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Van het bestuur
Achteraf bezien waren we nog net op tijd met
het organiseren van de opening bij Permess
MultiSTiQ. Door het Corona-virus zouden we deze
bijeenkomst een maand later niet door hebben
kunnen laten gaan. Het Corona-virus heeft
invloed op de hele samenleving. Zo worden onze
bestuursvergaderingen via Skype gehouden en
proberen we afspraken zoveel mogelijk telefonisch
af te handelen.

Het virus heeft ook invloed op onze plannen. Op dit
moment zijn er geen panelen meer te krijgen en zullen
we pas in juni/juli weer panelen ontvangen en kunnen
plaatsen. Dat betekent dat we nu verder gaan met
het ontwikkelen van plannen, maar dat de uitvoering
dus nog even op zich laat wachten. Vooralsnog heeft
dit geen invloed op de afspraken die we met leden
hebben gemaakt. We verwachten dat we de opgelopen
achterstand in de 2e helft van het jaar inlopen.

Ondanks het feit dat het virus op dit moment veel
aandacht opeist, blijven we doorgaan met het
verduurzamen van onze samenleving en dragen we
als coöperatie ons steentje bij. We hopen dat zo min
mogelijk mensen getroffen worden door het virus
en dat als ze getroffen worden dit niet tot ernstige
gezondheidsproblemen leidt.

De frequentie van de nieuwsbrief is in de afgelopen
jaren nogal verschillend geweest. We proberen vanaf
nu elk kwartaal een nieuwsbrief te laten verschijnen.
Dit zal dus in principe eind maart, eind juni, eind
september en eind december het geval zijn. In deze
nieuwsbrief vanzelfsprekend veel aandacht voor de
opening bij Permess Multistiq.

•

Succesvolle opening Permess MultiSTiQ op 14 februari jl.
In aanwezigheid van circa 60 leden, wethouder
Pieteren van Zwanenburg en verschillende raadsleden
en andere belangstellenden, vierden we op vrijdag 14
februari jl. de feestelijke ingebruikname van de 982
panelen bij Permess MultiSTiQ.
Jan de Koning (verantwoordelijk voor communicatie
binnen het bestuur) en Wilma Paalman (directeur)
hadden een gevarieerd programma gemaakt, waarbij
ook van de aanwezigen een actieve deelname werd
gevraagd.
Na de ontvangst met koffie/thee met taart en het
welkom van Henk Wolberink, voorzitter, was er eerst een
korte bedrijfsfilm van onze gastheren van Permess en
daarna een presentatie van Jan de Koning over de stand
van zaken en de plannen van de coöperatie. Tijdens
deze presentatie werd het 200e lid door Henk Wolberink
ook in het zonnetje gezet (zie verder 4.)
Vervolgens was er een eerste interactieve sessie over

de voetafdruk van de aanwezigen (hoeveel aarde
gebruiken we eigenlijk als persoon, gezin enz.).
Ook interessant voor lezers van de nieuwsbrief die niet
aanwezig waren om eens uit te voeren. Dit kan via de
link naar de versie van het Wereldnatuurfonds
http://voetafdruktest.wnf.nl/, een andere methode
voor het meten van je voetafdruk is te vinden op
https://mijnverborgenimpact.nl/
Een tweede interactieve sessie werd gehouden in de
vorm van een variant op petje op, petje af. Met diverse
vragen over het energieverbruik in Hof van Twente enz.
Ook presenteerde Wilma Paalman een concept-plan
voor een project met collectieve zonnepanelen (zie
verder 5.).
Tot slot konden de aanwezigen vragen stellen aan de
aanwezige raadsleden, waar goed gebruik van werd
gemaakt en waarbij verschillende onderwerpen de
revue passeerden. De bijeenkomst werd afgesloten met
een hapje en een drankje. De aanwezigen mochten de
pet in onze huiskleur houden en ontvingen een boekje
over energiebesparing in je eigen huis. In het kader van
Valentijnsdag gaven we ze ook een witte roos mee.
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Opening Permess MultiSTiQ
door wethouder
Pieter van Zwanenburg
Vrijwel het voltallige college is momenteel betrokken
bij onze coöperatie. Wethouder Wim Meulenkamp is
verantwoordelijk voor duurzaamheid en duurzame
energie, met wethouder Harry Scholten hebben we de
contacten over de lening van de BNG die we in tranches
afsluiten en wethouder Pieter van Zwanenburg is
actief betrokken bij het project in Tuindorp (zie vorige
nieuwsbrief), om ook daar mensen te laten profiteren
van onze projecten.

