Inschrijving geopend zonnedak
‘ Kindcentrum Ontdekrijk ‘
Coöperatie ZonKracht Capelle en stichting BLICK op Onderwijs
zijn een samenwerking gestart voor de plaatsing van circa 200
zonnepanelen op het dak van Kindcentrum Ontdekrijk in de wijk
Oostgaarde in Capelle aan den IJssel.
Buurtbewoners kunnen zich bij dit project aansluiten door lid
te worden. Ze delen mee in de winst van dit project. De
inschrijving voor deelname aan zonnedak Kindcentrum Ontdekrijk
geopend. Via de website www.zonkrachtcapelle.nl/zonnedaken
kunt u uw deelname kenbaar maken door het aantal gewenste
participaties in te vullen.
Op deze website zijn de volgende documenten te downloaden:
· Informatiebrochure
· Ledenovereenkomst
· Participatiereglement
De statuten van ZonKracht Capelle zijn aangepast en zijn door
de notaris gepasseerd. Zodra we die in digitale versie hebben
zetten we die ook op de website. Je krijgt dan een bericht van
ons, we verwachten in de loop van volgende week.
Alle voorinschrijvers hebben voorrang op overige inschrijvers.
Lees de informatiebrochure goed door, hier staat alle
benodigde informatie in. Mochten er nog vragen zijn dan kun je
kijken op veelgestelde vragen, of een mail sturen aan
info@zonkrachtcapelle.nl.
Ger Keuzenkamp van Coöperatie ZonKracht Capelle:
“De stroom die we straks opwekken wordt verkocht aan een
energieleverancier. Naast deze inkomsten krijgen we een
subsidie die afhankelijk is van de hoeveelheid opgewekte
stroom. Na verrekening van kosten wordt elk jaar de winst

uitgekeerd aan de leden. De verwachting is dat in ongeveer 10
jaar de investering is terugverdiend. De subsidieregeling
duurt 15 jaar.”
Wethouder Nico van Veen van Duurzaamheid: “Inwoners van
Capelle die lid worden van deze coöperatie investeren
gemeenschappelijk in zonnepanelen. Vooral voor bewoners zonder
eigen dak, of die zelf geen zonnepanelen kunnen plaatsen, denk
aan appartementen is dit een heel interessante optie.”
Onderwijs
Esmée Smit, bestuurder van BLICK op Onderwijs: “Ontzettend
leuk dat het dak van Kindcentrum Ontdekrijk het eerste
schoolgebouw is in Capelle waarmee groene energie wordt
geproduceerd via een coöperatie. ZonKracht maakt een mooie
koppeling tussen zonne-energie en onderwijs. Iets waar BLICK
voor staat in haar nieuwe strategisch beleidsplan 2020-2024.
Kinderen leren zo van dichtbij wat zonne-energie betekent voor
de school, de wijk en uiteindelijk onze planeet.”
De energiecoöperatie
Coöperatie

ZonKracht

Capelle

is

een

burgerinitiatief,

opgericht in maart 2018 en heeft als doel een bijdrage te
leveren aan de verandering van het gebruik van energie. Dit
doen ze door het lokaal opwekken van duurzame energie voor de
leden. Bewoners rond het Kindcentrum Ontdekrijk kunnen meedoen
aan het nieuwe project met de zonnepanelen. Meer informatie:
www.zonkrachtcapelle.nl.
Stichting BLICK op onderwijs staat voor ‘Boeiend Leren In
Capelle en Krimpen’ en verzorgt openbaar onderwijs voor PO, VO
en Sbo. Ontdekrijk is één van deze acht basisscholen en
kenmerkt zich als een kleurrijk Kindcentrum van waaruit
kinderen in alle veiligheid leren, spelen en ontdekken. Meer
informatie: www.ontdekrijk.nu.
Woont u in één van de postcodenummers van de postcoderoos

zoals op de afbeelding aangegeven, dus in de postcodes 2902,
2903,
2904,
2905,
2906
en
2907?
Kijk
dan
op
www.zonkrachtcapelle.nl
Wil je meeprofiteren van de zonnestroom van Kindcentrum
Ontdekrijk? Meld je dan alvast aan door een e-mail te sturen
aan info@zonkrachtcapelle.nl met de volgende gegevens:
voornaam en achternaam, adres en postcode en telefoonnummer.

