
            

 

 

 

 NIEUWSBRIEF 8, 30-9-2016                                                    

 

 

 

Geacht lid van de coöperatie Zonnig Zieuwent UA, 

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

* 1e algemene ledenvergadering 

* Productiecijfers 1e 3 maand 

* Inlogcode voor app  

* Pilot MobielGedeeld 

* Volgende project 

* Energiecoach 

* Prijs Rabobank coöperatiefonds 

1e algemene ledenvergadering: 
Zoals reeds aangekondigd zal binnenkort onze 1e algemene ledenvergadering plaatsvinden. 

Reserveer alvast in uw agenda: WOENSDAG 2 NOVEMBER 20.00 uur BRUNTJES CAFE. 

De officiële uitnodiging en de agenda kunt u medio oktober via email tegemoet zien. 

Productiecijfers 1e 3 maanden: 
Zoals u weet zijn we op 4 juli 2016 gestart met het leveren van 

stroom aan het net. In de eerste 3 maanden is er al ruim 42.000 

kWh aan stroom opgewekt. Op de afbeelding hiernaast kunt u 

de jaarprognose zien die door Wopereis Solar is afgegeven. De 

eerste 3 maanden is er telkens iets meer opgewekt dan 

begroot. 

Juli: prognose:  15.5 MWh werkelijk: 14.4 MWh (- 3 dagen) 

Augustus: prognose:  13.5 MWh, werkelijk: 15.1 MWh 

September: prognose: 9.5 MWh, werkelijk: 12.8 MWh 

We liggen prima op schema om de beloofde ca. 108.000 KwH 

van het 1e jaar te gaan halen. 

Inlogcode voor app: 
Om de stroomopbrengsten zelf real time te kunnen volgen hebben we een nieuw account aangemaakt voor de 

Huawei NetEco App welke u op uw eigen smartphone of tablet kunt installeren. Ga hiervoor naar de Play Store of de 

App Store om deze app te downloaden. De inloggegevens en wachtwoorden kunt u onderaan deze nieuwsbrief 

vinden. Maandelijks zullen wij de gegevens ook via onze Facebook pagina met u blijven communiceren. 

Pilot MobielGedeeld 
U heeft hem vast al gezien op het dorpsplein, de 100% elektrische E-Up! van MobielGedeeld in samenwerking met 

Zonnig Zieuwent en Zieuwents Belang. 



Op vrijdag 9 september heeft wethouder Hoitink de sociale deelauto 

officieel onthuld. Het is een pilot van de Provincie Gelderland en Arriva 

die duurt tot en met 31-12-2017. 

Leden van MobielGedeeld, met of zonder rijbewijs, kunnen een rit 

boeken en voor € 1,10 per uur en € 0,20 per kilomer gebruik maken van 

deze auto. Het lidmaatschap van MobielGedeeld is volledig gratis. Wilt u 

ook het rijden in een E-Up! ervaren wordt dan ook lid en ervaar de vele 

voordelen van het sociale autodeel concept. 

Dankzij een éénmalige bijdrage van de gemeente Oost Gelre hebben we 

de beschikking over een dubbele laadpaal op ons dorpsplein. Voorlopig  

kan iedereen met een elektrische of hybride auto GRATIS stroom tanken aan de 2e laadpaal.  

Meer informatie kunt u vinden op: onze website:  www.zonnigzieuwent.nl/nieuws.html 

Gratis lid worden van MobielGedeeld kan via www.mobielgedeeld.nl/inschrijven 

Volgende project 
Op korte termijn zal een deel van ons bestuur zich gaan oriënteren op een 2e postcoderoos project in de regio 

Lichtenvoorde. Wilt u zelf extra panelen aanschaffen of kent u vrienden of bekenden die  ook mee willen doen? Laat 

ze dan het interesseformulier invullen. Deze is te downloaden via: interesse formulier Zonnig Zieuwent 

Energiecoach 
Op dit moment volgen 2 bestuursleden  de opleiding tot energiecoach. Een energiecoach van het verduurSaam 

energieloket geeft advies aan buurtgenoten over hoe zij energie kunnen besparen. Hoe ze bijvoorbeeld om kunnen 

gaan met verwarming, verlichting en ventilatie. Lijkt het u ook leuk om energiecoach te worden geef u dan op via: 

www.verduursaamenergieloket.nl/Energiecoach 

Het betreft een cursus van 3 avonden. 

Prijs Rabobank Coöperatiefonds 
Zonnig Zieuwent heeft een project ingediend voor het Rabobank Coöperatiefonds (creëren 2e dak in Lichtenvoorde). 

Jammer genoeg zijn we niet genomineerd voor de coöperatieavonden maar wel mochten we op 27 september een 

cheque van € 1.000,- in ontvangst nemen uit de hoge hoed. 

 

Vragen over deze nieuwsbrief? Stuur een email naar info@zonnigzieuwent.nl 

Volg ons ook op Facebook  en Twitter!

 

http://www.zonnigzieuwent.nl/nieuws.html
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https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://zonnigzieuwent.nl/onewebmedia/Interesseformulier%2520Zonnig%2520Zieuwent%2520versie%25201.2.docx
http://www.verduursaamenergieloket.nl/Energiecoach
mailto:info@zonnigzieuwent.nl


 

Inlog gegevens voor de APP  
  
Om het PV-Systeem op uw smartphone te kunnen bekijken kunt u in de Appstore of in de Google Play Store de 
“NETECO” app gratis downloaden. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
Als de installatie van de app klaar is en u 
de app opent ziet u het volgend scherm:  
Vul het volgende in: 
Bij IP Address* : 82.161.242.195 
Port*:  33000 
Username:   Gastzz  (de eerste letter is 
een hoofdletter) 
Password:    Gasten16  (de eerste letter is een hoofdletter) 


