Energiecoöperatie Zonnig Zieuwent

Beste,
Hierbij sturen wij u weer een nieuwsbrief vol met interessante informatie,
1. Twee nieuwe daken met SCE subsidie
Achter de schermen zijn we vanaf begin dit jaar bezig geweest met
voorbereiden van 2 nieuwe zonnedaken te weten; te Molder Veldweg 1 in
Marienvelde en ten Have Zieuwentseweg 38 in Zieuwent.
Beide dakeigenaren hebben een intentieovereenkomst getekend waarbij ze de
daken voor 15 jaar om niet ter beschikking stellen aan Zonnig Zieuwent. Voor
beide daken is er ondertussen SCE subsidie aangevraagd. Vanaf 1-4-2021 is
de oude regeling (dak 1 tm 6) vervangen door een nieuwe simpelere regeling.
Het verdienmodel voor de leden is ongeveer vergelijkbaar met de oude
regeling, het is alleen eenvoudiger gemaakt. Het is nu ook mogelijk voor
mensen die zelf al zonnepanelen hebben om mee te doen en de subsidie is
niet meer gekoppeld aan de door u te betalen energiebelasting. Leden van dak
1 tm 6 krijgen in de oude regeling nog gewoon 100% van de betaalde
energiebelasting terug over de door hen verbruikte stroom. In de nieuwe
regeling krijgt de coöperatie de subsidie uitgekeerd en kan ze na aftrek van de
kosten de subsidie uitbetalen aan de leden.
Meer informatie treft u aan in de flyer te vinden via deze flyer en de brochure
die we alvast hebben gemaakt voor dak 7 en 8.
Voor deze 2 mieuwe daken kunt u zich nu al geheel vrijblijvend inschrijven via;
www.zonnigzieuwent.nl/deelnemen We verwachten na de vakanties een
inloopavond te organiseren waarbij het één en ander verder zal worden
toegelicht.

2. Jaarrekening Jaarverslag 2020
Recentelijk is ons jaarverslag en de jaarrekening 2020 opgeleverd. Het is zeker
de moeite waard om eens deze eens door te nemen. Wij vertellen u daarin wat
we zoal gedaan hebben in 2020 en u treft de financiële verslaglegging over
2020 aan met een korte toelichting. U kunt het document downloaden via deze
link.
De jaarcijfers zullen na de kascontrole worden vastgesteld in de eerstvolgende
ledenvergadering.
3. Ledenvergadering 2021
Vorig jaar vond de Algemene Ledenvergadering digitaal plaats op 27
november. We verheugen ons erop om dit jaar weer een fysieke
ledenvergadering te mogen houden (onder voorbehoud van de dan eventueel
geldende corona regels). We hebben in ieder geval alvast een datum geprikt,
noteer deze alvast in uw agenda; woensdag 29 september 20.00 uur.
De locatie, agenda en overige stukken zult u ca. 2 weken van te voren
ontvangen.
Ter aanvulling van ons bestuur zijn we op zoek naar 1 of 2 nieuwe
bestuursleden (secretaris en algemeen bestuurslid). Heeft u wellicht interesse
en wilt u eens geheel vrijblijvend een bestuursvergadering bijwonen stuur ons
dan een email op info@zonnigzieuwent.nl
4. Dorpsfonds
Zoals u weet keert Zonnig Zieuwent jaarlijks een deel van de maatschappelijke
bijdrage uit die wij ontvangen van Agem, aan duurzame initiatieven in Zieuwent
of omgeving via het dorpsfonds. Kent u nog initiatieven die een beroep kunnen
doen op een bijdrage uit het Dorpsfonds en de plannen zouden willen pitchen
op de ALV, stuur een email naar info@zonnigzieuwent.nl
5.Deelauto Gaon
U heeft hem vast al zien staan op ons dorpsplein. De 100% elektrische
deelauto gevoed met 100% Achterhoekse Groene Stroom. Hij is er voor alle
inwoners van Zieuwent en omstreken (dus ook niet leden van Zonnig Zieuwent)
en te boeken via de WeGo app.
Wilt u ook eens een gratis testritje boeken stuur dan een email naar;
deelauto@zonnigzieuwent.nl en wij nemen contact met u op.

We hebben nog steeds een zeer voordelig startersabonnement genaamd Proef
Gaon.
Een abonnement voor 3 maand inclusief 4 uur gebruik per maand voor € 36,en € 0,12 per gereden kilometer. Zeg nu zelf, daar kun je toch geen 2e auto
voor aanhouden?
Geen rijbewijs? Geen probleem, we hebben een pool van vrijwilligers die u ook
van A naar B kunnen brengen. Meer informatie kunt u hier vinden: Deelauto Zonnig Zieuwent
Vriendelijke groet,
Coöperatie Zonnig Zieuwent U.A.

zonnigzieuwent.nl

