NIEUWSBRIEF 13
18-3-2018

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.
6.

Dak WOPA start april 2018
Subsidie over, 3e dak bouwbedrijf Wopereis
Vrijwilligers
Overstap AGEM
Inloggegevens app/website
Belangrijke data

1. Dak Wopa start april 2018
Alle 586 certificaten voor 446 panelen op het dak van Wopa zijn verkocht. Alle certificaten zijn betaald.
Het bestuur van Zonnig Zieuwent heeft aan Wopereis Solar de opdracht bevestigd dus de panelen kunnen gelegd
worden. Zoals het er nu naar uitziet zal de installatie eind april geplaatst worden met als indicatieve streefdatum:
1-5-2018 voor aansluiting van de installatie op het net.

2. Subsidie over, 3e dak bouwbedrijf Wopereis Zieuwent
Door het vervallen van het dak Marianum zijn we reeds een tijd geleden in gesprek geraakt met Bouwbedrijf
Wopereis aan de Ruurloseweg te Zieuwent. Rob en Thea Wopereis willen het bedrijfsdak ook voor 15 jaar om niet
aan de coöperatie ter beschikking stellen. Omdat we vanuit de subsidieaanvraag van de Provincie Gelderland nog ca.
€ 100.000,- te besteden hebben (subsidie ca. € 20.000,-) is dit dak weer in beeld gekomen. Hiervoor hoeven we niet
opnieuw 50 leden te werven, dit 3e dak kan meeliften op de bestaande subsidieaanvraag. We zijn nu aan het
uitzoeken of de constructie van het dak voldoende is. Zou dat het geval zijn dan kunnen we starten met een 3e dak
waarvoor er nu al geïnteresseerden op een wachtlijst staan. Kent u nog mensen in uw omgeving die ook nog graag
mee willen doen, dit is de kans! Stuur deze nieuwsbrief door en laat ze het interesseformulier op onze website
www.zonnigzieuwent.nl downloaden en mailen naar info@zonnigzieuwent.nl

3. Vrijwilligers
Wij zijn voornemens om het installeren van de installatie op het dak Wopa “deels” met vrijwilligers uit te voeren,
onder toezicht van ervaren vakmensen van Wopereis Solar. We denken op dit moment aan de volgende data:
20+21 april en 27+28 april. Met ca. 8 vrijwilligers per dag kunnen we een mooi financieel voordeel voor de
coöperatie halen doordat we die uren door Wopereis voor 100% vergoed krijgen. Op de informatieavond hebben
zich al enkele leden gemeld als vrijwilliger. Uiteraard mogen ook leden van ons eerste dak meehelpen want we zijn
en blijven één coöperatie. Leden die zich op de infoavond al hebben aangemeld als vrijwilliger willen wij expliciet
vragen dit nogmaals te doen met een voorkeursdatum/data om te helpen. 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. Inloggegevens app NETECO/website
De website en app waar u de actuele en historische productiegegevens kunt nakijken van ons 1e dak is gewijzigd.
Hieronder treft u de nieuwe inlogcodes aan als gast:
Serveradres: 94.237.41.17 (dit nummer kunt u ook zo in uw webbrowser plakken)
Username: Gastzz
Password: Gasten18
(let op! bij beide is de eerste letter een hoofdletter)
Rond de eerste van elke maand publiceren wij de opwek van de vorige maand ook op facebook: volg ons via:
https://www.facebook.com/zonnigzieuwent/

6. Belangrijke data
Om alvast te noteren in uw agenda, nadere informatie volgt:
Zondag 13-5: 11.00-13.00 uur officiële opening dak Wopa (onder voorbehoud installatie gereed)
Woensdag 27-6: 20.00 uur jaarlijkse algemene ledenvergadering Zonnig Zieuwent + Kei Zonnig
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