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Nieuwsbrief 8

Beste allemaal,

Vanaf onze kant willen we iedereen nog een gezond en duurzaam 2018 toewensen. 
Met betrekking tot de opgewekte zonnestroom was 2017 iets minder dan 2016. We hebben vooral 
de laatste paar maanden van 2017 minder zonne-uren gehad. Veel donkere dagen en regen; de 
extremen worden steeds groter. Des te belangrijker om actief te proberen, een snellere omslag 
naar duurzame opwekking en een lager energie verbruik te realiseren. 

Zoals in de laatst gehouden Algemene Ledenvergadering aangegeven, zijn we aan de slag om 
een uitbreiding van de opwekinstallatie te realiseren. Met zon en wind. Helaas is de certificering 
van de nieuw ontwikkelde windturbine nog steeds niet gelukt. Dit vergt  een veel langer tijdsbeslag 
dan voorzien. 
Daarom gaan  dat we vooralsnog starten met de plaatsing van 100 zonnepanelen extra (wederom 
op de loods van Kuipers). Hiervoor starten we een nieuwe Postcoderoos met een gescheiden 
resultaat van het lopende project. De vaste kosten worden naar rato omgeslagen over beide 
initiatieven. Alles staat in inmiddels in gereedheid om de plaatsing medio maart te kunnen 
realiseren. Het wachten is op Enexis voor verzwaring van de aansluiting. Elize (Oosterhof Holman) 
uit Grijpskerk gaat de plaatsing van de panelen verzorgen. 
Voor de verkoop van de zonnecertificaten zouden we jullie willen vragen ons actief te 
helpen. Als iedereen 1 nieuwe geïnteresseerde (buren, kennissen, familie, collega’s?) 
aanlevert, pakken wij het vanuit het bestuur verder wel op. We ontvangen dus graag nieuwe 
aanmeldingen!
De eerste ca. 30 stuks panelen zijn al gereserveerd. 

Nog even in het kort de voorwaarden:
• automatisch lid van de coöperatie (uitgesloten aansprakelijkheid)
• gegarandeerd groene stroom / bijdrage aan milieu (lees: toekomst kinderen)
• panelen op centraal dak; dus niet op je eigen huis/dak
• geen gedoe, onderhoud, verzekering, etc.
• max. deelname / investering = jaarverbruik delen door 250 kWh = aantal x  € 299, -  (kleiner 

aantal kan natuurlijk ook)
• energiebelasting korting gedurende 15 jr. (naar rato van deelname)
• advies: overstappen naar energiemaatschappij Qurrent
• wonen in het Postcoderoosgebied - dus 9801 en de daartegenaan liggende postcodes 

Wij hebben met Qurrent een overeenkomst dat de vereniging voor nieuwe klanten een vergoeding 
ontvangt.

Met een zonnige groet van uw bestuur.


