
Energiecoöperatie Zonnig Zieuwent

Beste,

In deze nieuwsbrief informeren we u over de op 29 september gehouden

Algemene Leden Vergadering, uitkering per certificaat en meer.

ALV 29-9-21
De concept notulen van de ALV zijn verstuurd aan de leden. Leest u het in alle

rust door, mochten er vragen zijn over de presentatie en/of notulen dan horen

we dit graag. U kunt reageren op deze mail met uw vragen of opmerkingen.

Uitkering per certificaat
Over het boekjaar 2020 is er een plus gedraaid door de coöperatie. Er is geld

‘over’, de inkomsten waren groter dan de uitgaven. En dat is goed nieuws voor

u. Per certificaat keren we €20,- uit (batig saldo) aan de leden van dak 1 tm 6.

Zoals voorgesteld aan en geaccepteerd door de ALV op 29 september j.l. Dit

bedrag wordt voor het eind van dit kalenderjaar op uw rekening gestort.

Maatschappelijke Bijdrage
In het verleden werd ca. 50% van de maatschappelijke bijdrage beschikbaar

gesteld voor het dorpsfonds. Op de ALV van 29 september hebben we besloten

om 100% van de maatschappelijke bijdrage in het dorpsfonds te storten. Dit

dorpsfonds is bedoeld om duurzame projecten binnen het werkgebied van

Zonnig Zieuwent te stimuleren. In de concept notulen van de ALV vindt u de

(gehonoreerde) aanvragen van het afgelopen jaar.

https://zonnigzieuwent.nl/projecten/
https://zonnigzieuwent.nl/projecten/


Dit dorpsfonds is er niet uitsluitend voor leden van de coöperatie. Iedere partij

met een goed plan, actief in een van de deelnemende postcodes, kan een

aanvraag indienen via info@zonnigzieuwent.nl

Valt het duurzame initiatief binnen de doelstelling? Dan krijgt aanvrager de

gelegenheid om de plannen te presenteren op de eerst volgende algemene

ledenvergadering.

Deelauto
Op het kerkplein in

Zieuwent wacht uw

elektrische deelauto

op u! U bent als lid van

de coöperatie mede-

eigenaar van deze

auto. Dat lijkt ons een

meer dan goede reden

om de auto eens uit te

proberen. Geheel gratis een dagdeel op pad, geen uurtarief, geen

kilometervergoeding!

Stuur ons een mailtje op deelauto@zonnigzieuwent.nl Wij sturen u dan een link

voor registratie in het reserveringssysteem. Download onze WeGo carsharing

app op uw mobiele telefoon, inloggen, reserveren en Gaon!

Wij helpen u op weg bij de eerste rit en vertellen u alles over de auto, het

rijden, opladen en het gebruik van de app. Kijk voor meer info over de deelauto

op zonnigzieuwent.nl/deelauto

Verlaging energiebelasting 2022
Zoals u recentelijk in de media heeft kunnen vernemen is het kabinet

voornemens in 2022 de energiebelasting op stroom éénmalig fors te verlagen.

Daarnaast wil het kabinet de heffingskorting verhogen met € 230,-. Dit heeft

ook gevolgen voor u als lid bij dak 1 tm 6 in 2022. Wij volgen de ontwikkelingen

hieromtrent op de voet en zullen u binnenkort berichten welke (financiële)

gevolgen het kabinetsvoornemen voor u als lid zullen hebben.

Dak 7 en 8
U heeft vast vernomen dat Zonnig Zieuwent afgelopen jaar weer 2 nieuwe

zonneprojecten heeft geïnitieerd. Dak 7 en 8, bij respectievelijk familie Te

Molder in Mariënvelde en familie Ten Have te Zieuwent. Alle beschikbare
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certificaten zijn inmiddels "verkocht" middels voorlopige inschrijving. Dit geeft

ons als bestuur enorm veel voldoening.

Heeft u nog belangstelling voor certificaten? Maak dit kenbaar via onze

website. Ook zijn en komen er af en toe certificaten beschikbaar van onze

lopende projecten door bijvoorbeeld verhuizing.

De infoavond / definitieve inschrijfavond voor dak 7 en 8 is op vrijdag 12

november 20.00 uur Sourcy Center. De leden die zich al ingeschreven hebben

voor dak 7 en 8 krijgen hier een separate mail over.  Wilt u ook meer informatie

over dit project kom gerust ook even langs.

Zonnige groeten,

Bestuur Coöperatie Zonnig Zieuwent U.A.

zonnigzieuwent.nl
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