Nieuwsbrief, juni 2016

URGENDA op bezoek bij WeertEnergie
Op woensdag 15 juni a.s. (volgende week) komt de landelijke Duurzame Energie Unie Tour
van Urgenda in Weert op uitnodiging van onze coöperatie. Aan deze tour nemen diverse
deelnemers deel waaronder Marjan Minnesma. Zij zal samen met onze wethouder Geert
Gabriëls drie energiehelden van WeertEnergie huldigen bij het theatercafé aan het St.
Raphaëlpad. Zij zullen met een stoet aan elektrische voertuigen aankomen rond 16.45 uur.
We rekenen erop dat de leden van onze coöperatie massaal aanwezig zijn. Zegt het in ieder
geval voort, want het is niet iedere dag dat deze voorvechtster van een duurzame
samenleving Weert aandoet. Voor het gehele programma zie het bijvoegsel.

WeertEnergie op de Braderie….u doet toch ook mee?
WeertEnergie heeft op de Braderie in Weert een stand gehuurd om de inwoners van Weert
te wijzen op de activiteiten van onze coöperatie. Met name willen we de inwoners ervan
bewust maken dat ze nu ook een lokaal alternatief hebben voor hun energieleverancier:
onze coöperatie. Ook gaan we aandacht vragen voor energiebesparing…zoals het inzetten
van een energiecoach. Door middel van flyers waar bloemen uit komen als je ze in de tuin
legt, vragen we tenslotte aandacht voor de regionale website bespaarenergieinlimburg.nl, die
onlangs is gelanceerd met onze medewerking.
Maar….! We hebben het er in onze afgelopen ledenvergadering over gehad. We kunnen dit
als bestuur zeker niet alleen aan! We hebben hierbij hulp nodig van onze leden. Dus als u
een uurtje vrij heeft op vrijdag 1 juli tussen 11.00 en 19.00 uur, en het u leuk lijkt om met
inwoners van Weert te praten, dan stellen we het op prijs als u zich aanmeldt bij Peter
Ramaekers om uw coöperatie te ondersteunen. Twee uurtjes mag ook. Mail uw beschikbare
tijden voor 19 juni door op info@weertenergie.nl . Uw taak zal zijn inwoners die onze stand
bezoeken te woord te staan. Dus gewoon uw enthousiasme dat we kennen van onze
ledenvergaderingen, ook hiervoor inzetten!
In ieder geval nu al hartelijk bedankt.

Nu overstappen op uw eigen energieleverancier tegen aantrekkelijke tarieven!
Het is zoals al eerder aangekondigd voor u nu mogelijk om over te stappen op groene
stroom en gas van uw eigen coöperatie WeertEnergie. De energie wordt ook nog eens
opgewekt in de regio. Zij komt namelijk rechtstreeks van de windmolen van onze zuster
coöperatie Zuidenwind in Neer. Voor alle tarieven en hoe u kunt overstappen kijk op de
website www.duurzameenergieunie.nl . De groenste energieleverancier van Nederland. Als u

overstapt steunt u uw eigen coöperatie nog eens extra, waardoor we gezamenlijk duurzame
projecten kunnen opstarten.
Voorbeeld: prijzen 1 jaar vast:

1 Jaar
levering
Hoog
€ 0,0535
Laag
€ 0,0446
Enkel
€ 0,0499
Vastrecht € 29,75

Energiebelasting
€
0,1007
€
0,1007
€
0,1007

Gas
€ 0,2386
Vastrecht € 29,75

0,25168

ODE
BTW
€ 0,0056
21%
€ 0,0056
21%
€ 0,0056
21%
21%
0,0113

Totaal
€ 0,1934
€ 0,1826
€ 0,1890
€ 36,00

0,21 € 0,6069
21% € 36,00

Algemene Ledenvergadering
Op donderdag 26 mei hebben we onze Algemene Ledenvergadering gehouden. U heeft
hiervan een verslag ontvangen. Aandachtspunten die de leden hebben aangedragen zijn
onder andere een overzicht van projecten en eventuele taken die de leden kunnen doen. We
zullen deze overzichten zo snel mogelijk leveren, maar gaan eerst aan de slag met het
maken van een nieuwe website, waarin de projecten ook aan bod zullen komen. We streven
er naar om deze website voor 1 september af te hebben. Voor de volgende ALV in november
komen we ook met een notitie hoe we denken de grotere projecten te kunnen financieren en
te kunnen organiseren. De leden hebben besloten dat hiervoor ook een accountant en/of
notaris naar moet kijken, aangezien we niet willen dat de coöperatie financiële risico’s loopt
bij het uitvoeren van die grote projecten.
Verder is afgesproken dat de kleinere projecten die nu binnengehaald worden door middel
van externe financiering (subsidies), bij de leden worden aanbesteed. Hiervoor zullen we als
bestuur nog een nader schema en stramien vaststellen.

2 Juli: Komt allen naar de coöperatiedag in Neer!
Op 2 juli a.s. houden we met zijn allen een coöperatiedag, die dit jaar in het teken van wind
staat. Alle leden zijn met hun partners welkom. De bijeenkomst zal van 15.00 uur tot 18.00
uur duren. Wat er op het programma staat blijft nog een weekje een verrassing. U krijgt een
afzonderlijke uitnodiging, maar u kunt de datum en tijd in ieder geval alvast reserveren. Het
wordt in ieder geval een leuke middag.

