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Beste mensen,
U hebt interesse getoond in onze coöperatie. Daar zijn we vanzelfsprekend blij mee. Ons
burgerinitiatief heeft inmiddels een drietal zg. Postcoderoos projecten ontwikkeld, waarbij er met en
voor ruim 50 gezinnen eigen groene stroom wordt opgewekt met “zon op centrale daken”.
Regelmatig proberen we nieuwe projecten te initiëren. En voor overheden is de coöperatie
onderhand vaak een gesprekspartner bij overleggen over duurzaamheidsprojecten.
Met het donateurschap ontvangt u regelmatig een nieuwsbrief en krijgt u toegang tot
bijeenkomsten, waaronder de Algemene Ledenvergadering. En u kunt eenvoudig inbreng leveren
voor hetgeen we als coöperatie kunnen en moeten oppakken.
Het donateurschap bedraagt € 15,00 per kalenderjaar. Wanneer u deelneemt in een project,
vervalt de donateursbijdrage.
Graag ontvangen we per mail uw vrijblijvende aanmelding om eventueel mee te doen in een
volgend project.
We willen u attenderen op de mogelijkheden om uw huidige gas- en stroomcontract onder de loep
te nemen en te vergelijken met levering via “EnergieVanOns” of “Greenchoice”. Met beide
leveranciers hebben we afspraken gemaakt voor onze leden/donateurs.
Op de website www.energievanons.nl kunt u eenvoudig een vrijblijvende offerte vragen; op het
eind van het proces kunt u aangeven dat u kiest voor energiecoöperatie ZevensterZonnestroom.
Bij Greenchoice is het nog eenvoudiger; daar gaat u naar www.greenchoice.nl/Zevensterzonnestroom.
Eventueel kunnen wij u helpen. En het is sowieso goed om de meest recente jaaropgave van uw
huidige energiecontract even aan ons te mailen. We kunnen u dan eenvoudiger adviseren over
mogelijke deelname in een komend opwekproject.
We willen u vragen om € 15,00 aan ons over te maken op onze rekening bij de Triodosbank:
NL51 TRIO 0338 7217 62 o.v.v. Donateur 2021 met uw naam en adresgegevens.
Bedankt tot zover. En hebt u nog vragen/opmerkingen, dan horen we dat natuurlijk graag.
Met een zonnige groet,
Energiecoöperatie Zevenster Zonnestroom u.a.
Het bestuur.

