22 maart 2019 - nieuw: info-avonden!

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief # 2 - Opgewekt Rijssen

Informatie-avonden: 1ste op 28 maart!
Voor mensen die het fijn vinden om ons aanbod uitgelegd te
krijgen 'in een zaaltje' en ons dan vragen kunnen stellen (u
mag ook altijd bellen, mailen, langskomen, chatten op
Facebook etc), organiseren we een aantal informatieavonden. De eerste is op 28 maart.
Heeft u zelf interesse of kent u mensen waarvoor deze
vorm nuttig is: kijk dan op welke avond er nog plek is en meld u aan!
Met dank aan Rabobank Rijssen-Enter die hun ruimte ter beschikking stelt, met koffie.

Ik ben net overgestapt naar... (VEH etc)
Energiebedrijven zijn druk bezig met adverteren. Sommige
mensen stappen over. Op een aanbod van Vereniging Eigen
Huis. Of Eneco. Green Choice. Budget Energie etc.
Prima! Ook DAN kunt u gewoon lid worden en gemiddeld 100
euro per jaar extra besparen!
Dus kent u overstappers? Wijs ze op de extra bespaaroptie als ze lid worden van onze
coöperatie!

Bloemetje voor 100ste lid
Afgelopen dagen heeft het 100ste lid zich aangemeld: de
familie Ten Hove. We gingen even bij ze langs.
Mevrouw Ten Hove: "Het aanbod van Opgewekt Rijssen is
perfect: we besparen geld, mooi meegenomen. En net zo
belangrijk: op ons eigen huis kunnen we geen panelen
plaatsen, maar nu kunnen we via de panelen op bedrijfsdaken
in Rijssen onze stroom toch duurzaam opwekken".
Uiteraard zijn ons eerste t/m 99ste lid ons zeker zo dierbaar ;). En de 101ste en daarna ook :-). We zijn ondertussen overigens al over de 100!

Bijna op de helft...
We hebben nu zoveel inschrijvingen dat we bijna op de helft
zijn van wat we nodig hebben om het dak bij Voortman vol te
leggen!
Het zou natuurlijk super zijn als we al deze zomer de eerste
opbrengst hebben... wat ons betreft kan het.
En misschien zijn we tegen de tijd dat u dit leest al (veel?)
verder ;-). We werken het plaatje op de website regelmatig bij.

2de dak ligt klaar!

Aan dakeigenaren die zonnepanelen op hun dak een goed idee vinden geen gebrek! Nu 17.500
folders verspreid zijn, is de kans groot dat we op korte termijn meer dan 250 leden hebben, en
aan 1 dak niet genoeg hebben.
Met Levering Transport is daarom alvast een principe overeenkomst om, zodra we genoeg
leden hebben, op hun dak 1.200 panelen te leggen...
En we zijn al in gesprek met meer dakeigenaren ....

17.500 folder verspreid
Met een bijdrage van de gemeente Rijssen-Holten konden we
17.500 folders laten verspreiden...
Vraag uw buurman, clublid, collega etc dus gerust of ze de
folder gezien en gelezen hebben. En of ze gezien hebben dat
ze zelfs al zonder van energie-leverancier te wisselen,
door lid te worden,
geen energiebelasting meer hoeven te betalen,
wij daar panelen van op daken kunnen leggen,
en er dan ook nog geld over blijft voor hun als lid.
Gemiddeld zo'n 100 euro per jaar.
Folder gemist? Hij is hier in te zien.

Te mooi om waar te zijn? Nee hoor!
We kregen nog de melding: "Ja, ik sprak pas de buren, en
eigenlijk wilde ik hen de folder geven, maar die kan ik niet
meer vinden" ...
Liefst zouden we al dit soort fans een stapel folders geven.
Overigens kun je een stapel bij ons komen halen, als je dat
wil.
Maar wijs mensen vooral op de website, en op dit moment ook
op de informatie-avonden (meer info: zie de website!).
En mocht je ons aanbod willen uitleggen aan anderen: wij
vermoeden dat veel mensen denken 'dat klinkt te mooi om
waar te zijn'. Dat kunnen we ons voorstellen. Belangrijk is dat
mensen snappen dat onze leden gebruik kunnen maken van
de Regeling Verlaagd Tarief en daardoor geen belasting
hoeven betalen over de energie die ze op onze daken opwekken. Daar zit de winst. En dat ze
weten dat ze niet van energieleverancier hoeven over te stappen, om toch 'geld te verdienen'
als ze lid worden bij ons.

Deel deze info/nieuwsbrief
Share

Tweet

Share

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 nieuwsbrief@opgewektrijssen.nl toe aan uw adresboek.

