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N I E UWSB R I E F
JUNI 2019

Nieuws van de bestuurstafel
Het is even stil geweest qua nieuwsbrieven, maar we hebben als bestuur niet stilgezeten.
De voorbereiding voor het 4e dak zijn inmiddels afgerond, zie 3, 4. en 5, ons ledenaantal groeit en op 22 mei jl. hebben we
onze tweede ALV gehouden, waarbij we konden melden dat 2018 zowel financieel als inhoudelijk positief is afgesloten.

•

2.

Ledenaantal groeit gestaag!

In het afgelopen half jaar is het ledenaantal van onze
coöperatie bijna verdubbeld.
In februari jl. bereikten we de mijlpaal van 100 leden. Het
bestuur heeft daar aandacht aan besteed.
Per 1 mei jl. hadden we 122 leden met 127 aansluitingen die
lid zijn van de coöperatie.
Daar zijn we als bestuur erg blij mee. Voor de gemeente
hebben we onderzocht hoe ons ledenbestand is
samengesteld.

Wat we positief vinden is het feit dat de leden afkomstig
zijn uit alle kernen in de gemeente, waarbij niet onvermeld
mag blijven dat weliswaar het grootste aantal leden uit
Goor afkomstig is, maar dat in relatie met het inwoneraantal
Markelo koploper is.
Ongeveer de helft van onze leden is 60 jaar of ouder, de
andere helft is jonger.

•

Het totale verbruik van de leden is 511.535 kWh
en de gemiddelde deelname is 4.193 kWh.

4e dak wordt in juli
belegd met zonnepanelen
3.

De overeenkomst voor het 4e dak is inmiddels gesloten en
de planning voor het leggen van de installatie is gemaakt.
Dit 4e dak met zonnepanelen dat we als coöperatie
realiseren is één van de daken (het magazijngedeelte) van
Permess MultiSTiQ Netherlands, Enterseweg 7 in Goor.
Een deel van het dak is constructief niet geschikt, maar er
blijft genoeg ruimte over voor het leggen van 766 grote Poly
panelen van 350 Wp, in totaal dus 268.100 Wp, bijna een
verdubbeling van wat we eerder samen op de 3 daken bij
Meenderinkboer, Pelle-Rupert en Jonker hebben gelegd.
Het bestuur heeft de beslissing om te investeren inmiddels
genomen en alle lichten staan op groen. De zonnepanelen
zullen in juli op het dak worden gelegd.
Zoals bekend was het de bedoeling dat het 4e dak bij Katier
zou worden gerealiseerd. Helaas hebben we uiteindelijk in
de afgelopen periode gezamenlijk moeten besluiten dat
het leggen van zonnepanelen op de daken van Katier niet
mogelijk was.
Permess MultiSTiQ zou het 5e dak worden, maar dit konden
we naar voren halen, ook al omdat Coteq als netbeheerder
een kortere wachttijd heeft voor het aanpassen van de
aansluiting. Hun werkzaamheden worden eveneens in
juli uitgevoerd.

De zonnepanelen op het dak van Permess Multistiq zullen
worden gelegd door Suncatch uit Goor, één van de
4 installateurs met wie we als coöperatie een
overeenkomst hebben.

•

4.

Alle leden geplaatst, nog
beperkt ruimte op 4e dak voor
nieuwe leden. Aanmelden voor
5e dak al mogelijk!
Alle leden van de wachtlijst kunnen met dit aantal panelen
worden geplaatst, zodat zij ook vanaf augustus kunnen
profiteren van de korting van 4 cent, die wordt uitgekeerd
na elk productiejaar. Ook kunnen zij meedoen aan de
Achtergestelde Lening met een rente van 5 %.
Er is op basis van de te plaatsen 766 panelen nog ruimte
voor een paar leden. Nieuwe leden die zich daarna
aanmelden komen weer op de wachtlijst voor het 5e dak.

•

Permess MultiSTiQ werkt
graag mee en we kijken samen
verder naar fase 2
5.

Directeuren Mark de Beurs en Evert Jan Berenpas stellen
het dak graag ter beschikking aan onze coöperatie. Zij
vinden het jammer dat veel dergelijke grote daken nog
niet benut worden voor zonne-energie. Investeren in
panelen laten zij graag aan Hof van Twente op Rozen
over. De dakvergoeding, en in hun geval daar boven op de
aanzienlijke besparing op de variabele leveringskosten, is
mooi meegenomen.
Permess MultiSTiQ Netherlands is een internationale
leverancier van diverse Textiel doeken. Het is een volledig
gemoderniseerde productieorganisatie die vrijwel
elke technologie in huis heeft voor het behandelen en
bedekken van diverse substraten zoals textiel, papier
en folie.
In de afgelopen weken is er in opdracht van de directie
van Permess MultiSTiQ een bouwkundig onderzoek
uitgevoerd om te bekijken of ook het dak van het
productiegedeelte geschikt is voor het plaatsen van
zonnepanelen. Dit blijkt inderdaad zo te zijn, zodat we na
het 1e dak meteen verder kunnen met het 2e dak.

6.

Het voordeel van het gebruik van dit dak is dat de aansluiting
dan al geschikt is en we voor nieuwe leden snel de zonnepanelen
op dit dak kunnen plaatsen, zodat ze ook snel na aanmelding als
lid profiteren.

•

Tweede ALV coöperatie

Vorig jaar september hielden we onze 1e, goed bezochte ALV bij Erve Meenderinkboer. Dit jaar houden we 2 ALV’s. Op de eerste
in mei hebben we het financieel jaarverslag ter goedkeuring voorgelegd aan de leden en hebben we gebrainstormd over de
toekomst van de coöperatie.
Op de tweede in september zullen we een aantal aanpassingen voorleggen aan de leden over vereenvoudiging van onze
werkwijze en bespreken we de concrete plannen voor 2020.
Deze tweede ALV koppelen we net als vorig jaar weer aan een gezellige barbecue.

•

7.

Bereikbaarheid
In de afgelopen maanden zijn we een aantal keren slecht
bereikbaar geweest. Dit werd veroorzaakt doordat de
automatische doorschakeling verbroken werd, zonder dat
we dit konden zien. Dat is heel vervelend voor mensen die
bellen. Onze excuses daarvoor.
We hebben de doorschakeling nu weer gewijzigd. Het
voordeel daarvan is dat deze altijd werkt. Het nadeel is dat
we niet kunnen zien wie er gebeld heeft.

Als de telefoon niet opgenomen wordt en mensen niets
inspreken of hun telefoonnummer niet inspreken, kunnen we
hen niet terugbellen. We gaan kijken of we de voicemail kunnen
aanpassen.
Kunt u ons telefonisch via 0547-208000 niet bereiken, stuur
dan een mail naar info@hofvantwenteoprozen.nl of neem
telefonisch contact op met één van de adviseurs:
Wilma Paalman-Vloedgraven, 06-10036869 of
Henk Roosink, 06-29454038.

•

