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De laatste keer dat wij contact hadden was eind mei. Al weer een tijdje geleden, dus de
hoogste tijd om weer iets van ons te laten horen. In mei kregen alle leden de
ledenoverkomst met het verzoek deze te tekenen en te retourneren. Bovendien hebben
wij jullie gevraagd om het bedrag over te maken, waarvoor jullie hebben ingeschreven.
Inmiddels zijn alle ledenovereenkomsten getekend terug en heeft vrijwel iedereen
betaald. Prachtig.
Vorige week is de aansluiting op het openbare elektriciteitsnet gemaakt door Enexis in de
kelder van de Klokstee en is tevens de meter geplaatst om af te kunnen lezen hoeveel
zonlicht er door de zonnepanelen wordt omgezet in elektriciteit.
De installateur is al begonnen met het leggen van de kabels vanaf het dak naar de kelder
en plaatst tevens de omvormers. Voor de technici onder ons, de omvormers zetten de
gelijkstroom van de panelen om in wisselstroom, geschikt voor het openbare netwerk.
De leverancier van de panelen is vandaag begonnen met het plaatsen. Eerst wordt de
ondersteuningsconstructie voor de zonnepanelen gemonteerd op de daken. Later deze
week worden de zonnepanelen het dak op gehesen. Deze worden vervolgens
gemonteerd en aangesloten.
De oplevering van de installatie is voorzien voor 4 augustus a.s..
Met Greenchoice hebben wij de definitieve overeenkomst afgesloten voor het afnemen
van de door onze zonnepanelen geproduceerde elektriciteit.
In de vorige nieuwsbrief gaven wij aan om begin juli een ledenvergadering te houden.
Dat is niet gelukt, zoals u ziet. Het leek ons beter om de ledenvergadering te houden
(kort) nadat de zonnepanelen geplaatst zijn en de eerste elektriciteit is geleverd.
De nieuwe datum is 4 september om 19.30 uur in wijkcentrum ’t Lansink. De uitnodiging
met de agenda krijgt u nog via de mail.
Hartelijke groet,
Het Zonnecollectief
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