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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.

Jaarvergadering (ALV) 28-6-2019
Link naar Kiosk mode per dak
Iedereen dak 2,3, en 4 € 10,- retour
Mededelingen

1. Jaarvergadering (ALV) 28-6-2019
Op vrijdag 28 juni 2019 vond onze 4e jaarvergadering plaats.
Het was een goed bezochte avond waar diverse belangrijke
besluiten zijn genomen.
De concept notulen en de powerpointpresentatie van deze ALV
treft u aan als aparte bijlage bij deze email. De diverse filmpjes
zijn te bekijken door op de hyperlinks te klikken in de presentatie.

2. Kiosk mode per dak
De opwek van alle daken is live te volgen via de NETECO app.
De toegangscodes per dak zijn in vorige nieuwsbrieven reeds gecommuniceerd met de leden.
Wopereis Solar heeft voor alle 4 daken nu ook een KIOS mode gemaakt. Hier kunt u realtime de opwek
per dak volgen. Hieronder treft u de linkjes aan per dak:
Grefte
Bokkers
Wopa
‘t Kempken

https://dash.huawei-solar.com/dashboards/eJwzNDAwtDQAAAQRASw=/kiosk
https://dash.huawei-solar.com/dashboards/eJwzNDCwMDUDAAQkATU=/kiosk
https://dash.huawei-solar.com/dashboards/eJwzNDAwNTMHAAQeATQ=/kiosk
https://dash.hua wei-solar.com/dashboards/eJwzNDCwNDMHAAQqATg=/kiosk

3. Iedereen dak 2, 3 en 4: € 10,- retour
Op de ALV van 28-6 is besloten dat alle certificaathouders van dak 2, 3 en 4, net zoals de
certificaathouders van dak 1, € 10,- per certificaat, retour ontvangen. Zo zijn de certificaatprijzen voor
alle daken gelijk en geven, ongeacht op welk dak je lid bent, een zelfde gegarandeerde opbrengst van
minimaal 230 kWh 15 jaar lang.
Op korte termijn zullen wij de € 10,- per certificaat terugstorten op hetzelfde bankrekeningnummer
waar u de certificaten destijds van betaald heeft.

4. Mededelingen
* Klanten van AGEM dak 1 en 2 hebben, als het goed is, na opgaaf van de meterstanden per 30-6-19,
de jaarafrekening ontvangen van AGEM. Wij verwachten om eind juli de jaarlijkse ledenverklaringen
toe te sturen naar alle leden van dak 1 en 2. Medio augustus 2019 kunnen de AGEM klanten een
creditnota tegemoet zien met de verrekening van de energiebelasting. Voor NUON klanten dak 1 en 2
zullen wij de energiebelasting voor u terugvragen. Leden die klant zijn van een andere
energieleverancier zullen aan de hand van de ledenverklaring zelf de energiebelasting terug dienen te
vragen bij de eigen energieleverancier.
* Zonnig Zieuwent doet ook dit jaar weer mee aan Hart voor de Achterhoek (voormalig
coöperatiefonds) van de Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek.
Bent u (uw partner, kennis, familielid of kind > 12 jaar) wel klant van de Rabobank maar
nog geen lid? Klik dan voor 1 augustus a.s. nog snel op de volgende link en u kunt ook een
stem uitbrengen op uw eigen coöperatie: aanvraag lidmaatschap rabobank noa
Het stemmen vindt plaats tussen 5 en 19 september 2019.
* Het bestuur wenst al haar leden een zonnige zomervakantie toe.
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