NIEUWSBRIEF 6, 17-5-2016

Geacht lid van de coöperatie Zonnig Zieuwent UA,

Met deze Nieuwsbrief willen wij u op de hoogte stellen van de laatste ontwikkelingen:





Panelen gelegd
Officiële opening
Rabobank coöperatiefonds
2e informatiebijeenkomst

Panelen gelegd:
Zoals u waarschijnlijk al heeft vernomen zijn afgelopen vrijdag alle 441 panelen gelegd.
Door douane formaliteiten heeft het leggen even op zich laten wachten maar uiteindelijk zijn wij zeer
tevreden met het resultaat. Mede dankzij de inzet van vele vrijwilligers is alles op tijd geklaard.

13-5-2016 dak pluimveebedrijf Schieven.

Officiële opening:
Afgelopen vrijdag hebben alle leden en genodigden een uitnodiging ontvangen voor de officiële opening door
Annette Bronsvoort, burgemeester van de Gemeente Oost Gelre. Wij heten u als lid van harte welkom op
zaterdag 21 mei om 15.00 uur bij Pluimveebedrijf Schieven.

Rabobank coöperatie Fonds:
Als bestuur van Zonnig Zieuwent hebben wij ons aangemeld en zijn we genomineerd voor het coöperatiefonds van
de Rabobank Noord- en- Oost Achterhoek onder de naam Zonnig Oost Gelre. Indien we als eerste eindigen in de
categorie werkgelegenheid maken we kans op een hoofdprijs van € 10.000,- wat we willen inzetten voor een
2e project in de gemeente Oost Gelre.

Indien u lid bent van de Rabobank Noord- en - Oost Achterhoek dan willen wij u vragen één stem op ons project uit
te brengen. U ontvangt deze week een email of een brief van de Rabobank om uw 3 keuzes uit te brengen.
Stemmen gaat heel eenvoudig via de link die u via email ontvangt.
Bent u wel klant van de Rabobank maar nog geen lid klik dan op deze link om lid te worden van de Rabobank.
https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden/?c=context&lword=Noord-en-Oost-Achterhoek
Dit kost u niets en geeft u de mogelijkheid om jaarlijks maatschappelijke doelen in de regio te ondersteunen.
Stemmen kan tot en met 13 juni 2016.
Dit jaar zijn er 5 projecten uit Zieuwent genomineerd.
Ter vergroting van de leefbaarheid in Zieuwent kunt u dit jaar ook stemmen op:
* Harmonie Zieuwent-Marienvelde (cultuur)
* Stichting Jong Nederland afd. Zieuwent (cultuur)
* Handbalvereniging Pacelli (sport)
* Stichting Speelvoorzieningen Zieuwent (zorg en wonen)
* Coöperatie Zonnig Zieuwent (werkgelegenheid)
We hebben een youtube filmpje laten maken waarin we onze aanvraag motiveren.
Het filmpje kunt u bekijken via onderstaande link:
https://www.youtube.com/watch?v=MS-fnjbD2ho
Wij zouden het waarderen als u dit bericht wilt delen onder uw familie, vrienden en bekenden zodat we zo hoog
mogelijk eindigen.

2e informatiebijeenkomst:
Op 18 april was de 2e informatiebijeenkomst.
Bijna alle leden waren waren aanwezig en Wopereis Solar heeft een mooie presentatie gegeven over hoe zij de
installatie gaan verzorgen en ons als coöperatie en de familie Schieven gaan ontzorgen.
De powerpoint presentatie staat op onze website onder documenten:
http://zonnigzieuwent.nl/documenten.html

