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Jaaroverzicht 2021
Het eerste volledige kalenderjaar in het bestaan van onze coöperatie is bijna voorbij! Op onze site vindt u
een jaaroverzicht. We hebben in 2021 veel georganiseerd en gepraat, maar er zijn ook acties uitgevoerd en
adviezen gegeven. Volgend jaar gaan we er nog harder tegenaan, want ons klimaat is het waard!

Actie ‘Gratis warmtescan voor leden’
Binnenkort starten we weer met gratis warmtescans voor leden. Bij een warmtescan maken wij gewone
foto’s én infrarood foto’s van de buiten- en binnenkant van uw woning om warmtelekken op te sporen.
Vervolgens krijgt u van ons een fotorapportage met commentaar en een beknopt advies over in uw situatie
nuttige isolatieverbeteringen.
U ontvangt een e-mail zodra u zich via onze site kunt opgeven (het moet droog, vrij koud en niet zonnig zijn)!

Posteractie ‘Ik doe mee …’
Tijdens de duurzaamheidsmarkt in november 2021 zijn we in samenwerking met Energiecoöperatie Gouda
een posteractie gestart. Deelnemers krijgen een poster, die ze voor hun raam kunnen hangen om daarmee
te laten zien dat ze bezig (willen) zijn met energie besparen en opwekken. Een positief voorbeeld kan
anderen stimuleren ook mee te doen!
U kunt zich opgeven voor de posteractie via de site van Energienetwerk Gouda!

Actie ‘Aanschaf zonnepanelen’
In samenwerking met de Woonwijzerwinkel en Energiecoöperatie Gouda zijn enkele pakketten
zonnepanelen samengesteld met een goede prijs/prestatieverhouding. Nu is aanschaffen gunstig, omdat de
energieprijzen stijgen, u de BTW nog kunt terugkrijgen en de financieel voordelige salderingsregeling nog
niet is afgeschaft.
U vindt alle informatie over de zonnepanelenactie op de site van de Woonwijzerwinkel!

Ledenwerving
We willen volgend jaar onze bestaande leden behouden en nieuwe leden werven, want samen staan we
sterker! In januari 2022 zullen we daarom huis-aan-huis in de buurt Kort Haarlem een folder bezorgen.
Tevens ontvangen de huidige leden een verzoek voor betaling van de contributie (12,50 euro). In maart/april
2022 komt er een Algemene Ledenvergadering.
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