Juli 2020 - uw geld, u geen geld, ALV, daken...

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief # 14 - Opgewekt Rijssen

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

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
zijn ondertussen gelegd (video). Aansluiten kon nog niet,
omdat we afhankelijk zijn van werkzaamheden aan het
stroomnet van Enexis.
We zijn in gesprek met diverse partijen over een volgend dak,
maar zekerheid hebben we nog niet. Kent u iemand met een
mogelijk geschikt dak? Laat hem/haar even contact opnemen:
we komen graag langs om door te rekenen hoe aantrekkelijk is om het dak aan ons ter
beschikking te stellen!
Een groot deel van een volgend dak is al gereserveerd voor leden op de wachtlijst, maar we
verwachten nog wat plekken over te hebben. Dus heeft u nog kennissen, vrienden, familie etc
die mogelijk interesse hebben: wie het 1st komt, het eerst maalt. Aanmelden kan hier.
Wat daarbij meespeelt: ondertussen is de overheid, en daardoor deels ook coöperaties zoals de
onze, druk met een discussie over een opvolger van de huidige Postcoderoos. Er ligt een
concept voor een nieuwe regeling, die wellicht al snel na de jaarwisseling ingaat; waar in dat
concept diverse verbeteringen zitten, lijken er ook veel punten slechter te worden, en de vraag
is nog hoe interessant het na de jaarwisseling blijft om nieuwe initiatieven te ontwikkelen.
Mogelijk is het dus extra interessant om nog mee te doen met de huidige regeling zolang het
kan (waarbij helaas net als met zoveel in het leven natuurlijk geldt dat je achteraf pas echt weet
wat de beste keuze had geweest).

ALV: heeft u zich al aangemeld?
Bent u lid van onze coöperatie? Dan bent u van harte welkom
op onze ALV! Alle informatie over datum, locatie,
aanmeldprocedure, agenda etc vindt u hier. Leden krijgen
rond deze tijd daar ook nog een aparte mail over.

Wanneer krijgt u uw geld?
De mensen die hebben meegedaan met de 'achtergestelde lening', hebben
hun 1ste rente en afbetaling ontvangen.
'Normale' leden merken eigenlijk weinig van Opgewekt Rijssen. Je krijgt
nog stroom van de leverancier die je zelf koos. En zo lang je niet
overgestapt bent naar een nieuwe leverancier die NIET meedoet met de
postcoderoos-regeling, kun je NA 1 oktober 2020 uitzien naar een
afrekening, als in: dan gaan we bij alle leden navragen bij welke energieleverancier ze klant zijn,
gaan we die energieleveranciers melden hoeveel stroom we hebben opgewekt, waarna het
afwachten is hoe snel die leverancier u dan uitbetaalt. En wij komen daarna graag ons deel,
waarmee we de zonnepanelen betalen, met u afrekenen. Dus: nog even geduld!

Subsidie Energiebesparing verhoogd
De groenste energie, is de energie die je niet
gebruikt. Oftewel: zorg eerst voor een goede
isolatie, want hoe minder energie je nodig hebt
om comfortabel te wonen, hoe beter.
Nu melden we niet elk energiebesparings-ding in
onze nieuwsbrieven. Maar in de nieuwsbrief van
de coöperatie in Brummen lazen we dat er een
'Subsidie Energiebesparing Eigen Huis' is, en
dat als u voor 31 dec 2020 daar gebruik van maakt, niet 10, maar 30% van de kosten worden
vergoed.
Dat leek ons aantrekkelijk en belangrijk genoeg om even te melden. Meer nieuws is te vinden
op de site van Brummen Energie.

Al 64 leden klant van om
U bent nog geen klant van om | nieuwe energie? 64 leden gingen al om.
Misschien toch eens overwegen?
Waarom zou u klant worden van om?
een heel scherpe prijs, en uw energie wordt 100% groen opgewekt.
Dat betekent dat u eenvoudig echt wat moois doet voor onze wereld!
snelste afhandeling van de korting die u als lid van onze coöperatie
nog bovenop de al scherpe prijs van om krijgt
nooit meer na hoeven denken bij telefoontjes van bedrijven met vage
namen en snel pratende verkopers die zeggen een nog goedkoper
energiecontract voor u te hebben (en die meestal de ene leugen na de
andere vertellen): u hangt al dan niet na een vriendelijk bedankje op,
want u weet dat u al bij de beste partij zit!
Die 64 leden hebben niet voor niets gekozen voor om. Wordt u ook klant van om?

Vaste prik
Een aantal zaken kunnen we niet vaak genoeg zeggen. Dus die
herhalen we elke nieuwsbrief in dit blokje.
Pas op met overstappen: als u niet oplet, bent u uw korting bij ons
kwijt!
U kunt ons eenvoudig helpen, b.v. door:
Een gratis sticker op uw kliko te plakken
Over ons initiatief te praten met buren, kennissen etc
Een tijdje een makelaarsbord in uw tuin te plaatsen
Onze berichten op Facebook te liken en delen
Klant te worden van om | nieuwe energie
Ons te mailen met vraag hoe u kunt helpen!

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.

