Nieuwtjes van de HEC

Bekijk de webversie

Extra Nieuwsbrief maart 2020
Afgelastingen i.v.m. het coronavirus
Ook wij moeten helaas twee afgelastingen melden.
- De Algemene ledenvergadering (ALV) van 22 april gaat niet door. Deze wordt, samen met
de kascontrole, uitgesteld tot het najaar.
- De feestelijke opening van het Zonnedak Den Andel op 24 april wordt uitgesteld.
Wij vinden dit erg jammer. We hebben overwogen om de opening in versoberde vorm te laten
doorgaan, maar dat zou het feestelijke karakter teniet doen. Zodra het mogelijk is, organiseren
we alsnog een feestelijk moment om dit mooie project te vieren. De bouw gaat wel gewoon
door. In het bericht hieronder leest u daar meer over.

Werkzaamheden zonnedak
Den Andel gestart
Er is ook goed nieuws: de voorbereidende
werkzaamheden voor de installatie van de
zonnepanelen op het dak van de familie Clevering in
Den Andel zijn gestart.
De installatie verloopt volgens planning. We hebben tot nu toe al heel wat hobbels overwonnen
in dit project. We gaan er vanuit dat we ze nu allemaal hebben gehad en dat we in week 16
kunnen melden dat de panelen erop liggen. We houden u op de hoogte.

Bericht voor de deelnemers aan Zuurdijk
Het tweede opwekjaar is bijna afgerond en de zon heeft weer volop geschenen. Ook dit jaar
verwachten wij een goede opbrengst aan zonne-energie.
Zoals enige tijd geleden aangekondigd, willen we een inventarisatie houden om te kijken of uw
aantal certificaten nog strookt met uw jaarverbruik. Ook hebben we actuele gegevens nodig
voor de tweede teruggave-ronde door de energiebedrijven.
Daarom ontvangt u, als deelnemer aan project Zuurdijk, binnenkort via e-mail een korte
vragenlijst. Met de antwoorden kunnen wij kijken of er aanpassingen nodig zijn en zonodig met
een voorstel komen.
Bij vragen of onduidelijkheden kunt u altijd contact met ons opnemen via
welkom@hogelandstroom.nl.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u welkom@hogelandstroom.nl toe aan uw adresboek.

