10 sept 2019 - Werk Voortman gestart, Leverink 13%
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Samen lokaal groene stroom opwekken, samen profiteren, met zonnepanelen op bedrijfsdaken

Werkzaamheden Voortman gestart!
Het had de nodige voeten in de aarde, vroeg flexibiliteit van
wat partijen, maar 9 september is gestart met installatie van
de zonnepanelen op het dak van Voortman op de Plaagslagen
16 in Rijssen.
De opdracht is na offertes gegund aan HG Zonnepanelen,
waarbij we Encon hebben ingehuurd voor begeleiding van het
offertetraject en beoordeling van de plannen.
De planning is dat de werkzaamheden eind september
afgerond worden. En dan kan 'de stekker er in'!
Wij kijken uit naar het moment ons 1ste dak echt groene, lokaal opgewekte, coöperatieve,
stroom produceert :-). En dat we dan een jaar later kortingen met de leden kunnen verrekenen ;).

Bent u klaar voor uw korting?
Bent u lid? En doet u mee in het dak van Voortman (alle leden
met lidnr lager dan 341, te zien in de PDF-naam van uw
Ledenovereenkomst)? Dan is dit een goed moment uw
energieleverancier te vragen voor een tussentijdse
jaarafrekening per 1 oktober, zodat u 'gelijk gaat lopen met
opwekken op het dak van Voortman'.
U zorgt daarmee dat de administratie van uw korting
overzichtelijker en dus makkelijker wordt.
Nog beter: stap over naar de coöperatieve groenste energieleverancier om | nieuwe energie,
waar ook onze cooperatie (en onze leden dus ;-)) mede-eigenaar van zijn!
De betreffende leden ontvangen binnenkort een brief met uitleg en informatie.

Dak Leverink al 13% 'bezet'
Steeds meer mensen in ons postcodegebied krijgen lucht van
het initiatief, zien 'dat we echt wat doen' en hebben ook wel
zin in voordelige lokale samen opgewekte groene energie ;-).
De aanmeldingen om lid te worden blijven binnen druppelen,
en we hebben al genoeg aanmeldingen om 13% van het
volgende dak, van Leverink Transport, te beleggen.
We kijken de komende tijd of we wachten tot we 100%
'inschrijvingen' voor dat dak hebben voordat we zonnepanelen
gaan leggen, of dat we al eerder een deel kunnen doen.
Ook mee doen?

Hoe meer hoe beter...
We hebben 'makelaarsborden' die in een tuin kunnen staan en
waarop reclame staat voor onze (dus ook van jullie, leden ;-))
coöperatie. Hoe meer leden, hoe meer we door samenwerken
kunnen bereiken.
Heeft u een tuin waar de nodige mensen langs lopen of rijden
waar een tijdje wel een bord in mag staat?
Op de Verenlandweg 12 staan nog een paar borden: ophalen
mag (laat ons a.u.b. even weten waar hij komt te staan ;-)), maar als u een mailtje stuurt komen
we er met plezier ook 1 brengen. Mw Teeuwen is in ieder geval blij als er een bord minder staat
dan de 3 op de foto ;-).

Consumentenbond: "altijd prijs"
De Consumentenbond schreef in augustus in hun Geldgids
(ze hebben meerdere gidsen) over de postcoderoosregeling:
"Ooit gehoord van de postcoderoosregeling? Het is geen
kansspel, maar er valt wél wat te verdienen. En je hebt altijd
prijs".
We merken dat veel mensen denken dat lid worden van onze coöperatie 'te mooi klinkt om waar
te zijn'. Dus fijn als ook zo'n instituut als de Consumentenbond zo expliciet is over het voordeel.
Ook staat in het artikel dat als je op tijd in stapt, de regeling 15 jaar gegarandeerd is.
De verrekening gaat bij Opgewekt Rijssen iets anders dan in het artikel staat, omdat onze
coöperatie ook de panelen financiert.

Meer info?
Benieuwd naar de eerder verschenen nieuwsbrieven? Zie de rechterkolom hier. Je kunt ons ook
volgen op Facebook, en natuurlijk vind je veel informatie en kun je je aanmelden op onze
website.
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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.

