Nieuwsbrief voor de leden van de coöperatie BoeN
nummer 5, november 2017

De Coöperatie BoeN is in februari 2015 opgericht. In januari 2016 organiseerden we onze eerste
informatieavond. Nu de opstartperiode voorbij is wil het Bestuur van BoeN de leden van de
coöperatie regelmatig met een Nieuwsbrief informeren over de ontwikkelingen en de stand van
zaken. Deze vijfde Nieuwsbrief van BoeN gaat uitsluitend over ons zonnedak project.

Het project gaat dóór: het zonnedak Holthuizen wordt gebouwd!

Op het dak van deze veestal aan de Toldijkseweg 39 in Steenderen gaat BoeN het collectieve
‘Zonnedak Holthuizen’ realiseren. Dat dak komt helemaal vol te liggen met zonnepanelen, die
gekocht zijn door deelnemers die wonen in Bronkhorst, Steenderen, Baak, Rha en Olburgen. De
prijs per (productie-aandeel van een) zonnepaneel wordt € 255,-.
1. Stand van zaken en vervolgplanning
De Provincie Gelderland geeft 20 % subsidie in de investeringskosten: deze subsidie is begin
september 2017 bij de Provincie aangevraagd. We verwachten uiterlijk begin december a.s.
resultaat.
Intussen bereiden we allerlei documenten voor die nodig zijn voor het vervolgwerk, zoals:
1. een overeenkomst over het ‘recht van opstal’ met de dakeigenaar;
2. een overeenkomst met elke deelnemer in het zonnedak – u dus;
3. een aanbestedingsdocument om offertes uit te vragen bij installateurs;
4. aanvragen voor verzekeringen.
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We verwachten in de eerste maanden van 2018 het zonnedak te kunnen laten bouwen. En dan
gaat het zonnedak meteen daarna duurzame groene energie produceren!

[foto AGEM]
3. Informatieavond voor de deelnemers: januari 2018
Er komt een informatieavond voor alle deelnemers.
Dan praat BoeN de deelnemers helemaal bij over het project. Ook ligt er dan voor elke
deelnemer ter ondertekening een ‘deelnemers-overeenkomst’ klaar voor de definitieve
aankoop van productie-aandelen in het zonnedak.
Eerder gaven we aan dat die informatieavond in december zal zijn, maar dat gaan we niet
halen. Ook i.v.m. de feestdagen schuiven we de informatieavond door naar januari 2018; u
krijgt natuurlijk nog bericht over de exacte datum en plaats.
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4. Wanneer betalen?
De definitieve prijs per productie-aandeel (van een zonnepaneel) is € 255,- per stuk.
U kunt dus nu al zelf uitrekenen welk bedrag u moet betalen. In de overeenkomst die u in
januari 2018 van ons krijgt (zie bij punt 3. hierboven) staat aangegeven dat u binnen 2 weken na
ondertekening uw financiële inbreng moet betalen aan BoeN.
Maar het kan ook zijn dat u - om allerlei redenen - liever alvast in 2017 uw inbreng overmaakt
naar BoeN.
Dat kan: betaalt u dan het bedrag (uw aantal productie-aandelen maal € 255,-) op:
bankrekeningnummer NL12 RABO 0301 9053 55
ten name van Energiecoöperatie BoeN te Bronkhorst,
onder vermelding van het aantal productieaandelen en uw adres.
5. MEER deelnemers gezocht
In de vorige Nieuwsbrief berichtten we dat we meer dan 700 zonnepanelen ‘verkocht’ hebben.
Helaas heeft onlangs een van de deelnemers (met 30 zonnepanelen) zich teruggetrokken.
 Er is dus weer ruimte voor nieuwe deelnemers in het zonnedak!
Vraag uw buren, vrienden en familie om zich alsnog aan te melden bij het secretariaat van
Boen (adres hieronder). Zo kunnen ze zich verzekeren van duurzame lokaal geproduceerde
energie gedurende 15 jaar, zonder zorgen, en met een financieel rendement van minimaal 7 %.
Tot slot
Het Bestuur van de Coöperatie BoeN heeft u in deze Nieuwsbrief ‘bijgepraat’ over het
‘Zonnedak Holthuizen”.
Wilt u meer weten of heeft u voorstellen: meld het ons!
Wij wensen u mooie feestdagen en een goede jaarwisseling, en we zien en spreken u graag
tijdens de informatieavond in januari 2018.
Gerrit Jan Huetink, voorzitter
Arjan Woestenenk, secretaris
Dolf Pasman, penningmeester
Jaap Schwarz, lid
email:
postadres:

secretariaat@boen.nu
Energiecoöperatie BoeN
Bakerwaardseweg 5
7226 LR Bronkhorst

BoeN - Nieuwsbrief 5, november 2017

blz. 3

