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Aan de belangstellenden voor het project Postcoderoos in Gees.
Graag informeren we u met een kort bericht over de stand van zaken.
Het project Postcoderoos I gaat eindelijk ook zichtbaar van start. Aan de deelnemers van het
project Postcoderoos I is hierover onderstaand bericht verzonden.
Beste deelnemer aan de Postcoderoos I,
Eindelijk kunnen we goed nieuws geven over de voortgang van onze Postcoderoos. In de week
van 22 juli wordt de aansluiting aangelegd die straks de door ons opgewekte stroom aan het
openbare net zal gaan leveren. We verwachten binnenkort ook van de firma Vriend te horen
wanneer zij starten met het plaatsen van de zonnepanelen. We hopen dan dat nog veel zonnige
dagen volgen zodat we ook dit jaar nog wat rendement uit de investeringen kunnen halen.
Natuurlijk geven we aandacht aan de start van ons project. U ontvangt hiervoor nog een aparte
uitnodiging.
Het heeft lang geduurd voordat de echte werkzaamheden kunnen beginnen. Voornaamste
oorzaak van de vertraging was de administratieve afhandeling van de opstalovereenkomst. Deze
overeenkomst tussen onze coöperatie en de firma Wolbers beschrijft de voorwaarden voor het ter
beschikking stellen van het dak voor plaatsing van onze zonnepanelen. In dat proces is
besluitvorming bij een bank nodig en dat ging erg traag.
Maar goed, de start van de energie-opwekking is in zicht en daarmee komen we bij de volgende
stap: het verzenden van de facturen aan de deelnemers. Zodra wij weten wanneer de firma
Vriend start met het plaatsen van de panelen weten we ook wanneer we hun factuur tegemoet
kunnen zien. Op dat moment gaan wij per mail aan u onze factuur aanbieden zodat wij geld in
kas krijgen om de firma Vriend te betalen. Mocht u de factuur ook schriftelijk willen ontvangen,
dan graag even een berichtje aan de secretaris of de penningmeester.

Hebt u als belangstellende vragen over onze coöperatie, mail gerust even naar ons
emailadres geeserstroom@gmail.com of benader één van ons persoonlijk. Ook via onze
pagina op Geesweb https://www.geesweb.nl/energiecooperatie-geeserstroom/ kunt u van
de laatste ontwikkelingen op de hoogte blijven.

Het bestuur van de energiecoöperatie Geeserstroom,
Hans Hornstra, Jan Roelof Nijenbanning, Geert Lucas, Gerrit Plas en Roel Fleurke

