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NIEUWSBRIEF 3
Zon op het Dok  Coöperatie U.A.     

Beste leden van/deelnemers met voorinschrijving 
aan het Zon op het Dok project, 

Voorlichtingsavond 
Onze voorlichtingsavond van 3 september in de 
Witte Boei was succesvol. Er waren veel 
aanwezige buurtbewoners met belangstelling en 
vragen. Behalve wij als bestuur heeft ook  
Michiel Buur van Zon op Nederland gesproken 
en meer inzicht gegeven in het reilen en zeilen 
van ons project. Wij waren zonnig verheugd over 
de waardering die de aanwezigen ons gaven op 
ons doorzettingsvermogen en enthousiasme. 
Laat de zon maar schijnen! 

Leden 
Naar aanleiding van deze avond hebben de 
meeste aanwezigen zich ingeschreven als lid van 
de coöperatie: Inmiddels 40 leden op de teller. 
Na de oproep voor meer helpende handen 
binnen de coöperatie hebben zich drie nieuwe 
enthousiastelingen aangemeld voor hand- en 
spandiensten. Dank daarvoor.  

Lidmaatschap Zon op het Dok  
Allereerst onze excuses dat het lastig is om 
vanuit je voorinschrijving definitief lid te worden. 
Hiervoor hebben we een handleiding geschreven. 
Mail ons als je deze nodig hebt. 

Energieleveranciers en Zon op het Dok 
Neem je energie af van GreenChoice, Om|Nieuwe 
Energie of Engie dan gaat betaling van je 
lidmaatschap en verrekening van de 
energiebelasting automatisch via hen. https://
www.zonopnederland.nl/energieleveranciers/ 

Zit jouw leverancier hier niet tussen kijk dan op de 
overzichtspagina https://www.zonopnederland.nl/
overzicht-leveranciers/ met leveranciers en hun 
voorwaarden.

#Waarzijnwemeebezig 
• Om de reeds gemaakte opstartkosten van de 

coöperatie te financieren hebben we subsidie 
‘Ruimte voor Duurzaam Initiatief’ aangevraagd. 

• Het Entrepot is een monument. Daarom zijn wij 
bezig met de aanvraag ‘Omgevingsvergunning’. 
Deze is al mondeling toegezegd maar vergt nog 
papierwerk. 

• Op dit moment is een technisch bureau bezig 
met het maken van een dakbestek om het dak 
optimaal te kunnen voorzien van zonnepanelen. 
Met dit dakbestek gaat de coöperatie offertes 
aanvragen bij 3 installateurs van zonnepanelen  

• Voordat de coöperatie met één van hen in zee 
gaat, krijgen alle leden de kans om mee te 
denken en te beslissen. Nadere informatie 
volgt. 

• De algemene leden vergadering van VvE-1 is in 
november. Hierin wordt ook een beslissing  
genomen of zij gaan participeren in het project 
Zon op het Dok. 

Groet vanaf het Dok, 
bestuur Coöperatie Zon op het Dok

oktober 2019

Laat de zon maar schijnen

Deel van bestuur Coöperatie en voorzitter VvE-2 bij 
ondertekening overeenkomst van gebruikmaking van 
het DokDak

oktober 2019
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