Burdaard, september 2018

Meiinoar ús doarp better meitsje? Dat jout enerzjy!
Beste buurtgenoot,
Energie besparen is goed voor onze portemonnee. Voor het milieu. Voor de
toekomst van onze planeet. En dus voor onze kinderen. Dat willen we allemaal wel.
En toch komt het er vaak niet van. Als we er met het hele dorp de schouders onder
zetten, dan lukt het wel. In Burdaard willen wij onze buurkracht hiervoor inzetten.
Samen besparen loont
Als we het samen doen, profiteren we van elkaars kennis en ervaring. En het is dan
ook nog eens makkelijker en voordeliger. Onze huizen zijn vaak niet of nauwelijks
geïsoleerd. Dit heeft als gevolg dat er veel energie verloren gaat en bij elkaar
opgeteld, kost ons dit meer geld dan we in de gaten hebben. Hier liggen dus flinke
bespaarkansen. Ook met zonnepanelen kan de energierekening flink omlaag.
Buurkracht op 16 oktober in het MFC Het Spectrum
Op 16 oktober om 19.30 uur is er een bijeenkomst over isolatie, zonnepanelen en
mogelijkheden van financiering. We gaan hier tijdens deze avond graag met je over
in gesprek. Je hoort van vakmensen welke zonnepanelen en andere maatregelen
geschikt zijn voor het type woningen in ons dorp en je kunt al je vragen stellen.
Wanneer je geen eigen woning hebt of je eigen woning niet geschikt is, zijn er toch
mogelijkheden. Als we samen optrekken, kunnen we gebruik maken van elkaars
kennis en ervaringen. Samen inkopen levert bovendien een behoorlijk
kostenvoordeel op!
Nieuwsgierig?
Kom dan naar MFC Het Spectrum en heb je vragen, opmerkingen of ideeën, spreek
ons aan of mail ons gerust via burdaardkracht@gmail.com. We zijn benieuwd waar
jij mee aan de slag wilt.
Wij hebben er zin in!

Met energieke groet,
Nelly, Harry, Nynke, Wilma, Sjoukje, Wim, Theo, Barend, Marjan, Meta en Ronald

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING
Datum:

16 oktober 2018

Tijd:

19.00 uur (inloop vanaf 18.45 uur)

Plaats:

MFC Het Spectrum Burdaard, Ruurd Wiersma-zaal (1e verdieping)

1.

Opening

2.
3.

Vaststellen agenda
Mededelingen bestuur
a.
b.

Stand van zaken Energie-opwekking
AVG

4.
5.

Jaarverslag 2017-2018
Jaarcijfers 2017

6.

Bestuursverkiezing
a.

7.

AYredend en niet herkiesbaar Hilly Hoitema (voorzi\er); het bestuur draagt Barend van
der Veen in deze func^e voor

Uitleg Kor^ng op energierekening (door Ecoop)

-----Informa2ebijeenkomst (zie afzonderlijke uitnodiging)
Tijd:

19.45 uur

Plaats: MFC Het Spectrum Burdaard,
8.

Informa^ebijeenkomst verduurzamen woningen (isoleren, zonnepanelen en ﬁnanciering), in
samenwerking met buurkracht Burdaard en omstreken.

