WeertEnergie, waar staan we nu?
Cooperatie WeertEnergie is formeel opgericht
De oprichting van onze coöperatieve vereniging Weert Energie is een feit! Op 10 juli jl. is bij notaris Veugen de
oprichtingsacte ondertekend door het nieuwe bestuur. We stellen ons bestuur meteen aan U voor: als voorzitter
is benoemd Peter Gloudi. De nieuwe secretaris is Peter Ramaekers. Penningmeester is Jan Scholts. En het
bestuur kent ook nog de bestuursleden Bas Meijboom en Lambert Mulders.
Lees meer ...

Energieakkoord:
WE KUNNEN AAN DE SLAG!
Het onlangs vastgestelde landelijke energieakkoord straalt ambities uit.
Ambities die uiteindelijk moeten leiden tot een land waarin de energie uit
duurzame bronnen wordt opgewekt. Dat ook rekening is gehouden met
de diverse burgerinitiatieven om eigen energiecoöperaties op te zetten, is
alleen maar mooi meegenomen. Lees meer ...

Nu al voordeel als lid
MELD U NU AAN ALS LID OP WWW.WEERTENERGIE.NL
Weert Energie heeft in de laatste vergadering vastgelegd dat het
lidmaatschap voor de coöperatie €20,00 per jaar bedraagt. Ook al levert
de coöperatie nu nog geen energie, toch kunnen leden voordelen behalen
uit hun lidmaatschap. Door nu al lid te worden bepaal je mee hoe de
koers van Weert Energie voor de komende jaren zal zijn. Je krijgt alle
informatie over de coöperatie en je wordt een aantal keren uitgenodigd
om gezamenlijk over duurzame energie te praten. Lees meer ...

Oktober meer energie
Eind oktober zal Weert Energie zijn plannen voor het jaar 2014 onthullen.
Zoals U wellicht weet werd er op 21 maart jl. voor maatschappelijke
organisaties een bijeenkomst gehouden, waaruit bleek dat het
maatschappelijk draagvlak voor Weert Energie voldoende is om een
coöperatieve vereniging op te zetten. Lees meer ...

WeertEnergie
GEEN ALLEENSTAAND INITIATIEF
ook bij onze buurgemeenten wordt hard gewerkt om lokale energie
mogelijk te maken: o.a. Leudal Energie is al gestart. Zij presenteerde zich
onder meer op de Duurzame dag Leudal en op de jaarmarkt in
Heythuysen aan hun toekomstige leden. (zie
ook: www.leudalenergie.nl ).Verder krijgen we ondersteuning van HIER
opgewekt, een initiatief van de milieufederaties. Lees meer ...
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