dec 2019 - 2de dak vol, dak gezocht, naar zonnig '20
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Samen lokaal groene stroom opwekken, samen profiteren, met zonnepanelen op bedrijfsdaken

2de dak vol: oplevering feb/mrt
We hebben ook ons 2de dak vol :-)!
De panelen worden in feb/mrt op het dak gelegd, dus als alles
goed gaat kunnen de leden waarvoor we op dat dak stroom
op kunnen wekken profiteren van de hele 2020-zomer!
Bent u nog geen lid? Maar nu steeds meer mensen meedoen,
begint het toch te kriebelen? Meld u dan aan!

Veel enthousiasme. Helpt u ook?
We hebben zowel in Holten als Rijssen de nodige
enthousiaste en actieve leden. Daar worden we heel blij van :).
Zo is 1 lid actief de kliko-stickers aan het verspreiden onder
kennissen.
De stickers werken heel goed om het initiatief bekend te
maken. We merken dat veel leden met trots de stickers op
hun kliko's plakken.
Duurzaam Holten helpt in Holten met de verspreiding van de
stickers. Zo zijn ze ondermeer op de Repair-café-dagen in
Holten op te pikken.
We hebben nog stickers. Heeft u ze nog niet op uw kliko?
Haal er even een paar op op de Verenlandweg 12 (bel even
vooraf: 06-24224689 - we zijn en hebben geen kantoor, we
zijn vrijwilligers, die gewoon moeten werken, boodschappen
moeten doen etc).

Wel leden, geen dak :-(.
Niet alleen hebben we voldoende leden om ons 2de dak vol te
leggen: ondertussen hebben we al meer dan 20 mensen
waarvoor we nog geen dak hebben!
Onze adviseur is al bij diverse dakeigenaren wezen praten,
maar we hebben nog geen getekende overeenkomst voor een
volgend dak.
Kent u iemand met een mooi groot dak? Mail ons dan even de
naam van het bedrijf: info@opgewektrijssen.nl .

Bestuurders: alleen te vinden met geld
Opgewekt Rijssen kan niet zonder mensen die de handen uit
de mouwen steken. Alle hulp telt. Denk aan: de
ledenadministratie bijhouden, een ALV organiseren, een
nieuwsbrief maken etc.

u gezocht

Omdat we op eerdere oproepen geen reactie kregen, vragen
we ons af of er dan geen andere mensen zijn die een tijdje in
het bestuur komen helpen. Is het dan alleen mogelijk
bestuursleden te vinden als er een vergoeding tegenover
staat?
Laat ons eens weten: waarom meldt U zich niet aan voor
een bestuursfunctie? Geen zin? Onzeker over wat u kunt? U
doet het alleen als er geld tegenover staat? Wat anders? We
zijn oprecht benieuwd en waarderen elk eerlijk antwoord.
U mag zich uiteraard ook aanmelden als geinteresseerd voor
een plekje in het bestuur of om te helpen.

Fijne dagen & op een zonnig 2020!
We willen hierbij graag iedereen die ons in 2019 op welke
manier dan ook heeft geholpen, hartelijk bedanken. Uiteraard
ook alle mensen die lid zijn geworden, de mensen die klant
geworden zijn bij om etc.
Hele fijne dagen en op een gezond, vredig en mooi 2020.
En uiteraard hopen we op een zonnig 2020 met mooie opbrengsten ;-).

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.

Volg onze ontwikkelingen op Facebook

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.

