Nieuwsbrief MAART

Valthenaar bespaart energie
Energie Coöperatie Valthe

De Energie Coöperatie Valthe
streeft ernaar dat Valthe in 2030
zelfvoorzienend is op
energiegebied door de
opwekking, opslag en distributie
van duurzame energie. In 2030
stoten de woningen in Valthe
geen CO2 meer uit. We regelen
dit samen, coöperatief. Op een
wijze die betaalbaar is voor
iedereen.
Voor Eur 10 per jaar steunt u ons
als lid, u ontvangt dan ook onze
nieuwsbrief iedere maand.
Meldt u aan
via www.ecvalthe.nl
Wij vergaderen op de tweede
woensdag van de maand, om
20u in Ons Dorpshuis (vanwege
corona voorlopig via MS Teams).
U bent van harte welkom om
erbij te zijn. Vragen? Mail ons via
info@ecvalthe.nl Ook kunt u
bellen met de voorzitter, Oene
Zwittink, via 06-42488375.

Aanvraag subsidie Valthe
Aardgasvrij met waterstof
De uiterste aanvraagdatum is
verschoven van 1 april naar 1 mei.
Dat geeft ons de kans om de
aanvraag nóg beter te maken. En
om nog meer leden te werven. Hoe
meer leden, hoe beter we de steun
in het dorp kunnen laten zien. DUS:
WORDT LID! Ook de einddatum van
onze warmtecamera actie schuift
op: als u voor 1 mei lid wordt, kunt u
dit najaar een dag een
warmtecamera lenen om
warmtelekken in uw woning op te
sporen.
U kunt lid worden via onze nieuwe
website. Het webadres
is: www.ecvalthe.nl
Deze is in opbouw, voor nu staat er
voornamenlijk de aanmeldoptie. U
kunt ook nog terecht op onze
pagina binnen Valthe.nl (met dank
aan Plaatselijk Belang). Wilt u
meehelpen om een actieve social
media community op te zetten,
neem dan contact op!

Oproepen

Meld u als energiecoach in spé.
Wordt certificaathouder voor zonnepanelen op grote
daken.
Wordt lid.
Secretaris gezocht.

Doelstelling

Vergaderingen

De Energie Coöperatie Valthe streeft
ernaar dat Valthe in 2030 zelfvoorzienend
is op energiegebied door de opwekking,
opslag en distributie van duurzame
energie. En dit op een wijze die
betaalbaar is voor iedereen.

Wij vergaderen iedere
tweede woensdag van de
maand, om 20u, in het
dorpshuis. U bent welkom,
stuurt u een email als u erbij
wilt zijn.

E-mail: info@ecvalthe.nl
Voorzitter: Oene Zwittink
Tel. 06-42488375
Wilt u ook deze nieuwsbrief

maandelijks krijgen?
Aanmelden!

