De Save the Date editie

Bekijk de webversie

Beste vriend of vriendin van Amsterdam Energie, (English below),
Wij nodigen je graag uit voor de viering van ons tienjarig bestaan op 9 juni. De verlate viering,
want vorig jaar kon ons feest op 9 december niet doorgaan vanwege de pandemie. Gelukkig
kunnen we de komende maanden zonder restricties weer bij elkaar komen. We vieren ons
jubileum dus alsnog en combineren dit met de Algemene Ledenvergadering.
We houden onze ALV en eten, drinken en proosten op het succes van onze coöperatie. Ook
nemen we afscheid van twee bestuursleden van het eerste uur. Verderop in deze nieuwsbrief
vragen wij je om alvast te laten weten dat je komt. Volgende maand sturen we je dan alle
documenten voor de ALV.
Energiearmoede, energiebesparing en netcongestie zijn actuele thema voor ons, deze dagen.
We maken ons zorgen over onze mede-Amsterdammers die moeite hebben om hun
energierekening te betalen. We zullen op 9 juni hier ook aandacht aan besteden. In maart
hielden we een webinar over de energieprijzen met Sjoerdsje Mensonides van om | nieuwe
energie. Ook waren we eind maart bij de jaarlijkse dag van klimaatstichting 'Hier', die ook de
jaarlijkse Lokale Energie Monitor verzorgt. De focus lag op energiearmoede.
Misschien heb je gelezen over netcongestie. Het elektriciteitsnet moet aangepast worden aan
de verhoogde vraag naar stroom, en het steeds groeiende aanbod van lokale aanbieders, zoals
wij. Hierover hebben we enig goed nieuws te melden. Het project van Onze Zon Amsterdam op
het dak van complex Kostverlorenhof aan de Gillis van Ledenberchstraat staat op het punt van
beginnen. De afgelopen maanden moesten we wachten tot Liander de aansluiting kon
verzorgen. Dit gaat binnenkort gebeuren.
Hopelijk tot ziens op 9 juni!
Met coöperatieve groet,
Bouwe Olij, voorzitter
Rolf Steenwinkel, directeur

9 juni
Op 9 juni nodigen we je graag uit voor een feestelijke maaltijd
om stil te staan bij ons tienjarig bestaan. We houden dan ook
onze jaarlijkse ALV.
Inloop vanaf 17.30 uur
De ALV begint om 18.00 uur
Locatie: Papaverweg 48, 1032 KJ Amsterdam
Laat alvast weten of je komt en mail voor 30 april naar
daphne@amsterdamenergie.nl.

Ben je bang dat je je energierekening niet langer kunt
betalen?
Neem zo snel mogelijk contact op met om | nieuwe energie
om een betalingsregeling af te spreken. Je kunt om bellen of
mailen.
Het telefoonnummer is 020 337 7038.
Het mailadres is: amsterdamenergie@samenom.nl.
Kom je er niet uit? Neem dan contact op met ons, via daphne@amsterdamenergie.nl.

Webinar Energie
Maandag 14 maart spraken we online met Sjoerdsje
Mensonides van om | nieuwe energie. Er kwam veel voorbij:
wat doe je als je de energierekening niet meer kan betalen?
(Als de bliksem contact opnemen met om!) Waarom verkoopt
om eigenlijk gas, dat is toch niet duurzaam? Wat moet ik doen
als ik zonnepanelen wil? Gebruikt om gas uit Rusland?
Het verslag van de bijeenkomst vind je hier.

Lokale Energiemonitor
We mochten er 30 maart weer eens op uit, als medewerkers
en bestuurders van energiecoöperaties, naar de studie- en
ontmoetingsdag van klimaatstichting Hier. Koning Willem
Alexander was er (even) en de jaarlijkse Lokale Energie
Monitor kwam uit, met goed nieuws over de groei van de
coöperatieve beweging. Lees hier het verslag op onze site.

PowerUp Festival
Ben je jong en vind je iets van de energietransitie? Kom dan
zaterdag 7 mei naar het PowerUp festival in Haarlem.
Sprekers, workshops, muziek, eten, banen in de
energietransitie... van 12.00 tot 19.00 uur, in de Lichtfabriek,
Energieplein 73. Lees hier alles over het aanbod.

English
Dear friend of Amsterdam Energie,
Save the Date: we would love to see you on June 9th, for a
festive celebration of our tenth anniversary, combined with our
annual ALV, Algemene Ledenvergadering or General
Assembly Meeting. You, as a member of our co-operative, are
cordially invited to participate in the Assembly Meeting.
Afterwards, we will host an interesting talk and offer a festive
meal. In order for us to know how many of you to expect,
please let us know if you are coming. at daphne@amsterdamenergie.nl, preferably before April
30. We will send you the documents for the Assembly Meeting in a few weeks.
On June 9th, you are welcome for a drink from 17.30 onwards. The ALV will start at
around 18.00. The address is: Papaverweg 48, 1032 KJ in Amsterdam, at Buiksloterham,
near NDSM. The meeting will be in Dutch, but we can accomodate you and you can pose
questions in English.
An important notification: if and when you run into problems paying your energy bill, get in
touch wil om | nieuwe energie. You can call them directly to arrange a deferred payment plan at
020 337 7038. Or send an email to amsterdamenergie@samenom.nl.
Also: in March, we hosted a webinar with om | nieuwe energie's very knowledgeable Sjoerdsje
Mensonides, about energy prices. The minutes, with all the questions that were asked, in Dutch,
you will find here. A few weeks later, we participated in the annual meetup of anyone who is
involved with energy producing co-operatives. The King was there, for a short while, and we all
took home with us the annual report on the role of co-operatives in sustainable energy. Our take
is that the movement is growing and diversifying, with more co-operatives being involved in
sustainable local collective heat systems. Also, many co-operatives are worried about energy
poverty and are thinking up strategies to help people who cannot pay their energy bills. Read
more here.
Finally, the under-35's are invited to Haarlem on May 7, to the PowerUp Festival, a festival with
music, politicians, pitches, training sessions, job offers in the sustainable energy field and
more. Read all about it here.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u daphne@amsterdamenergie.nl toe aan uw adresboek.

