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Bekijk de webversie

De afgelopen periode hebben we hard gewerkt aan allerlei
administratieve processen.
Zo is er een huishoudelijk reglement opgesteld. Is er een
document opgesteld waarin de voorwaarden voor het
lidmaatschap zijn geregeld.
Daarnaast moest de coöperatie Zon op Hoogland ook nog
formeel lid worden van Zon op Nederland, ook dat is gebeurd.
Verder is de website aangepast. Onder het blokje Meedoen
vind je nu tal van vragen en antwoorden. Mede dankzij de medewerking van Zon op Leiden is
dat nu behoorlijk compleet.
Kijk maar eens op www.zonophoogland.nl

Uitbreiding bestuur
Tijdens de bijeenkomst van 3 december j.l. hebben we een
oproep gedaan om het huidige bestuur van drie leden naar vijf
leden uit te breiden. Die avond hebben zich enkelel
aanwezigen gemeld. We zouden graag met u opnieuw in
contact komen.
Ook zijn we op zoek naar 'vrijwilligers' die willen helpen op
diverse terreinen. Zo zijn we zeer geïnteresseerd in iemand
die de website (Wordpress) wil bijhouden en iemand die
teksten kan en wil schrijven voor website, krant of andere (social) media.

Inmiddels is ook de aanvraag voor de
aansluiting op het net naar de netbeheerder de
deur uit. Voor onze regio is dat Stedin. We zijn
benieuwd naar de offerte. De kosten van de
aansluiting bepalen mede de kostprijs van een
certificaat

Hoeveel certificaten we uit kunnen gaan geven
is afhankelijk van het aantal panelen én het
vermogen van de geleverde zonnepanelen. De
coöperatie gaat het totale vermogen omrekenen
in certificaten van 250 kWh. Dus als je verbruik
thuis 3000 kWh is, zou je aan 12 certificaten
genoeg hebben om je elektriciteitsverbruik thuis
op te vangen.

Leveranciers en Offertes

Het bestuur heeft inmiddels gesprekken gevoerd met enkele leveranciers. We willen van drie
leveranciers een offerte. We verwachten eind januari een Algemene Ledenvergadering te
kunnen houden, waarin we de offertes aan u kunnen voorleggen. Het is aan de ALV om te
besluiten welke leverancier ook daadwerkelijk gaat leveren.

Lidmaatschap en uitgifte Certificaten
Lidmaatschap
Iedereen die lid wil worden van Zon op Hoogland kan dat door zich in te schrijven als lid.
Daartoe is een formulier op de website gezet. Hij/zij gaat daarmee akkoord met de statuten, het
huishoudelijk reglement, de participatieovereenkomst en de voorwaarden voor het
lidmaatschap.
Deze documenten zijn apart te downloaden van de website onder het tabblad:
“Meedoen/documenten”
De kosten van het lidmaatschap bedragen € 35,- per jaar, ongeacht of men één of meer
certificaten toegewezen krijgt.

Mocht men geen certificaten toegewezen krijgen dan wordt de contributie verlaagd tot € 5,- per
jaar totdat men bij een nieuw project wel een of meer certificaten verwerft, dan wel wanneer
men een certificaat verwerft door verkoop van een der andere leden. Vanaf dat tijdstip wordt de
contributie weer op € 35,- per jaar gesteld.
Toekomstige leden die hun energie betrekken van die leveranciers die de margevergoeding
(fee) van € 35,- aan de coöperatie afdragen, krijgen dit bedrag aan het einde van het boekjaar
terug, wanneer de margevergoeding van de energieleverancier ontvangen is bij de coöperatie..
Deze energieleveranciers staan vermeld op de websit van Zon op Hoogland.
Alleen leden met een certificaat van een project hebben stemrecht over dat project bij de ALV.
Uitgifte certificaten
Zij, die een voorinschrijving gedaan hebben, hebben voorrang. Immers zij zijn de groep die
het eerst hebben gereageerd én hun belangstelling bevestigd hebben met een
voorinschrijving op Zon op Nederland. We gaan aan hen de vraag voorleggen hoeveel
certificaten ze willen aanschaffen. Als ze daadwerkelijk lid worden (dus € 35,- betaald
hebben) en een aantal certificaten noemen, krijgen ze dat aantal toegewezen tot een
maximum van 20. 20 certificaten is 20 x 250 = 5.000 kWh
Als er daarna nog certificaten te vergeven zijn, benaderen we hen die op de
voorlichtingsavond van 3 december j.l. aanwezig waren en geen voorinschrijving hebben
gedaan, maar dus wel belangstelling hebben. Aan hen doen we het voorstel: lid te worden, €
35,- betalen en het gewenste aantal certificaten noemen. De coöperatie kan dan vervolgens
toewijzen.
Als er mensen zijn die geen certificaat hebben toegewezen gekregen, maar nog wel op de
lijst van de voorlichtingsavond staan of zich later via de website gemeld hebben, geven we
hen de keus om lid te worden voor € 5,- per jaar. Deze komen daarmee op een wachtlijst te
staan. Bij een volgend project hebben zij dan voorrang.

Website

Deze e-mail is verstuurd aan j.bijvank@ziggo.nl.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt
ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
• Voor een goede ontvangst voegt u info@zonophoogland.nl toe aan uw adresboek.

