Mei 2020 nr.2

Zonnepanelen

In nieuwsbrief nr.1 hebben we aangegeven dat het een streven is in 2023 een duurzamere
De Draaikolk te hebben gerealiseerd.
Een van de stappen de we op het verlanglijstje hebben staan is het plaatsen van zonnepanelen
op het dak van de sportzaal.
We hebben de firma Wilms Den Helder inmiddels de opdracht gegeven 128 zonnepanelen te
plaatsen.
De voorbereidingen worden op moment van schrijven getroffen en de plaatsing zal de laatste
week van mei starten.

Financiering

Met het plaatsen van 128 zonnepanelen is in totaal een bedrag gemoeid van ongeveer € 40.000.
Een bedrag dat wij in beginsel zullen betalen met eigen middelen, maar zal een flink gat in ons
budget slaan om verdere plannen uit te voeren.
Waar wij ons verduurzamingstraject in zijn gegaan met een tijdspad en daarbij ook onze liquide
middelen konden mee berekenen, heeft de coronacrisis ook bij ons een situatie gecreëerd
waarbij wij opnieuw moeten kijken naar de mogelijkheden.
Het complete traject heeft meer onderdelen zoals renovatie van de kleedkamers, natte ruimtes,
toiletgroepen, isoleren van diverse zalen, maar ook de keuken heeft zijn aandachtspunten.
Deze plannen willen wij in ons jubileumjaar gerealiseerd hebben.
Om over voldoende liquide middelen te kunnen beschikken hebben wij diverse opties afgewogen.
De actie die wij nu gaan starten is een vorm van medefinanciering door leden, medewerkers,
geïnteresseerden en contacten die samen met ons naar nog eens 50 jaar De Draaikolk willen
werken.

Actie

Voor de financiering van de 128 zonnepanelen zoeken we sponsors/investeerders.
Elk zonnepaneel delen we (symbolisch) op in 5 kavels (A1, B1, C1, D1 en E1 t/m A128, B128,
C128, D128 en E128, zie toelichting op inschrijfformulier)
U betaalt per kavel € 25, of u kunt kiezen voor een compleet paneel van 5 kavels voor € 125.
Ook kunt u kiezen voor verschillende kavelletters of verschillende kavelnummers. Dit kunt u
aangeven bij inschrijving en indien mogelijk zullen wij deze kavel voor u reserveren.
Met deze actie hopen wij weer ruim € 10.000 (maximaal € 16.000 indien alle panelen worden
“versponsord”) beschikbaar te krijgen voor andere verduurzaming projecten.
We doen dit met zijn allen en om die reden willen wij ook iets terug gaan doen.

In de periode 2021 - 2025 zullen we jaarlijks 25 kavels uitloten.
De investeerder/sponsor van de uitgelote kavel krijgt de investering van € 25 teruggestort op
zijn/haar bankrekening.

Inschrijfformulier actie zonnepanelen “De Draaikolk”

Het inschrijfformulier is geplaatst op de website van de Draaikolk http://www.dedraaikolk.com/
html/Zonnepanelen.htm
Het inschrijfformulier is in Microsoft Excel.
Beschikt u niet over Microsoft Excel op uw computer dan kunt u de pdf versie downloaden en uitprinten. Na invullen dient u dit opnieuw in te scannen en kunt u dit verzenden naar:
zonnepanelen-draaikolk@kpnmail.nl
Heeft u ook geen scanner dan kunt u het formulier ook verzenden naar:
Penningmeester de Draaikolk
p/a Heiligharn 300
1785 SV Den Helder

