwerzijl en Installatiebedrijf Prieto samen. In de overeenkomst is vastgelegd dat het
onderhoudsrisico e.d. gedurende de looptijd van 15 jr. bij de installateur van de panelen ligt.
Er ligt een offerte voor een bestuursaansprakelijkheidsverzekering en een offerte voor
verzekering van de opwekinstallatie is aangevraagd.
De akte t.b.v. het opstalrecht voor de panelen/installatie op het dak van Kuipers ligt in concept
bij de notaris.
We hebben euro 25.000 subsidie gekregen van de Provincie Groningen. Ons initiatief scoorde
het op een na hoogste aantal punten bij de aanvraag. Deze subsidie maakt het voor de leden
dus mogelijk om tegen een zeer geringe investering te kunnen meedoen.
Ieder lid is “ verplicht” om over te stappen naar energiebedrijf Qurrent. Dit is noodzakelijk om te
garanderen dat de energiebelasting direct kan worden verrekend met het lid. Qurrent is
opgericht met soortgelijke doelstellingen en grondbeginselen als welke wij aanhangen.
zie verder www.qurrent.nl
Het contract met energiebedrijf Qurrent ligt voor de vereniging klaar ter ondertekening.
Bij het aangaan van het lidmaatschap, gaan we helpen bij het overstappen. Ook voor de
levering van gas, stapt u in principe over. Op hun website kunt u een vergelijk maken op basis
van uw huidige leverancier. Vervolgens gaat daar dan bij deelname in de coöperatie Zevenster
Zonnestroom U.A., de energiebelasting (naar rato van deelname) van af.
Advies om tot max. ca. 80% van het huidige stroom verbruik deel te gaan nemen.
Voor slechts eenmalig euro 200 ( 1 zonnedeel van ca. 250 kWh) kunt u al meedoen.
Donateurschap (een gift) is ook mogelijk; gewoon omdat u ons initiatief bijvoorbeeld wilt
ondersteunen.
Ook huurders kunnen meedoen in de coöperatie.
De website is actueel bijgewerkt en de rekenmodule ( het investeringsmodel) wordt zeer
binnenkort toegevoegd onder “hoe werkt het - downloads”. Terugverdientijd ca. 8 jaar.

Komende weken maken we een “kant en klaar” informatiesetje, waarmee we bij u langs komen.
Maar geef nu vast door of u, en voor hoeveel zonnedelen u in principe mee zou willen doen.
We hopen en rekenen op veel enthousiaste aanmeldingen van mensen die mee gaan doen.

