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Overlijden Jules Hendriks
Volkomen onverwacht is onze vriend, voorzitter en initiatiefnemer van Coöperatie
Duurzaam Sittard op 1 juni 2019 overleden. Hij was jarenlang gemeenteraadslid,
wethouder en ereburger van de gemeente Sittard. Daarnaast vervulde hij vele
bestuursfuncties bij verenigingen en stichtingen.
Onder zijn bezielende leiding is ons eerste project voor opwekking van duurzame
elektriciteit gerealiseerd. Hij keek uit naar 4 juni, de dag waarop de zonnepanelen
stroom zouden gaan leveren aan het net. Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor zijn
grote inzet voor onze coöperatie en zullen hem zeer missen.
Ten gevolge van het overlijden van Jules zijn er binnen het bestuur wijzigingen in
functies doorgevoerd. Ben Bartholomeus zal als voorzitter optreden en Rob Tonglet
neemt de functie van penningmeester over. Gert Kempen en Leon Beursgens blijven
secretaris respectievelijk lid.
Stand van zaken eerste project
Het eerste Postcoderoos project aan Linde 6 te Sittard is gerealiseerd ! Op 4 juni is de
koppeling met het elektriciteitsnet van Enexis en het plaatsen van de meting door
EMB2020 gerealiseerd. In de namiddag van 4 juni werden de eerste kWh’en opgewekt
en in het elektriciteitsnet gevoed.
De geproduceerde elektriciteit wordt verkocht aan OM Nieuwe Energie.
Het project is mogelijk gemaakt door 22 leden die de investering voor 348 PV panelen
van 375 Wp hebben gefinancierd. De verwachte jaarproductie bedraagt 107.700 kWh.
De Aanwijzing van de Belastingdienst voor het verlaagde tarief energiebelasting is in de
laatste week van juni binnengekomen.
Als laatste stap zullen met de 9 energieleveranciers afspraken worden gemaakt inzake
het terugvorderen van de energiebelasting.
Algemene ledenvergadering
Op 27 juni 2019 is de eerste Algemene Ledenvergadering gehouden. In de vergadering
zijn de leden geïnformeerd over het verloop van het eerste project en de stand van
zaken. Ook zijn het Privacy beleid en het huishoudelijk reglement besproken.

Planning volgende projecten
De dak onderzoeken voor de 2 volgende projecten zijn vrijwel afgerond, met positief
resultaat. Momenteel worden de ledenovereenkomsten afgesloten met de nieuwe leden.
• Het project bij Schildersbedrijf Leo Meures kunnen leden met een postcode 6131,
6132,6133, 6134, 6135, 6136 en 6137 deelnemen;
• Het project bij BMM Groen kunnen leden met een postcode 6131, 6134, 6135,
6136, 6141 en 6142 deelnemen
Voor beide projecten kunnen nog enkele leden deelnemen.

