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NIEUWSBRIEF 4
Zon op het Dok  Coöperatie U.A.     

Beste lid en/of geïnteresseerde van Zon op 
het Dok, 

Voor het project Zon op het Dok is helaas toch 
een nog langere adem nodig dan wij in eerste 
instantie dachten. Daar kan niemand iets aan 
doen. Het heeft puur te maken met het feit dat 
we in een prachtig monumentaal gebouw 
wonen waaraan zwaardere eisen worden 
gesteld om zonnepanelen op het dak te 
leggen. Zo is een zeer technische vergunning 
nodig, daar wordt momenteel hard aan 
gewerkt. De gemeente Amsterdam wil in 2030 
dat 80% van de huishoudens alternatieve 
energiebronnen gaat gebruiken, dus daar ligt 
het gelukkig niet aan.

Offertes zonnestroominstallateurs  

Wij zijn naast de technische vergunning bezig 
offertes op te vragen bij zonnestroom-
installateurs. Voor de keuze van de 
installateurs is toestemming nodig van de ALV 
(Algemene Leden Vergadering) van de 
coöperatie.

Wij willen graag een commissie van 
coöperatieleden samenstellen, die samen met 
het bestuur aan de ALV een voorstel doet 
welke installateur het zou moeten worden. Wij 
hebben inmiddels drie installateurs om een 
offerte gevraagd. 

Hulp gevraagd  

We willen 1 mei starten met de beoordeling 
van de offertes. Interesse om mee te denken 
en te beoordelen? 
Meld je dan aan bij zonophetdok@gmail.com

Streefdatum  

Op dit moment is onze streefdatum dat er 
zonnepanelen op ons dak liggen tussen 15 
juli en 15 oktober 2020, mits de coronavirus-
maatregelen het toelaten.

Ten slotte, goed nieuws

Alle VvE-2 bewoners en eigenaren mogen 
dus meedoen, maar nu is er ook goed nieuws 
voor de bewoners van VvE-1 (betreft níet de 
eigenaren van panden of huurder van deze 
panden): Zon op het Dok Coöperatie U.A. 
heeft samen met VvE-2 besloten dat de 
bewoners van VvE-1 mee mogen doen aan 
het project. 

Zonnige groet vanaf het Dok, 
bestuur Coöperatie Zon op het Dok

oktober 2019

april 2020

De zon gaat nog meer stralen
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