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Beste allemaal,
Hoewel we alweer een aantal dagen "op weg" zijn, toch voor een ieder een goed, gezond en
duurzaam 2017 gewenst.
In de Algemene Ledenvergadering van 12 september 2016 hadden we afgesproken om in principe
te proberen een vijftigtal panelen extra te verkopen, zodat deze alsnog in dezelfde Postcoderoosconstructie zouden kunnen meedoen. Jullie als leden waren enthousiast, maar jammergenoeg is
het vervolg niet gelukt. Dus bij het gereedkomen van de nieuwe loods van de Gebr. Kuipers zijn de
30 panelen van Jan Kuipers zelf geplaatst, waarmee hij deelnemer is in de coöperatie Zevenster
Zonnestroom.
Op de KOMmarkt op 1 oktober 2016 hebben we geprobeerd onze coöperatie nog wat uitstraling te
geven. We hebben geen kosten gemaakt, maar hebben meegelift met de gemeente en de
bedrijvengroep Slim Wonen Westerkwartier.
28 november zijn Jan Kuipers, Bauke Johan en ondergetekende naar een bijeenkomst van de
provincie geweest voor een bijeenkomst over energieneutrale dorpen. Mogelijk zouden we nog
stimulering kunnen krijgen om hierin meer te gaan doen. De gemeente Zuidhorn probeert onze
medewerking te verkrijgen voor electrische laadpalen bij het P+R station.
Het bestuur heeft met fiscalist Simon Visbeek afgesproken dat hij vanaf de jaarwisseling onze
boekhouding gaat voeren. Dus de aangiften verzorgen, jaarlijks info verstrekken op de ALV, etc.
Onze penningmeester Bauke Johan gaat een en ander zo zorgvuldig mogelijk aanleveren.
De overeengekomen kosten bedragen € 750,00 per jaar en waren eerder ingecalculeerd.
Wat betreft de productie: de installatie heeft tot de jaarwisseling inmiddels 21,53 MWh
geproduceerd. Zoals eerder aangegeven kunnen jullie zelf de productie volgen op de website.
We hebben inmiddels van het derde kwartaal de opgewekte elektriciteit betaalt gekregen door
Qurrent. De volgende nota over het vierde kwartaal 2016 ligt klaar voor verzending.
We starten vanaf januari met de maandelijkse aflossing van de lening die Kuipers onze vereniging
heeft verstrekt.
Wanneer je iemand in je omgeving kent, die mogelijk zou willen overstappen naar Qurrent als
leverancier, kan dat eenvoudig via
https://www.qurrent.nl/groene-energie/?source=zevensterzonnestrooms#s_calculator
Wij hebben met Qurrent een overeenkomst dat de vereniging voor nieuwe klanten een vergoeding
ontvangt.
Met een zonnige groet van uw bestuur.

