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 Oud-Beijerland,  9  juli  2019 

We gaan van start! 

Tijdens de eerste Algemene Ledenvergadering (ALV) zijn alle besluiten genomen om ons project te 
laten starten. 

Superkorte besluitenlijst 

1. Het bestuur is gemandateerd voor het sluiten van een recht van opstal met  HW-wonen voor 
het plaatsen van de installatie op het dak en de huurkosten daarvoor.   

2. De ALV gunt de Saman Groep in Zierikzee de installatie van ons systeem. De  leden 
verbinden zich nu aan de tweede aanbetaling, zijnde € 200,00 per bestelde participatie, die 
uiterlijk op 12 juli door de Coöperatie ontvangen dient te zijn. 
(Het bestuur kan pas opdracht verstrekken als zij de zekerheid heeft aan de financiële 
verplichtingen te kunnen voldoen, dus van alle leden de slotbetaling heeft ontvangen.) 

3. De vergadering stemt in met de wijziging van de inhoud van de participaties. Participaties 
bestaan niet langer uit een pv-paneel, maar uit een hoeveelheid Wp  

4. De opgewekte stroom  zal worden verkocht aan OM Energie 

Meer informatie over alle punten volgt nieuwsbrief 10, zodra de details van deze punten zijn 
uitgewerkt. 

Als je de opbrengst van de panelen straks wilt ontvangen: 
Uitkering van de belastingteruggaaf wordt door 4Wieken doorgegeven aan jouw 
energiemaatschappij: Maar let op!!! 
1. Zorg dat we altijd de juiste energieleverancier van je weten (opletten dus bij overstappen en 
doorgeven) 
2. Zorg ervoor dat de tenaamstelling van je ledenovereenkomst 4Wieken en die van de persoon die 
het contract heeft met je energieleverancier hetzelfde is.  
(wijzigingen nu en altijd onmiddellijk doorgeven aan: 4wiekenobl@gmail.com 
 
Ledenformulier 
Het door het bestuur ondertekende ledenformulier wordt deze week verzonden aan de leden. 

Betaling laatste deel participaties deze week!!! 
 
Belangrijk is dat het nu tijd is voor de eindbetaling van de participaties deze week. Maak voor elke 
participatie nu € 200,00 over op bankrekening NL64RABO 0338 3754 49 Coöperatie Vierwiekenplein 
U.A. te Oud-Beijerland. Als iedereen betaald heeft, kan de opdracht de deur uit. 
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