NIEUWSBRIEF 16
8-6-2018

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.

Officiële opening dak 2: WOPA
3e dak Maatschap Bokkers-Heutinck: Marienvelde Straalt
Jaarvergadering
Startdatum teruggaaf energiebelasting
Privacy reglement (AVG)
Neteco app

1. Officiële opening dak 2 Wopa
Wethouder duurzaamheid Bart Porskamp heeft op zondag 27 mei onder grote belangstelling de
officiële openingshandeling verricht van ons 2e collectieve zonnedak.
Op vrijdag 1 juni heeft Kenter de bruto-productiemeter geplaatst. Vanaf die datum ontvangen we van
AGEM een vergoeding voor de opgewekte stroom.
De openingshandeling was een druk op de knop waarmee een compilatievideo van onze beide daken
werd vertoond. De video kunt u terugkijken via deze link: opening dak 2 Wopa

2. 3e dak Maatschap Bokkers-Heutinck: Marienvelde Straalt
Door het vervallen van het dak Marianum in Lichtenvoorde zijn we enige tijd geleden in gesprek
geraakt met Bouwbedrijf Wopereis aan de Ruurloseweg te Zieuwent. Zij hebben recentelijk besloten
om af te zien van het ter beschikking stellen van het dak.
Naast dit dak was ons ook al een ander dak (in aanbouw) om niet aangeboden voor 15 jaar. Het
betreft het dak van de Maatschap Bokkers-Heutinck aan de Pastoor Deperinkweg 8 te Marienvelde.
Op woensdag 13 juni om ca. 21.15 uur zullen wij in het BMV in Marienvelde een korte presentatie
verzorgen voor geïnteresseerden in dit vervolgproject genaamd: Marienvelde Straalt. Deze
presentatie zal plaatsvinden na afloop van de jaarvergadering van Mariënvelds Belang. Op dit dak
kunnen ca. 200-250 panelen geïnstalleerd worden. Voor dit 3e dak staan er nu al enkele
geïnteresseerden op een wachtlijst. Kent u nog mensen in uw omgeving die ook nog graag mee

hadden willen doen, wilt u zelf nog extra certificaten, dit is de kans,
want ook hier geldt: vol=vol!
Stuur deze nieuwsbrief door en laat geïnteresseerden het
interesseformulier op onze website www.zonnigzieuwent.nl
downloaden en mailen naar info@zonnigzieuwent.nl

3. Jaarvergadering
De jaarvergadering voor de leden van Zonnig Zieuwent en Kei Zonnig is op:
Woensdag 27 juni: 20.00 uur in Het Witte Paard
Alle leden van de coöperatie ontvangen hiervoor nog een aparte uitnodiging.
We zijn nog steeds op zoek naar 1 of 2 extra bestuursleden. Lijkt het u leuk om mee te denken in het
bestuur van Zonnig Zieuwent laat het ons weten.
Dit jaar hebben we als coöperatie € 2.000,- te besteden aan een maatschappelijk en duurzaam
initiatief in Zieuwent. Heeft u een duurzaam doel in gedachte, mail ons uw idee!

4. Startdatum teruggaaf energiebelasting
We hebben vernomen dat zo goed als alle nieuwe leden van Kei Zonnig zijn overgestapt naar AGEM.
Dat is heel mooi want zo zijn we wederom gegarandeerd van een mooi bedrag aan maatschappelijke
bijdrage. Omdat een 20 tal leden van Kei Zonnig ook al lid is van Zonnig Zieuwent hebben we besloten
om de ingangsdatum van de teruggaaf van de energiebelasting (regeling verlaagd tarief) gelijk te laten
lopen met de startdatum van ons 1e project (1-7-2018 resp. 1-7-2016).

5. Privacy reglement (AVG)
Ook wij hebben ons aan de wet privacy gehouden en een privacy reglement opgesteld. U kunt onze
privacyverklaring nalezen via deze link: privacyverklaring Zonnig Zieuwent

6. NETECO app:
Wilt u 24/7 de productie van onze beide daken volgen installeer dan de NetEco App op uw
smartphone of tablet.
Hieronder treft u de inlogcodes aan als gast:
Serveradres: 94.237.41.17
Username: Gastzz
Password: Gasten18
(let op! bij beide is de eerste letter een hoofdletter)
Klikt u rechtsonder op DAY dan ziet u de productiegegevens van beide daken.
Klikt u boven op PLANT dan krijgt u de keuze uit:
Energiecoöperatie KZ (Wopa)
Energiecoöperatie ZZ (Grefte)

www.zonnigzieuwent.nl
info@zonnigzieuwent.nl

