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

Het heeft even geduurd, nu is het zover. Het wolkendek 
van administratie breekt open en maakt plaats voor 
jouw eigen bijdrage aan een duurzame energie 
voorziening.

Algemene Ledenvergadering (ALV)
Op 26 augustus houdt de coöperatie haar eerste 
Algemene Ledenvergadering. Zorg dat je erbij bent, 
want we gaan kiezen voor:
1. het eerste bestuur. 
2. een leverancier van de installatie.

Het tijdelijke bestuur heeft zich laten adviseren door 
een aantal goed gekwalificeerde leveranciers die dit 
mooie zonne-energie project tot een succes kunnen 
gaan maken. Het is de bedoeling dat de aanwezige 
leden tijdens deze ALV een keuze uit twee leveranciers 
te maken met wie wij in zee gaan. Grijp die kans, kom 
op de eerste ALV en beslis mee over onze 
gezamenlijke duurzame toekomst*. 

Bestuur
Op deze eerste ALV kies je als lid ook het toekomstige 
bestuur van de coöperatie. Denise Fehres, Ellie Lurvink 
en Hein Stuijt hebben als initiatiefnemers het eerste 
bestuur gevormd. Hein heeft te kennen gegeven zijn 
bestuursfunctie op te zeggen. Denise en Ellie stellen 
zich herkiesbaar. 

Ambieer jij ook een duurzame bestuursfunctie in 
een zonnig gespreid bed? 
Stel je dan nu verkiesbaar. Laat je door 3 leden 
voordragen en geef je op via zonophetdok@gmail.com. 

Zon op het Dok is blij met jou
Zon op het Dok is blij met jou als lid met een warm 
hart voor duurzaamheid. Met of zonder slimme meter 
zijn wij samen klaar voor meer en beter. Niet alleen 
meer zon, maar ook meer leden, want het Dok ligt nog 
niet vol. Iedere inwoner van het Entrepotcomplex kan 
mee doen. Zit je buur nog niet besparend comfortabel 
in het zonnetje? Zeg dan dat jaloers zijn nu nog niet 
hoeft, er zijn nog certificaten te verdelen.

Word of maak iemand lid door je aan te melden via 
zonophetdok@gmail.com

Huishoudelijk reglement
In een coöperatie maken we een succes met zijn allen, 
maar delen we ook verdriet als schaduw overheerst. 
Om alle processen te stroomlijnen zodat je weet waar 
je aan toe bent heeft het huidige bestuur een eerste 
aanzet gegeven voor het huishoudelijk reglement. In 
een coöperatie kan deze door de leden worden 
goedgekeurd en/of aangepast. Dit vindt ook plaats op 
deze ALV.

Lidmaatschap
Het duurt nu niet lang meer voordat een deel van het 
Dok wordt bedekt met zonnepanelen. Er zijn al kosten 
gemaakt, dus wij gaan ook het lidmaatschapsgeld 
innen. Binnenkort ontvang je daarvoor een factuur. 

Heb je bij het lezen van dit bericht prangende vragen, 
suggesties of wil je meer informatie over bijvoorbeeld 
hoeveel certificaten je het beste kunt nemen? 
Schroom dan niet ons te mailen. 

We zien je graag met zon en zin op de eerste ALV van 

augustus 2020
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Algemene LedenVergadering
Binnenkort volgt voor leden 
meer informatie. 

Nog geen lid? meld je aan!
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