Nieuwsbrief november 2018
Algemene ledenvergadering (ALV)

Participatie overeenkomst

Maandag 26 november 19.30-21.30 uur
Locatie: loods scouting Klaas Toxopeus, de Kwakel
52 Kortenhoef (voorbij gemeentewerf). Aanmelden
via contact@energiecooperatiewijdemeren.nl
Bent u lid of wilt u lid worden dan hopen we van
harte dat u komt naar de algemene
ledenvergadering van de energiecoöperatie
Wijdemeren en met ons wilt meedenken over de
toekomst. We gaan in gesprek over coöperatief
organiseren, de plannen voor 2019 en uw wensen
en vragen over de energietransitie. Ook
informeren wij u graag over Samen op Pad, de
Regionale Energiestrategie Gooi en Vechtstreek en
de samenwerking met de gemeente Wijdemeren.

Collectieve energieopwekking
Er zijn al veel geïnteresseerden voor de
participaties in collectieve opwekking in
Kortenhoef. Maar er is nog plek. Meldt u aan
voor de lijst geïnteresseerden. Binnenkort
worden de aktes van opstal is getekend.
Donderdagavond 13 december 2018 van
19.30-21.30 uur (locatie volgt) geven we
concrete toelichting op de participatieovereenkomst die we met u aangaan. Daarna start
de verkoop van participaties. We verkopen op
volgorde van de interesselijst.

Energie Thuis Bijeenkomsten
Uw energiebesparingsplan
Maandagavond 10 dec 2018 en/of 14 jan 2019
19.30-22.00 uur (locatie volgt)
We starten met de Energie Thuis Bijeenkomsten
voor bewoners die al een energiecoachgesprek
hebben gehad en nu concreet aan de slag willen
met een energiebesparingsplan. We kijken naar
alle facetten van energiebesparing in huis, maken
een planning in de tijd, kijken hoe we over
drempels kunnen heen stappen, offertes kunnen
aanvragen en toetsen en hoe we tot uitvoering
kunnen komen. Vindt u het fijn om met andere
bewoners uit te wisselen en uw eigen
energiebesparingsplan concreet te maken? Doe
mee met deze werkbijeenkomsten! Meld u aan via
contact@energiecooperatiewijdemeren.nl
Deze bijeenkomsten worden mede mogelijk door
een subsidie van de provincie Noord Holland.

Informatieavond
Collectieve energieopwekking
Dinsdag 20 november 2018 19.30-21.30 uur
Dirks Sportcafé, Zuidsingel 56 Kortenhoef
Bent u geinteresseerd in de collectieve
opwekking van zonneenergie? Dit najaar
komen er ongeveer 500 zonnepanelen
beschikbaar in Kortenhoef op drie panden die
eigendom zijn van de gemeente. Beschikbaar
voor de postcodes 1241, 1243, 1244, 1394,
1231. Staat u al op de lijst van
geïnteresseerden? Voor nadere informatie zie
http://energiecooperatiewijdemeren.nl

Inloopspreekuur informatie en vragen
collectieve energieopwekking
Dinsdag 27 nov en 4 dec van 10-12 uur, Locatie:
Koninginneweg 98 Kortenhoef.

Straatgesprekken

Energiecoachgesprekken

In gesprek over de energietransitie
In december starten we ook met de eerste
straatgesprekken. Bent u met uw buren in contact
en wil u in gesprek over de energietransitie, heeft
u interesse in collectieve inkoop, een warmtenet,
zonnepanelen of woont u in een buurt met veel
dezelfde huizen? Organiseer dan een straatgesprek. Wij komen u graag ondersteunen bij dit
gesprek en de stappen die daaruit naar voren
komen. Wordt ambassadeur voor de energietransitie in uw eigen buurt en mobiliseer uw buren!

Maak een afspraak voor een (gratis) gesprek
Bespreek met een energiecoach bij u thuis de
mogelijkheden voor energiebesparing in uw
woning. Zie de website voor nadere
informatie.

Econobis

Energiecoach worden? Volg de training

Checklist eigen woning
De energiestaat van uw woning
Wilt u vooraf vast de energiestaat van uw
woning op een rijtje zetten. Kijk dan op de
website van energiecoöperatie Wijdemeren
voor de checklist eigen woning. Voor invullen
wel eerst opslaan op de eigen computer.

ICT systeem voor energiecoöperaties
Donderdag 15-22-29 november 19-22 uur
We zijn gestart met Econobis. We hopen is er weer een training voor energiecoach.
binnenkort een goede registratie te hebben voor
alle leden, de aanvragen voor energiecoaches en
de participatie in collectieve opwekking en het
aanmelden voor bijeenkomsten
Deze regionale training wordt gegeven door
Robert Tersmette van de landelijke coöperatie
Hoom. De eerste avond krijgt u bouwkundige
informatie, de tweede avond installatietechnische informatie, de derde avond
praktijktraining en voeren gesprekken.
Heeft u interesse? Neem contact op met
Pieter Knijff, coördinator energiecoaches.
Pieter@energiecooperatiewijdemeren.nl

Lid worden van de energiecoöperatie

Informatie, aanmelding en contact

Steun ons met uw lidmaatschap
Voor € 1 per maand kunt u lid worden.
Aanmelden via
http://energiecooperatiewijdemeren.nl/lidworden/

Energiecoöperatie Wijdemeren
Koninginneweg 98 1241CX Kortenhoef
contact@energiecooperatiewijdemeren.nl
Contact Anne-Marie Poorthuis 06-12395394
http://energiecooperatiewijdemeren.nl

