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Samen lokaal groene stroom opwekken, samen profiteren, met zonnepanelen op bedrijfsdaken

Corine komt naar u toe deze zomer!
Zoals u weet kunt u ons helpen. B.v. door op uw kliko onze
sticker te plakken. We hebben een mooi aanbod!
De stickers zijn al gratis. Maar nu worden ze ook nog gratis
persoonlijk bij u thuis gebracht door een echt bestuurslid :-).
We hadden gehoopt op de ALV veel kliko-stickers te kunnen
verspreiden, maar dat ging door covid niet door.
Meer informatie over de stickers vindt u hier. Ons simpel
helpen met een sticker op een kliko en als bonus
kennismaken met Corine? Mail ons!

Update daken & tip een vriend/kennis
Momenteel is de verwachting dat we half augustus het dak
van het Dierenhotel in Holten werkend hebben; de panelen
worden eerder gelegd, maar we zijn afhankelijk van
werkzaamheden aan het stroomnet van Enexis. En rond 1
januari volgt dan hopelijk het 2de dak van Leverink.
Een groot deel van dat 2de dak is al gereserveerd voor leden
op de wachtlijst, maar we hebben nog wat plekken over.
Heeft u dus nog kennissen, vrienden, familie etc die mogelijk interesse hebben: wie het 1st
komt, het eerst maalt. Aanmelden kan hier.

Update ALV
We hebben afgelopen weken bij andere coöperaties
meegekeken bij de digitale, online ALV. Dat lijkt best te lukken,
maar zo soepel als gewoon in een zaal bij elkaar gaat het niet.
Dus ja: gaan we voor een zaal of toch online? We denken er
nog even over na en hopen voor de volgende nieuwsbrief te
beslissen wat we doen.
Mocht u voor die tijd al vragen hebben, dan horen we dat uiteraard graag. We hebben al een
jaarverslag naar leden gemaild. Dat vindt u hier. Overige stukken volgen rond de ALV.

Wat betekenen die cijfertjes?
Op de OpgewektRijssen
website ziet u wat cijfers
over de opbrengst van de 2
daken. Maar: leuk, die
getallen, maar wat betekent
dat nu?
Het makkelijkst is te
bedenken dat we voor een
gemiddeld gezin van een lid ca 3.000 kWh per jaar moeten opwekken. Als we op een dag dus
6.000 kWh opwekken, hebben we in 1 dag de stroom voor een heel jaar voor 2 leden opgewekt!
Uiteraard wekken we op een gemiddelde zomerdag meer op dan op een gemiddelde winterdag,
dus in de zomer moeten we een sprintje trekken ;-). Kijk hier wat we vandaag hebben opgewekt!

Even voorstellen....
Allerlei mensen helpen ons. Zo helpt één ervan ons met de
ledenadministratie. Daar zijn we super blij mee. Greet Hulstijn stelt
zich even voor en vertelt waarom ze dit voor OpgewektRijssen doet.

Mag dit bord een tijdje bij u in de tuin?
Eén van de manieren waarop we proberen meer mensen in Rijssen
en Holten bekend te maken met ons initiatief, is met
'makelaarsborden'.
Heeft u een tuin, mogen ze dan een tijdje bij u in de tuin staan? We
garanderen u dat u er een paar leuke gesprekken aan over houdt!
Stuur ons even een mail, en dan komen we er 1 brengen!

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.
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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.

