NIEUWSBRIEF 26
15-4-2020

Geacht lid van Zonnig Zieuwent,
Met deze Nieuwsbrief willen wij u op de hoogte stellen van de laatste ontwikkelingen:
1. Zon op Hinnen, Zon op Zwaogas
2. Zonnig Zieuwent nu ook via Whatsapp
3. Aankondiging Algemene Ledenvergadering 2020

1. Zon op Hinnen, Zon op Zwaogas.
Ondanks alle perikelen rondom Corona hebben we als bestuur besloten definitief door te
gaan met onze twee nieuwe collectieve zonnedaken (dak 5 en 6).
Op dit moment zijn er 42 nieuwe geïnteresseerde leden die voor ca. 430 certificaten hebben
ingeschreven. Er is plek voor een aantal nieuwe leden.
Helpt u ons aan de laatste paar namen? Dan kunnen wij de subsidie aanvragen bij de
Provincie Gelderland en dan zouden we wellicht in het 3e kwartaal 2020 kunnen starten.
Heeft u interesse om zelf certificaten bij te kopen of kent u mensen in uw omgeving die ook
zeker mee zouden moeten doen? (ook ondernemers en verenigingen en stichtingen met een
eigen stroom aansluiting zijn van harte welkom) laat ze geheel vrijblijvend een
interesseformulier invullen op onze website https://zonnigzieuwent.nl/deelnemen/
De brochure is te vinden op onze website: klik hier voor de brochure
We gaan in dit project werken met 2 verschillende postcoderozen waardoor een groot deel
van de omgeving mee kan doen.
De volgende postcodes komen in aanmerking voor dit vervolgproject: 7136 (Zieuwent), 7131
en 7132 (Lichtenvoorde), 7263 (Marienvelde), 7135 (Harreveld), 7137 (Lievelde), 7156
(Beltrum), 7261 (Ruurlo), 7025 (Halle), 7055 (Heelweg), 7121 en 7122 (Aalten).

2. NIEUW! ---- Zonnig Zieuwent nu ook via WhatsApp --- NIEUW!
Zonnig Zieuwent introduceert een nieuw middel om je te informeren. We stellen je in de
mogelijkheid om via berichtendienst WhatsApp nieuws en informatie te ontvangen over
verschillende duurzaamheidsthema’s. Ook zal de dienst worden gebruikt om het laatste
Zonnig Zieuwent-nieuws met je te delen.
Handig, leuk en informatief, dus meld je snel aan!!
Je hoeft geen lid te zijn van Zonnig Zieuwent, iedereen kan aansluiten. Dat kan heel
eenvoudig; klik op de link of scan de QR-code:
https://chat.whatsapp.com/DZ4IJdXBmmYCmYEvuaCyuG.

3. Aankondiging Algemene Ledenvergadering 2020
Eén keer per jaar houden wij een algemene ledenvergadering. Volgens de statuten dient dit te
gebeuren op uiterlijk 30 juni 2020. Wij hebben alvast een voorlopige datum gepland;
26 juni 2020 om 20.00 uur. Noteer deze datum alvast in uw agenda. De definitieve
uitnodiging, agenda en de jaarcijfers over 2019 zult u ruim voor 26-6 digitaal ontvangen.
Indien tegen die tijd maatregelen van kracht zijn waarbij we niet samen mogen komen is het
bestuur bevoegd de vergadering te verzetten naar een later tijdstip.

