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Geacht lid van Zonnig Zieuwent/Kei Zonnig,
Met deze Nieuwsbrief willen wij u op de hoogte stellen van de laatste ontwikkelingen:
1.
2.
3.
4.
5.

Dak WOPA is vol!
Factuur certificaten
Vrijwilligers
Overstap AGEM
Vervolgstappen

1. Dak Wopa is vol!
Op woensdag 22 november jl. was de informatie/bestelavond van ons 2e project bij Wopa in Lichtenvoorde.
Op 6 december 2017 is de inschrijving voor dit dak “voorlopig” gesloten. Voor het dak bij Wopa zijn in totaal 586
certificaten beschikbaar. Tot 6 december is er door 51 leden ingeschreven op 566 certificaten. Dit wil zeggen dat
iedereen die een ledenovereenkomst heeft getekend het volledige aantal certificaten krijgt toegewezen.
Binnen dit project zijn er nu nog 20 certificaten beschikbaar. Kent u iemand die nog mee wil doen? Laat diegene ons
een email sturen zodat wij als coöperatie het maximale rendement uit het dak Wopa kunnen halen.
Let op vanaf nu zal gelden vol=vol. Een eventuele over-inschrijving gaat door naar een volgende project.

2. Factuur certificaten
Wij zullen voor het eind van dit jaar nog een factuur via email sturen naar diegene die een ledenovereenkomst
hebben getekend. Omdat het nog even zal duren voordat de installatie actief is dient u deze factuur (in tegenstelling
tot wat er in de ledenovereenkomst staat) uiterlijk 28 februari 2018 te voldoen. Uiteraard staat het u vrij om de
factuur eerder te betalen.

3. Vrijwilligers
Wij zijn voornemens om het installeren van de installatie “deels” met vrijwilligers uit te voeren, onder toezicht van
ervaren vakmensen van Wopereis Solar. We denken op 1 vrijdag en 2 zaterdagen met ca. 8 vrijwilligers per dag een
mooi financieel voordeel voor de coöperatie te halen doordat we die uren door Wopereis 100% vergoed krijgen. Op
de informatieavond hebben zich al veel leden gemeld als vrijwilliger. Lijkt het u ook leuk om ons een (dag) deel te
helpen laat het ons dan weten door een email te sturen naar info@zonnigzieuwent.nl

4. Overstap AGEM
Indien u voornemens bent om over te stappen naar AGEM dan hoeft u op dit moment nog geen actie te
ondernemen. AGEM zal u ca. 1 maand voor de definitieve aansluiting van de installatie op het net benaderen. Mocht
uw energiecontract op korte termijn aflopen dan adviseren wij u om voor een variabel tarief te kiezen of om wel
alvast over te stappen naar AGEM.

5. Vervolgstappen
Als bestuur van de coöperatie gaan we nu met Wopereis Solar definitieve vervolgafspraken maken. Het plaatsen van
de panelen zal onder andere afhankelijk zijn van de planning van de netbeheerder Liander. Zodra hierover meer te
melden is zullen wij u met een extra nieuwsbrief informeren.
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