EERSTE PROJECT
Eind vorig jaar hebben we u voor het laatst
geïnformeerd over de activiteiten van onze
coöperatie. Inmiddels zijn we 2021
binnengetreden. Voor onze coöperatie een
belangrijk jaar waarin we ons eerste project
hopen te starten.

INTENTIEVERKLARING
Eind 2020 hebben Energiek, het
Krimpenerwaard College en de gemeente
Krimpen aan den IJssel in een schriftelijke
intentieverklaring uitgesproken te streven naar
de totstandkoming van een zonne-energie
installatie op het dak van het Krimpenerwaard
College. Als Energiek zijn we hier heel blij
mee, omdat dit initiatief op die manier breed
gedragen wordt en we een royaal dak tot onze
beschikking krijgen.

SUBSIDIEAANVRAAG PROVINCIE
Binnenkort wordt er bij de Provincie ZuidHolland een subsidieaanvraag ingediend
waarmee we de voorbereidingskosten van dit
project kunnen financieren. Daarnaast wordt
het project mogelijk gemaakt door de inzet
van het bestuur. Voor de voorbereiding en
realisatie van dit project heeft het bestuur een
projectleider aangetrokken.

NOG EVEN GEDULD
Omdat de subsidieaanvraag en overige
voorbereidingswerkzaamheden de nodige tijd
vragen zal er wel nog enige tijd overheen gaan
voordat het zover is dat we geld gaan ophalen
voor de investering. De verwachting is dat we
dan de zomervakantie al weer voorbij zijn. Dit
geeft ons de tijd om het project goed voor te
bereiden. We houden u op de hoogte!
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WERVEN VAN NIEUWE LEDEN
We willen u oproepen voor zover u nog geen lid bent om u alvast aan te melden. Daarnaast
willen we u vragen om in uw netwerk te lobbyen voor de coöperatie. Het is belangrijk dat we
komende maanden groei zien in het aantal leden en belangstellenden voor het project.
Samen kunnen we dan het eerste zonnedak realiseren. Helpt u mee met leden werven?
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