Nieuwsbrief 29
Geacht lid van Zonnig Zieuwent,
Bij deze een korte update.

Met deze Nieuwsbrief willen wij u op de hoogte stellen van de laatste ontwikkelingen:
1.

Gewijzigde datum Ledenvergadering

2.

Stand van zaken dak 5 & 6

3.

Dorpsfonds 2019 / 2020

1. GEWIJZIGDE datum Algemene Ledenvergadering 2020
Zoals vorige nieuwsbrief al vermeld zou onze ALV plaatsvinden op 25 september
2020 om 20.00 uur (Cafreek / ’t Witte Paard).
Aangezien deze locatie te klein is om om coronaproof een ALV te houden hebben we
besloten de ALV te verzetten naar vrijdag 2 oktober 2020 om 20.00 uur in het
Parochiehuis te Zieuwent.
Noteer / wijzig deze datum alvast in uw agenda. De definitieve uitnodiging, agenda,
de jaarcijfers over 2019 en het voorstel tot statutenwijziging zult u uiterlijk in de week
van 14 september digitaal ontvangen.

2. Stand van zaken dak 5 & 6
In de vorige nieuwsbrief hebben we vermeld dat er in totaal 574 certificaten
beschikbaar waren voor deze 2 nieuwe daken. Recentelijk hebben we van Wopereis
Solar een definitieve offerte ontvangen voor 474 panelen op beide daken.
Dit worden geen 340 Wp panelen maar voor nog minder geld maar liefst 370 Wp
panelen. Derhalve kunnen we geen 574 certificaten maar 628 certificaten uitgeven
van gegarandeerd 230 kWh per jaar, 15 jaar lang. Van deze 628 certificaten zijn er
ondertussen 613 gereserveerd via een getekende ledenovereenkomst. Er zijn dus op
dit moment nog slechts 17 certificaten beschikbaar.
Ook voor de bestaande leden van dak 1 tm 4 is dit de vooralsnog de laatste kans op
uw certificaten uit te breiden. Interesse? stuur ons een email!
Deze week zal er al gestart worden met het leggen van de panelen bij dak Hinnen,
daarna gaat Wopereis direct door naar Zwaogas.

De Liander aansluiting van beide daken is definitief aangevraagd en zoals het er nu
naar uitziet zal er ergens in oktober 100% Achterhoekse Groene stroom opgewekt
worden op beide locaties.
Met de kennis van nu zullen we de regeling verlaagd tarief eind december 2020
aanvragen zodat het productiejaar van beide daken zal starten per jaarultimo (zoals
ook bij de andere 4 daken).
De leden van dak 5 en 6 zullen op korte termijn een digitale factuur ontvangen voor
de bestelde certificaten.

3. Dorpsfonds 2019 en 2020
Tijdens de ALV kunnen er voorstellen gedaan worden (vanuit de ALV) voor
besteding van gelden uit het dorpsfonds. Vorig jaar is er € 1.500,- gereserveerd en
dit jaar zal er waarschijnlijk een zelfde bedrag beschikbaar zijn. Kent u een
duurzaam initiatief in Zieuwent of omgeving die een bijdrage uit ons dorpsfonds
goed kan gebruiken? Stuur ons dan zo spoedig mogelijk een email.

