25 februari 2019 - Al ca 60 leden verlagen makkelijk
hun energierekening

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief # 1 - Opgewekt Rijssen

Niet overstappen, toch korting via ons
Ons aanbod uitleggen blijkt best moeilijk. Simpel: als je nu al
klant bent van 1 van de energieleveranciers
op https://www.opgewektrijssen.nl/doe-mee, en je meldt je als
lid, dan 'score' je zonder veel moeite 3 cnt/kWh korting zodra
wij panelen op een Rijssens bedrijfsdak leggen. Makkelijk
geld verdienen.
Wil je dan nog meer, dan kun je ook overstappen naar onze
coöperatieve energieleverancier samenom.nl ...
Hoe dat kan? Dat is omdat leden via onze cooperatie van de Regeling Verlaagd Tarief gebruik
kunnen maken die lokale duurzame energie-initiatieven moet bevorderen.
Dit wil je toch delen met je vrienden en kennissen? Dan hebben jij en zij sneller die
besparing ;-).

Hoe ver zijn we al?
Leden zullen benieuwd zijn hoe ver we al zijn.
Nu horen we van andere initiatieven dat de 1ste leden het
moeilijkst zijn. Want ja, het kost tijd om je initiatief bekend te
maken, en veel mensen stappen pas in als veel anderen ook
al meedoen. Dus het begin is moeilijk.
Daarom zijn we super trots op de mensen die al lid zijn
geworden. We hebben al ca 60 leden, en ongeveer 25% van
de energie-aanvraag die we moeten hebben om de
zonnepanelen bij Voortman op het dak te leggen!
Maar tegen de tijd dat u dit leest zijn we hopelijk al weer wat verder ;-)...

Goed vergelijken: best moeilijk
Afgelopen weken hebben al veel mensen een prijsopgaaf
aangevraagd.
We merken dat
1. niet iedereen weet dat je ook al geld bespaart als je
gewoon bij je huidige energieleverancier blijft (voor zover
het er 1 is die de Regeling Verlaagd Tarief doet,
zie https://www.opgewektrijssen.nl/doe-mee) en
2. mensen appels met peren vergelijken: ze lezen de
prijsopgaaf niet helemaal en kijken b.v. naar hun huidige
voorschotbedrag.
Als u denkt dat het via ons duurder is: mail ons dan. Grote kans dat we het uit kunnen leggen!

Tip: je energie in beeld
Zelf meer zicht (check die link even ;-)) op je energiegebruik in
huis? Het vergt een beetje handigheid, maar wellicht heb je
een handig nichtje, neefje of buurman, en evt wil Raoul
Teeuwen van onze coöperatie je ook helpen. Je
benodigdheden:
je moet een slimme meter hebben
je hebt een Raspberry Pi nodig
een P1 kabel om gegevens van je slimme meter naar je
Raspberry te krijgen
een besturingsysteem en deze, gratis, DSMR-software
Meer info op de DSMR-software-site. Leuk: die Raspberry kun je vervolgens gebruiken om je
huis verder te automatiseren.

Ook mensen op leeftijd doen mee
We kregen een belletje. Een oude dame had wat vragen over
ons initiatief. Ze vertelt "vanwege onze leeftijd, 87 en 83 jaar,
gaan wij privé geen zonnepanelen meer op ons dak
installeren" ... hoe lang ze er aan vast zit, omdat ze niet weten
hoe lang ze nog op zichzelf kunnen wonen.
Uitgelegd dat als ze op enig moment bv naar een
verzorgingshuis moeten en niet meer mee kunnen doen, we
dat als verhuizing zien en ze dus kan stoppen.
Even later hadden we een mail met hun aanmelding: "We juichen jullie initiatief toe! Klasse!".
Dat geeft energie ;-).

Goed idee? Helpende hand?
Het bouwbestuur van de coöperatie doet zijn best om ons
initiatief bekend te maken en goede ideeën te bedenken die
geen of weinig geld kosten en qua tijd uit te voeren zijn.
Maar misschien heeft u nog ideeën waar wij niet aan dachten.
Mail ons die dan, maar bedenk: het moet geen of weinig geld
kosten en u zou het bij wijze van spreken zelf willen doen ;-).
Als u ons wil helpen, op welk gebied dan ook, dan horen we dat ook graag. Vele handen maken
licht werk, en werk is er genoeg.
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Zag u onze video al?

Meer info?
Volg onze ontwikkelingen op Facebook

Onze website

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 info@opgewektrijssen.nl toe aan uw adresboek.

