Mrt 2020 - 3de dak, windmolens, ALV etc
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Samen lokaal groene stroom opwekken, samen profiteren, met zonnepanelen op
bedrijfsdaken

2de dak in werking, 3de dak in
Holten
De 19% lening voor realisatie van het 2de dak was
snel vol (en veel meer dan dat: er waren veel mensen
die wel trek hadden in een mooie rente).
Ondertussen is het 2de dak, bij Leverink, opgeleverd:
daar hebben we een korte video van.
En we hopen voor de zomer zelfs een 3de dak, bij
Dierenhotel A1 in Holten, in gebruik te kunnen nemen.
Ook zijn we in gesprek om eind van het jaar een 4de dak, een nieuw dak van
Leverink, in gebruik te kunnen nemen.
We zoeken nog steeds extra daken, want we verwachten dat steeds meer mensen in
Rijssen en Holten wel zijn te porren voor een mooie besparing op hun
energierekening. Dus mocht je nog een dak weten, mail ons dan even!

Pas op voor energie-cowboys
Met enige regelmaat horen we dat mensen telefonisch of
aan de deur, in winkels etc worden benaderd met een
aanbieding op gebied van stroom/energie.
Helaas zijn dat vaak 'handige' tussenverkopers, die proberen
je energiecontracten te verkopen die vooral voor hen geld
opleveren, en die niet eerlijk zijn over wat ze verkopen en
tegen welke prijs.
Ons advies:
Pas op wat je zegt: mensen worden verleid iets te zeggen
wat later blijkt tot een contract te leiden!
Zeg evt dat je er over na wil denken en vraag of ze het
aanbod naar je kunnen mailen. Komen ze met een smoes
waarom ze dat niet doen? Pas dan extra op!
Breek het gesprek eventueel gewoon af!
Hulp nodig bij het kiezen van de beste energie-leverancier? U mag altijd contact met
ons opnemen.

'Laatste kans': aanmelden ALV
28 mei
We moeten een zaal boeken, en daarom willen we een
idee hebben van hoeveel mensen er komen.
Heeft u zich nog niet aangemeld, maar wilt u wel
komen? Vol = vol, dus meld je zsm even aan als je
van plan bent te komen!
Meer informatie (oa de agenda) en aanmelden kan hier.

Energierekening ontvangen:
korting?
We kregen de afgelopen maanden van enkele leden
een vraag: ze hadden een rekening ontvangen van
hun energieleverancier (bv Essent), maar zagen (nog)
geen korting op de rekening.
De korting die onze leden ontvangen wordt minimaal
een jaar NA start van 'het dak bij Voortman' pas
verrekend. En omdat 'het jaar' voor uw
energieleverancier niet gelijk loopt met 'ons jaar', kan
het even duren voordat u uw korting ontvangt.
Dat vinden wij ook vervelend. Een manier om dat voor
u en ons makkelijker te maken is, zoals vaker gemeld, klant worden bij om | nieuwe
energie .
Ondertussen zijn coöperaties als de onze samen aan het lobbyen 'in Den Haag' om
de administratieve afhandeling voor alle partijen eenvoudiger te maken.

Windmolens interessant?
Omdat onze coöperatie lekker loopt, mochten we een
presentatie verzorgen op Kennisfestival Lokale Energie in
Zwolle. We hadden veel leuke contacten. Ondermeer met
coöperaties in onze regio, die al met windmolens actief zijn,
zoals Deventer en Lochem. Best leuk te weten: één
windmolen kan genoeg energie opleveren voor 3.000
huishoudens. Als je dan weet dat we met 3.000 panelen
stroom opwekken voor 250 huishoudens, dan snap je dat je
wel erg veel dakoppervlakte nodig hebt om net zoveel
energie op te wekken als met 1 windmolen. Aan de andere kant is er ook discussie,
bijvoorbeeld of het niet beter is zonneparken te realiseren.
Is Opgewekt Rijssen nu voorstander van windmolens? Nou, als we konden en
mochten kiezen, dan losten we alle problemen het liefst op met panelen op
bedrijfsdaken: daar zie je tenslotte niets van. Maar er zijn veel redenen om niet of/of
te doen, maar en/en. Zo kunnen windmolens ook 's nachts en als er geen zon is
stroom opwekken.
De andere coöperaties nodigden ons uit voor een gesprek. Ons bestuur gaat dat
gesprek graag aan.

Sssht: weer plek voor nieuwe
leden
In de loop van het
jaar krijgen we
weer ruimte op
daken, en kunnen
we nieuwe leden
bedienen.
Dus vertel het
gerust op
verenigingen en
plekken waar u
met anderen
samen bent,
buren, kennis:
degenen die zich
als eerste
aanmelden, komen ook als eerste in aanmerking op een volgend dak, en dus als
eerste voor een leuk meegenomen besparing op de energie-rekening...
Aanmelden kan hier.

Meer info?
Je kunt ons ook volgen op Facebook waar we meer delen dan hier in de
nieuwsbrieven, en natuurlijk vind je veel informatie en kun je je als lid aanmelden op
onze website.
Benieuwd naar de eerder verschenen nieuwsbrieven? Zie de rechterkolom hier.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u nieuwsbrief@opgewektrijssen.nl toe aan uw adresboek.

