Ga voor goud, zilver of brons!

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief augustus 2021
Nieuwe bestuursleden: Marieke Jongma heeft afscheid
genomen. Zij heeft sinds 2019 serieus gewerkt aan de verbetring
van het secretariaat en van de communicatie - zoals de
Nieuwsbrief! Op dit moment hebben we zicht op een nieuw
bestuurslid
Ingelaste ALV op 24 augustus via Zoom.
In deze ingelaste vergadering zijn de onderwerpen:
Uitleg van de nieuwe "postcoderoosregeling", de SCE
De nieuwe daken die op stapel staan
Het informatiedocument daarvoor
De uitgifte van certificaten
Stemming over het aangaan van een geldlening

Certificaten
beschikbaar
In het project Zuurdijk zijn 8
certificaten 'vrij gekomen".
Heb je interesse? Stuur een
berchtje naar
welkom@hogelandstroom.nl

Overleg
met de
gemeente
Het Energieberaad.
Elke maand hebben
we met een delegatie
van de andere
coöperaties in de
gemeente Het
Hogeland overleg
met de gemeente
over energiezaken.
Voor de gemeente
zijn we de
gesprekspartner over
burgerparticipatie, en
de contacten zijn
voor beide nuttig en
positief.

Projecten
Er staan 4 nieuwe
daken op stapel in
het kader van de
SCE, twee in
Kloosterburen, een
in Eenrum en een in
Leens. Daarnaast
werken we aan nog
2 daken die iets
minder ver in
ontwikkeling zijn.
Voor de ontwikkeling
van deze daken
werken we samen
met het bedrijf
ECoop, onderdeel
van Buurkracht.

Tarieven
Ons eigen energiebedrijf, EnergieVanOns,
was deze maand weer niet alleen groenste
leverancier van Nederland maar nu ook
goedkoper dan de 3 grote leveranciers!
Maak een familielid of vriend klant en bouw
mee aan een sterke HEC!
Overstappen? Kijk op de website
www.hogelandstroom.nl

Hogelandster Energie Coöperatie
SChouwerzijlsterweg 4
9961TA Mensingeweer
www.hogelandstroom.nl

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.

