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

Opening Mariënvelde Straalt! en ’t Kempken del Sol
’t Kempken del Sol
Algemene Ledenvergadering 2019
Mededelingen

1. Opening Mariënvelde Straalt! en ’t Kempken del Sol
Op zondag 28 april jl. hebben we ons 3e en 4e collectieve zonnedak officieel geopend. Gedeputeerde
Peter Drenth en Wethouder Bart Porskamp verrichten de openingshandelingen bij de familie Bokkers
en bij ’t Kempken. Een verslag van de opening treft u hier:
artikel weekkrant oost gelre en hier: artikel elna
Er zijn ook drone beelden gemaakt van beide daken die kunt u
bekijken door te klikken op: Mariënvelde Straalt! of op 't Kempken
del Sol In totaal wekken we nu op onze 4 daken met 1359
zonnepanelen en 1555 certificaten voor 144 leden 100% Oost
Gelrese groene stroom op.

2. ’t Kempken del Sol
Voor de leden van het dak ‘t Kempken is er een aparte inlog op de Neteco app gemaakt.
inlogcodes (Kempken)
Serveradres: 94.237.41.17 (dit nummer kunt u ook in uw webbrowser plakken)
Username: GastKempken
Password: Gasten19
We hebben wederom een prima deal gemaakt met AGEM
waardoor de coöperatie 5 jaar lang ca. € 0,067 per opgewekte
kWh aan stroomopbrengsten ontvangt (inclusief GVO’s). Vorige
week hebben we de beschikking van de belastingdienst
ontvangen voor de regeling verlaagd tarief voor dit project met
ingang van 1-5-2019.

3. Algemene Leden Vergadering 2019
Op 28 juni aanstaande houden we onze ALV. Hiervoor ontvangen alle leden binnenkort een separate
uitnodiging inclusief de jaarrekening over 2018. Noteer deze datum alvast in uw agenda, het belooft
een interessante avond te worden.
We zijn op zoek naar één of enkele nieuwe bestuursleden. Lijkt het u leuk om (ca. 1 x per maand) mee
te praten en te denken over duurzaamheid in de omgeving, stuur ons dan een email zodat wij contact
met u kunnen opnemen.
Vrijdag 28 juni 2019, 20.00 uur ALGEMENE LEDENVERGADERING, Cafreek / Het Witte Paard

4. Mededelingen
* Per 1-7-2019 zullen voor dak 1 Grefte en dak 2 Wopa de jaarafrekeningen opgemaakt worden.
Voor alle daken zullen we per 31-12-2019 een tussentijdse ledenverklaring op laten maken.
Hierdoor lopen straks alle daken voor wat betreft de teruggaaf energiebelasting gelijk aan elkaar.
Indien u klant bent bij AGEM zal de verrekening van de energiebelasting voor dak 1 en 2 automatisch
plaatsvinden (rond medio augustus 2019). Wij verzoeken u om ons een email te sturen indien u geen
klant bent van AGEM, met vermelding wie uw huidige energieleverancier is.
* Eind april is één van onze nieuwe leden van project ’t Kempken helaas overleden. Hierdoor zijn er op
dit moment nog een 3 tal certificaten voor dit project beschikbaar. Indien u interesse heeft in deze
laatste certificaten stuur ons dan een email.
* Op dit moment is de vraagbundeling gaande voor glasvezel in de kernen van o.a. Zieuwent,
Harreveld, Mariënvelde en Lievelde. Net zoals vorig jaar in het buitengebied hebben de Zieuwentse
installateurs een tientjesactie. Neemt u een glasvezel abonnement (tot 3 juni 2019) dat kunt u ook
Zonnig Zieuwent aangeven als goed doel. Halen we per kern meer dan 40% dan verdubbelt Glasvezel
Aalten Oost Gelre deze € 10,- tot € 20,-. Meer informatie kunt u vinden op de volgende website:
www.glasvezeldorpskernen.nl
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