Ga voor goud, zilver of brons!

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief mei 2019
Nieuwe bestuursleden, afscheid van Hennie en Joan.
Op de ALV hebben Hennie en Joan afscheid genomen. Zij zaten al
sinds de oprichting in het bestuur van de HEC en hebben 5 jaar
gewerkt aan de opbouw van de coöperatie.
Nieuw zijn Anne Helbig uit Den Andel en Marieke Jongma uit
Winsum (of eigenlijk Schaphalsterzijl). Het bestuur is hiermee
gemiddeld nog weer flink jonger geworden.
Welkom, en veel succes!
Ingelaste ALV op 26 juni in de Hoornstertil.
Er volgt nog een aparte uitnodiging. In deze ingelaste vergadering zijn de onderwerpen: de
toekomst van de HEC en ontwikkeling van grotere projecten.

Kom ook en praat mee over de toekonst van de HEC!

Samenwerken
Samenwerking coöperaties.
We overleggen regelmatig
met alle coöperaties in de
nieuwe gemeente Het
Hogeland om van elkaar te
leren en samen te zorgen
voor meer lokale
zeggenschap over eigen
energie. We komen bijeen in
Winsum.

Overleg
met de
gemeente
Het Energieberaad.
Elke maand hebben
we met een delegatie
van de andere
coöperaties overleg
met de gemeente over
energiezaken.
Voor de gemeente zijn
we de
gesprekspartner over
burgerparticipatie.

Projecten
Projecten
Hornhuizen is een
actief dorp met
energie ambities. Om
een dak te realiseren
werkt Hornhuizen
samen met de HEC.
Gekoppeld aan dit
zonnedak zal een
laadpaal worden
geïnstalleerd voor een
deelauto project.

Besparen
Van onze spreker op de ALV, Wouter Jan, kregen we deze
tips. Hij schreef "ook interessant
https://www.rvo.nl/actueel/praktijkverhalen/renovatieconceptmaakt-woningen-kostenneutraal-aardgasvrij '
https://www.provinciegroningen.nl/subsidies/cultuur/regulieronderhoud-rijksmonumenten-rorg/
vriendelijke groet, Wouter Jan

Tarieven
Ons eigen energiebedrijf, EnergieVanOns,
was deze maand weer niet alleen groenste
leverancier van Nederland maar nu ook
goedkoper dan de 5 groten!
Maak een familielid of vriend klant en bouw
mee aan een sterke HEC!

Voortgang
De voorbereidingen voor de teruggave
energiebelasting naderen hun voltooiing. We
moeten bij 13 verschillende
energiemaatschappijen de gegevens
aanleveren. Dat is een hele klus maar het
komt goed. Binnen 1 of 2 weken hebben we
alle gegevens bij de verschillende
maatschappijen. Volgend jaar gaat het vast
makkelijker.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
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