
Coöperatie Zonnig Zieuwent U.A.

Nieuwsbrief 39

Geacht lid van de coöperatie, beste,

Graag praten we u bij over de volgende

onderwerpen

Algemene ledenvergadering 27 Juni

Dak 7 Gosselink actief
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Nog enkele certificaten
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ALV 27 Juni
De datum voor de algemene ledenvergadering is bekend. De ALV wordt

gehouden op maandag 27 Juni in de BMV te Mariënvelde. We beginnen om

20.00. Schrijf de datum alvast in uw agenda.

De officiële uitnodiging, inclusief relevante stukken, volgt binnenkort.

Dak 7 Gosselink actief
De zonnepalen liggen

er op, de kabel van

Liander is ingegraven

en aangesloten, alle

leden hebben de

certificaten voldaan;

het zevende project van Zonnig Zieuwent is sinds 26-4-2022 actief. Zon op

Gosselink (dak 7) op het dak bij de familie Meerdink-te Molder aan de Veldweg 1

te Mariënvelde is in productie.

Oproep Dorpsfonds
Zonnig Zieuwent

ondersteunt lokale,

duurzame initiatieven.

Heeft u of kent u een



vereniging of stichting

met een goed idee

om de wereld een

klein beetje beter te

maken, door te

investeren in een

duurzaamheid? Dan

kunt u vragen om een

bijdrage uit het

Dorpsfonds. Dien uw

aanvraag in via info@zonnigzieuwent.nl Als het voldoet aan de criteria krijgt u op

de ALV de gelegenheid uw plannen te pitchen. De leden van de coöperatie

brengen vervolgens hun stem uit.

Het duurzame initiatief dient binnen één van de postcodes te vallen die deel

kunnen nemen aan Zonnig Zieuwent. Kijk voor meer informatie op

zonnigzieuwent.nl/projecten/

Nog enkele certificaten
Voor dak 8, Ten Have, zijn nog

enkele certificaten verkrijgbaar.

Dit project valt onder de

zogeheten SCE regeling en is

ook geschikt als u reeds

zonnepanelen op uw eigen dak

heeft.

Coöperatie Zonnig Zieuwent U.A. communiceert middels nieuwsbrieven met u als lid. Informatie betreffende

uw investering, uw lidmaatschap, uitnodigingen voor (leden)vergaderingen enz. worden middels deze

nieuwbrief verzonden. Mocht u onverhoopt deze mailig ontvangen en bent u geen lid, dan kunt u zich

hieronder uitschrijven.


