
            

 

 

 

 NIEUWSBRIEF 9, 7-6-2017                                                    

 

 

 

Geacht lid van de coöperatie Zonnig Zieuwent UA, 

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

1.  2e algemene ledenvergadering 

2.  Ontwikkelingen 2e en 3e dak 

3. Voorinschrijving 

 

2e algemene ledenvergadering: 
Op woensdag 28 juni 20.00 uur BRUNTJES CAFE vindt onze 2e algemene ledenvergadering plaats. 

Reserveer deze datum alvast in uw agenda. De officiële uitnodiging en de definitieve agenda kunt u op korte termijn 

via email tegemoet zien. Punten die in ieder geval op de agenda komen te staan zijn: 

    * Jaaroverzicht 2016 (wat hebben we in 2016 gedaan) 

    * Jaarrekening 2016 (hoe hebben we in 2016 financieel gedraaid) 

    * Voorstel bestuur uitkering batig saldo 

    * Voorstel bestuur bijdrage dorpsfonds (maatschappelijke bijdrage AGEM) 

    * Hoe werkt teruggaaf energiebelasting (jaarafrekening AGEM) 

    * Ontwikkelingen 2e en 3e dak 

 

Ontwikkelingen 2e en eventuele 3e dak 
Zoals u weet is Zonnig Zieuwent voornemens om op korte termijn een 2e postcoderoos initiatief te starten op het 

dak van Wopa BV in Lichtenvoorde (Koningslinde). We krijgen van Wopa het halve dak voor 15 jaar lang gratis tot 

onze beschikking (ca. 400 panelen). Voor de andere helft van het dak heeft Wopa zelf SDE subsidie aangevraagd en 

recentelijk de beschikking ontvangen. Dit wil zeggen dat Kei Zonnig (onderdeel van Zonnig Zieuwent) kan starten 

met de definitieve vraagbundeling en subsidieaanvraag (20% van de installatiekosten) bij de Provincie Gelderland. 

 

Op dit moment zijn er al 43 geïnteresseerden voor in totaal 403 panelen. 

Conclusie: ons deel van het dak van Wopa is al vol.  

Voor de subsidieaanvraag hebben we wederom minimaal 50 leden nodig. 

Dit mogen ook leden zijn die aan ons 1e project bij Schieven deelnemen. 

Als bestuur van Zonnig Zieuwent zijn we mede daarom ook al bezig met een 3e 

dak en die hebben we gevonden bij het Marianum in Lichtenvoorde (oude 

gebouw aan de Rode van Heeckerenstraat). Ook zij hebben uitgesproken dat wij 

15 jaar lang gratis op een deel van de daken van het Marianum terecht kunnen.  

Op dit dak kunnen ca. 210 panelen liggen. 

Als bestuur van Zonnig Zieuwent willen we nu zo spoedig mogelijk de 

subsidieaanvraag uitdoen naar de Provincie.  



Voorinschrijving 
We willen het personeel van Wopa, omwonenden van het Marianum en uiteraard u als deelnemer van het eerste 

uur voorrang verlenen bij inschrijving op certificaten voor ons 2e en 3e dak. 

Indien u, als bestaand lid, met voorrang deel wilt nemen verzoeken wij u om bijgevoegde interesseformulier zo 

spoedig mogelijk volledig in te vullen en retour te sturen via email naar: info@zonnigzieuwent.nl (voor zover u uw 

interesse nog niet hebt kenbaar gemaakt in het verleden).  

Deze nieuwsbrief sturen we binnenkort ook naar alle mensen die in het verleden al eens aangegeven geïnteresseerd 

te zijn. Mocht u interesse hebben aan extra certificaten laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten.  Toewijzing voor 

dak 2 en 3 zal in principe plaatsvinden op volgorde van binnenkomst van de inschrijfformulieren. 

Van onze installateur Wopereis Solar uit Doetinchem hebben wij ondertussen al een indicatieve offerte ontvangen. 

Wij gaan ervan uit dat de certificaatprijs voor dak 2 en 3 weer op ca. € 250,- zal uitkomen. 
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