4.

De betrokkenheid van de gemeente en de inzet van de gemeente
bij Tuindorp stellen we als coöperatie zeer op prijs en was ook
het belangrijkste onderwerp van de toespraak van de wethouder
nadat hij op de knop had gedrukt. Voor de bestrijding van
energiearmoede is het belangrijk dat iedereen (ongeacht inkomen
en al dan geen geschikt dak) mee kan doen, mee kan beslissen en
mee kan profiteren.
Via een filmpje die met een drone is gemaakt
konden mensen vervolgens een virtueel kijkje
nemen op het dak met de 982 panelen.

•

200e lid in het zonnetje gezet
Ons ledenaantal groeit gestaag en we zijn vorige maand de 200 leden
gepasseerd. Het grootste aantal leden komt uit Goor, met als goede 2e
Markelo. In relatieve zin komt zelfs het grootste aantal leden uit die plaats.
Het was dan ook niet zo gek dat het 200e lid afkomstig was uit die kern
van onze gemeente.
Tijdens de feestelijke bijeenkomst konden we Theo en Johanna Haan uit
Markelo feestelijk verwelkomen als 200e lid. Voorzitter Henk Wolberink,
zelf afkomstig uit Markelo, was blij en trots om hen in ons midden te
verwelkomen. Ze ontvingen een dinercheque ter waarde van € 75 en een
bos bloemen.

•

5.

Uitwerking verzoek ALV voor een project voor
collectieve inkoop van zonnepanelen
Op verzoek van de ALV zijn we bezig met een
onderzoek naar de mogelijkheden voor het
uitvoeren van een project door onze coöperatie
van het inkopen van collectieve inkoop van
zonnepanelen op de daken van onze leden.
Diverse leden hebben belangstelling voor
zonnepanelen op het eigen dak in combinatie
met het lidmaatschap van onze coöperatie voor
het resterende deel van hun elektriciteitsverbruik.

6.

Lid worden is àltijd voordelig

Leest je wel de nieuwsbrief, maar ben je nog geen lid, meld
je dan aan via de website. Iedereen die energie verbruikt
en die niet helemaal zelf opwekt met eigen zonnepanelen
heeft als lid voordeel.
Klant worden mag, maar hoeft niet. En je betaalt pas een
éénmalige bijdrage van een paar tientjes op het moment dat de
zonnepanelen van het project waarin je deelneemt op het dak
liggen. Dus je loopt geen enkel risico. Als lid van de coöperatie
ben je ook nooit aansprakelijk, want we zijn een coöperatie U.A.
Aanmelden kan via de website: www.hofvantwenteoprozen.nl.
Daar vind je ook de animatie met uitleg.
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Een verbruik dat immers met het toenemen van het aantal
warmtepompen, elektrisch koken en elektrische auto’s alleen
maar meer zal worden.
Het uitvoeren van het onderzoek is mogelijk geworden
door een subsidie van de provincie voor de verdere
professionalisering van onze coöperatie.
Tijdens de opening schetste Wilma Paalman de eerste ideeën
voor een dergelijk project dat we samen willen uitvoeren met
de gemeente Hof van Twente. We zijn nu bezig met het maken
van een voorstel voor de gemeente. Ons uitgangspunt blijft
namelijk dat iedereen met een geschikt dak hieraan mee
moeten kunnen doen, ongeacht het inkomen. En dit kan alleen
maar met medewerking van de gemeente.
In een volgende nieuwsbrief verwachten we inhoudelijk meer
te kunnen vertellen over dit project.

•

7.

Bereikbaarheid

Veel zaken gingen bij ons al via de telefoon, maar nu gaan
noodgedwongen alle zaken via de telefoon. Als je ons
belt, laat dan op de voicemail een berichtje achter met je
telefoonnummer. Doordat we werken met doorschakeling
zien we anders niet wie er heeft gebeld en kunnen we dus
niet terugbellen. Dus als je belt met 0547-208000 laat dan je
telefoonnummer achter of stuur ons even een mail, dan bellen
we terug.
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