Beste buurtgenoten,
Het heeft even wat langer geduurd dan de bedoeling was, maar hier is dan toch een bericht van
onze Coöperatie Energiek Boerhaar.
Deze keer niet zoveel informatie maar met een doel.
We hebben nog leden nodig.

In oktober hebben we een informatie avond belegd.
Ruim zeventig mensen bezochten de beide bijeenkomsten.
Na een korte terugblik door Ton van Remmen op wat er sinds de eerste bijeenkomst,
waarop de ideeën over een lokale energie coöperatie werden gepresenteerd, allemaal
gebeurd is.
Werden we door Barbara Luijters van de gemeente Olst – Wijhe bijgepraat over de
gedachten van de gemeente met betrekking tot de energietransitie, een opdracht waar
iedere gemeente voor staat. Belangrijk voor de gemeenteraad is dat zo veel mogelijk van
de opwekking van duurzame energie gebeurt door lokale initiatieven. Waarom? Wel de
lusten en niet de lasten? Nee, ook wij moeten in onze eigen omgeving voordeel kunnen
halen uit de energie die in onze eigen omgeving duurzaam wordt opgewekt.
De laatste bijdrage was van onze penningmeester Henk Jonkman die uitleg gaf over hoe je
lid kunt worden van de coöperatie, waarom dat belangrijk is en hoe het mogelijk is om op
termijn als de projecten van start gaan ook financieel deel te nemen. Door zondelen aan te
schaffen is een rendement mogelijk van 4 à 5 %. En door lid te worden steun je de lokale
initiatieven, de coöperatieve gedachten en blijven de opbrengsten in uw eigen
gemeenschap.
Het waren goede bijeenkomsten.
Maar…… Het doel is nog niet helemaal bereikt.
Tijdens de bijeenkomsten werd iedereen opgeroepen om lid te worden door het aanwezige
aanmeldingsformulier in te vullen en in te leveren. Gelukkig hebben veel mensen dat
gedaan, maar het zijn er nog niet voldoende. Ruim dertig leden hebben zich inmiddels
aangemeld. Per project is een bepaald aantal leden nodig om de subsidie voor die
projecten binnen te halen. Pas dan kunnen de projecten doorgang vinden. Voor de
zonnepanelen op het dak van De Familie Groot Zwaaftink hebben we voldoende leden.
Maar voor het project op de daken van de Familie van Oosterhout hebben we nog een groot
aantal leden nodig. En ook voor volgende projecten kunnen we leden gebruiken.

Zegt het voort !
We willen Jullie,onze leden, vragen om als ambassadeur op te treden voor de Coöperatie
Energiek Boerhaar. Om in je omgeving te kijken wie je mee kunt krijgen als lid voor de
goede zaak, zodat de mensen die zich nog niet aangemeld hebben, zich opgeven als lid en
de projecten die op stapel staan door kunnen gaan.
Meld u aan !
Voor een lidmaatschap betaalt u € 10,00 per jaar ( we hebben dit verlaagd naar € 10,00 en
dit bedrag is om de administratie kosten te dekken )
U bent dan lid van de Coöperatie Energiek Boerhaar.
Daarnaast kunt u zondelen afnemen. € 250,00 per zondeel waarop u jaarlijks een
rendement mag verwachten van ongeveer 4 a 5 %. Het aanmeldformulier treft u hieronder
aan.

Oproep:
Zoals genoemd zijn we mooi op weg als coöperatie.
Twee daken hopen we dit jaar te realiseren.
Met de opgedane ervaring willen we ook graag door met het vergroenen van de
energievoorziening en
"liever panelen op daken dan op land."
Wie nog een groot dak ter beschikking heeft en openstaat voor het leggen van
zonnepanelen door de Coöperatie Energiek Boerhaar roepen we op zich te melden.
We doen het voor groen en onze eigen gemeenschap. Dus doen!

Contact kan via de mail: Energiek.Boerhaar@gmail.com
of met Henk Jonkman 0622222745

Inschrijfformulier Coöperatie Energiek Boerhaar
(U kunt dit formulier per mail opsturen (Energiek.Boerhaar@gmail.com) of inleveren bij Henk Jonkman)
Naam:
Postcode + adres:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
Mailadres:

lk wil graag lid worden van Coöperatie Energiek Boerhaar UA (1 lid per adres mogelijk)

ja/nee

Akkoord met automatisch incasso lidmaatschapscontributie € 10,-/jaar

ja/nee

Zo ja: wat is uw IBAN-bank nummer : __________________________________________________

lk wil graag mee investeren in: (vrije keuze)

1. Project locatie Boerlestraat 6 (minimaal 18 leden nodig)

ja/nee

Zo ja, met hoeveel zondelen van € 250,- per stuk wilt u deelnemen:

2. Project locatie Boerlestraat 9 van Oosterhout (minimaal 60 leden nodig)

ja/nee

Zo ja, met hoeveel zondelen van € 250,- per stuk wilt u deelnemen :
Datum:

Handtekening:

___________________

Disclaimer:** toekenning aantal zon-delen wordt bepaald op basis van totaal aantal aanmeldingen en evenredig
verdeeld over de deelnemende leden (uitgangspunt iedereen doet mee; coöperatieve gedachte).
** AVG: hierbij geeft uw toestemming om uw gegevens in ons administratiesysteem te verwerken. Uiteraard
rekening houdend met de AVG-regels

