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We zijn er bijna...
Je ziet het goed. Op moment dat we deze nieuwsbrief
maakten zitten we over de 93% van het verbruik dat we bij het
dak van Voortman op gaan wekken (en daarbij hebben we
voorzichtig gerekend).
We danken iedereen die in deze fase is ingestapt: alleen door
jullie vertrouwen gaat het ons samen lukken.
En we hopen dat zodra we foto's van een vol dak in de krant
kunnen zetten, en vertellen dat we 780.000 kWh voor onze
leden opwekken en die daarmee komend jaar samen
vermoedelijk meer dan 23.000 euro (!) besparen ten opzichte
van de mensen die (nog ;-)) niet meedoen, we snel meer leden krijgen. En het daarmee voor
elkaar nog mooier kunnen maken!
We hebben geen glazen bol, maar wie weet gaan de leden waarvoor we bij Voortman stroom
opwekken wel 15 jaar lang ruim 23.000 euro besparen: dat is een besparing van ca 350.000
euro!

Maar wanneer gaan we nu leggen?
De offertes zijn binnen! A.s. maandag gaan we met 2 partijen
'het dak op', om de situatie te bekijken. Dan kunnen we de
laatste informatie uitwisselen, en hopen we snel daarna de
offerte te gunnen aan 1 van de partijen die hebben
ingeschreven.
We laten een onafhankelijke deskundige partij het aanbod nog
beoordelen om de kans op maximaal succes te vergroten.
I.v.m. levertijden, bouwvak etc. zijn we momenteel blij als we voor oktober energie opwekken.
Maar misschien is het toch flink eerder. Zodra we meer weten, horen jullie dat natuurlijk!

Wil u ons geld lenen tegen 5% rente?
De financiering van alle kosten om panelen te leggen gebeurt
met 3 'geld-bronnen': 1% gebeurt met de ledenbijdrage, 80%
lenen we (bij het EFO) en 19% halen we binnen via
crowdfunding.
De mensen die de 19% van het geld financieren, ontvangen
een rente van 5%. Niet slecht t.o.v. geld op de bank zetten.
Leden mogen als eerste inschrijven op die lening. Alle
informatie staat in de prospectus. Daarin staat ook hoe leden mee kunnen doen. De prospectus
hopen we snel te publiceren.
We hebben allerlei signalen dat die 19% binnen krijgen heel makkelijk en snel gaat lukken,
maar mocht het nodig zijn dan publiceren we de prospectus op een crowd-funding-platform en
mogen ook niet-leden meedoen met de lening.

Samenwerking met Duurzaam Holten

In Holten werkt een groep mensen aan duurzaamheid binnen 'Duurzaam Holten'. Ze hebben
één van onze informatie-bijeenkomsten bezocht, en daarna ons benaderd voor samenwerking.
Duurzaam Holten is overigens een goede partij om even te kijken als je panelen op je eigen dak
wil!
We hebben met elkaar gesproken en afgesproken dat we de krachten bundelen. Daarmee
kunnen we de inwoners van Holten hopelijk nog beter bedienen.
Het eerste wapenfeit is binnen: op 16 mei organiseerden we samen een informatie-bijeenkomst
in Holten. We verwachten door de samenwerking nog meer leden uit Holten, en wellicht ook
snel een potentieel dak in Holten.

Wie pakt die laatste plaats?
Mocht je nog mensen kennen die twijfelen of ze mee moeten
doen: het dak van Voortman is dus bijna vol, en het is de
vraag hoe snel we een volgend dak vol hebben en op het
volgende dak stroom kunnen gaan opwekken, en dus korting
kunnen realiseren voor leden ...
Dus pak je kans op de snelste korting, met de laatste plekjes
op het dak van Voortman!

Wie kweekt de hoogste?
Samen met tuincentrum Hagels hebben we scholen een
wedstrijd aangeboden. Onze aarde leeft van de zon, en
behalve stroom via zonnepanelen, levert de zon natuurlijk nog
veel meer.
Anja Hagels heeft 800 zakjes gevuld met 3 zonnebloemzaden en daaraan tips geniet. Nu is het
aan 800 leerlingen om de hoogste zonnebloem te kweken.
Meer weten? Lees hier meer over die actie.

Help!
Op onze oproep in de vorige nieuwsbrief kregen we nog
weinig reacties. De huidige bestuursleden hebben veel tijd en
energie gestopt om zover te komen als we zijn ... we zien het
graag als estafette, en hopen op goede mensen die op korte
of langere termijn het stokje over kunnen nemen en met
nieuwe energie de coöperatie verder gaan helpen. Heb je
interesse, mail of bel ons dan!
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Meer info?
Benieuwd naar de eerder verschenen nieuwsbrieven? Zie de rechterkolom op onze
nieuwspagina. Je kunt ons ook volgen op Facebook, en natuurlijk vind je veel informatie en kun
je je aanmelden op onze website. Klik 1 van de buttons hieronder.

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.

