Nieuwsbrief Zon op Leiderdorp – december 2018

Beste mede-Leiderdorper,
U krijgt deze mail omdat u belangstelling heeft getoond voor het initiatief een zonnecoöperatie op te
richten in Leiderdorp. Middels deze mail willen we u op de hoogte houden van onze vorderingen. Als
u onverhoopt geen belangstelling meer heeft, kunt u een mailtje terug sturen met deze mededeling.
Heeft u nog steeds belangstelling (dat hopen we natuurlijk), dan vraag ik u te doen wat er bij het
stukje “De aanmelding iets officiëler” staat.
Wat is er sinds de vorige mail (oktober) gebeurd?
Belangstelling
Hoewel we tot voor kort nog niet heel veel publiciteit hebben gezocht, is de belangstelling voor ons
project behoorlijk te noemen. We hebben al ruim 50 gezinnen/adressen die op de hoogte gehouden
willen worden. Mensen hebben zich aangemeld op bijeenkomsten over energie (vaak via energieambassadeurs) of hebben zelf contact gezocht, vaak ook via de gemeente.
Gezocht: een dak
We hebben veelvuldig contact met de gemeente over diverse zaken. Het belangrijkste is het
beschikbaar stellen van een dak van voldoende formaat. Het dak van zwembad De Does wordt
onderzocht. Daarin was wat tegenslag, omdat diverse technische gegevens van het dak niet meer
beschikbaar bleken. Ondertussen kijken we ook verder of er misschien andere daken beschikbaar zijn
in Leiderdorp, want er lijkt voldoende belangstelling te zijn van Leiderdorpers om mee te investeren.
Mocht u suggesties hebben, neem dan contact met ons op! Ook de gemeente heeft nog een paar
daken op hun lijstje staan.
Financiële hulp
We hebben twee toezeggingen gekregen voor financiële hulp: een financiële bijdrage van de
gemeente en een subsidie van fonds 1818. Daarmee kunnen we diverse startkosten dekken, zoals die
van de notaris en de website.
Oprichting
We zijn een behoorlijk eind gevorderd met notaris Neve in de oprichting van onze coöperatie. De
verwachting is dat we vóór het einde van het jaar de statuten rond hebben en ons kunnen
aanmelden bij de Kamer van Koophandel.
Website
Sinds vorige maand is de website online. Als u nog eens wilt nalezen hoe het ook alweer precies zit
met zo’n zonnecoöperatie, dan kunt u nu terecht op www.zonopleiderdorp.nl. Zoals u aan het
afzenderadres van deze mail kunt zien, zijn we vanaf nu ook bereikbaar op het
mailadres info@zonopleiderdorp.nl.
De aanmelding iets officiëler
U heeft belangstelling getoond voor ons initiatief door wat gegevens bij ons achter te laten.
Inmiddels zijn we in het stadium dat we een goede administratie willen gaan opzetten. De
voorinschrijving moeten we daarom wat beter regelen. Let wel: voorinschrijving is nog precies even
vrijblijvend. Het stelt ons in ieder geval in staat het administratiesysteem van Zon op Nederland te
gaan gebruiken.

We willen u dan ook vragen uw gegevens opnieuw aan ons door te geven, maar dan via de link op de
website, deze is hier te vinden. U komt dan uit bij Zon op Nederland, die zoals gezegd ons
administratiesysteem verzorgt. De aanmelding gaat in een paar stappen, volgt u de aanwijzingen op
site.
U kunt ook aangeven aan hoeveel zonnepanelen u eventueel denkt, dat helpt ons bij de
voorbereidingen. Vult u in ieder geval de gemarkeerde velden in, de andere velden kunt u invullen als
u daadwerkelijk gaat inschrijven op certificaten.
Enkele mensen hebben zich overigens deze week al aangemeld via het nieuwe systeem.
Volgende mail
U kunt onze vorderingen volgen op de website (onder “Nieuws”), maar ik zal u over enige tijd ook
weer per mail op de hoogte brengen van onze voortgang. Waarschijnlijk wordt dat in het nieuwe
jaar, dus ik wens u nu alvast goede feestdagen!
Met vriendelijke groet,
Coen Huisman
Secretaris Zon op Leiderdorp (i.o.)

