
 

 

                      NIEUWSBRIEF 27 

                                     18-5-2020 

 

 

Geacht lid van Zonnig Zieuwent,  

 

1. Subsidie dak 5 & 6 binnen. 

Hieronder een deel van de e-mail die wij afgelopen weekeinde naar onze “nieuwe” leden 

hebben gestuurd van dak 5 & 6. Alle geïnteresseerden hebben de ledenovereenkomst digitaal 

ontvangen en kunnen nu de definitieve bestelling doorgeven van het aantal certificaten. De 

verwachting is dat de daken in het 3e kwartaal 2020 100% Achterhoekse groene stroom gaan 

produceren. 

 

Op 7 mei ontvingen wij positief bericht van de Provincie Gelderland. 

Voor realisatie van dak 5 en 6 hebben we de beschikking ontvangen groot € 28.866,-. 

Op 13 mei ontvingen we al een voorschot op onze bankrekening van 80%; € 23.092,80. 

De realisatie van de 2 nieuwe zonnedaken in Zieuwent gaat dan ook definitief door.  

Op de 2 daken van Hinnen en Zwaogas is (vooralsnog) plek voor maximaal 574 certificaten. Er 

is nu ingeschreven door 56 nieuwe leden voor 644 certificaten. Overweegt u als bestaand lid 

uw aantal certificaten uit te breiden? U kunt zich nog steeds vrijblijvend aanmelden, u komt 

dan wel op een wachtlijst terecht maar u heeft kans dat u nog mee kunt doen in dit of een 

eventueel vervolg project. 

We hebben bij de gemeente Oost Gelre een subsidie gevraagd van € 10.000,- voor de 

opstartkosten van dit project. Vorige week hebben we mondeling bericht ontvangen dat we € 

5.000,- krijgen toegewezen. 

 

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

1. Subsidie dak 5 & 6 binnen 

2. Zonnig Zieuwent nu ook via Whatsapp 

3. WIJZIGING datum  Algemene Ledenvergadering 2020 

 



 

2. Zonnig Zieuwent nu ook via WhatsApp (reminder) 

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. WIJZIGING datum Algemene Ledenvergadering 2020 

Eén keer per jaar houden wij een algemene ledenvergadering. In verband met de Corona 

perikelen zijn wij genoodzaakt deze ALV uit te stellen. Wij hebben een nieuwe datum gepland; 

25 september 2020 om 20.00 uur (Cafreek / ’t Witte Paard). Noteer deze datum alvast in uw 

agenda. De definitieve uitnodiging, agenda en de jaarcijfers over 2019 zult u ruim voor 25-9 

digitaal ontvangen. Indien tegen die tijd maatregelen van kracht zijn waarbij we nog steeds 

niet samen mogen komen overwegen wij een digitale ALV te houden. 

 
 

 

https://chat.whatsapp.com/DZ4IJdXBmmYCmYEvuaCyuG

