Uitnodiging 9 juni - Invitation in English below

Bekijk de webversie

UITNODIGING

wij bestaan 10½ jaar

Beste vriend, vriendin, relatie of
collega van Amsterdam Energie,
graag nodigen we je uit voor de
viering van ons tienjarig bestaan. Dit
viel vorig jaar op 9 december - op de
dag af tien jaar nadat de drie
oprichters van onze coöperatie naar
de notaris fietsten. We vieren ons
jubileum alsnog, met een feestelijk
samenzijn met lekker eten op onze
werkplek aan de Papaverweg 48.

We combineren de viering met onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.
Hiernaast willen we stil staan bij de actualiteit. Wat betekent de gestegen
energieprijs voor Amsterdammers? Jannekee Jansen op de Haar van de
FIXbrigade vertelt hierover.
Voor de maaltijd hebben we cateraar Irene gevraagd, van Peach Plant Based
Kitchen. Ze heeft een werkplek in Noord en kookt plantaardig.

Tijdsplan
17:30 —Inloop voor de Algemene
Ledenvergadering
Iedereen is welkom, maar alleen leden
hebben stemrecht
18.00 — Algemene Ledenvergadering
18.30 — Borrel & eten
19.30 — Viering tienjarig bestaan. Met
spreker Jannekee Jansen op de Haar
over Wat betekent de gestegen
energieprijs voor Amsterdammers?
En hierna felicitaties, toost, nazit

Als je nog niet hebt laten weten dat je komt, doe dit dan alsnog met een
bericht naar daphne@amsterdamenergie.nl.

Bevestig je deelname

Agenda en stukken ALV
De Algemene Ledenvergadering van Amsterdam Energie vindt plaats op 9 juni, om 18.00 uur.
De agenda van de ALV:
1 Opening
2 Vaststelling van de agenda
3 Verslag van de vorige ALV
4 Actuele ontwikkelingen m.b.t. de energieprijzen
5 Verslag van de Kascommissie
6 Goedkeuring van het Jaarverslag 2021 en het Financieel Jaarverslag 2021
7 Rondvraag
8 Sluiting
De stukken zijn hier te vinden.

Kun je je energierekening niet langer 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.

2 juli - Excursie naar de Marcantilaan
Zo zag het dak van blok 4 op de Marcantilaan er afgelopen december uit. Inmiddels liggen de
zonnepanelen keurig in het gelid.
We willen onze leden graag weer eens ontmoeten, en vertellen waar we mee bezig zijn. Een
van onze kerntaken is zonne-energie op Amsterdamse daken mogelijk maken. Hier is veel over
te vertellen en hierom organiseren op zaterdagochtend 2 juli een excursie naar de
Marcantilaan, van 10.30 tot 11.30 uur.
Op de daken van de Marcantilaan hebben we de afgelopen jaren zeshonderd panelen gelegd.
Het is mogelijk het dak op te gaan en de panelen te zien. (Je moet wel een eng laddertje op.)
Dit gaan wij niet met een grote groep doen, uit veiligheidsoverwegingen. Maar de eerste tien
snelle aanmelders kunnen mee naar boven. Na afloop drinken we in de buurt een kop koffie.
Laat weten of je belangstelling hebt via daphne@amsterdamenergie.nl.
Als nu blijkt dat meer leden het dak op willen, dan organiseren we na de zomervakantie een
tweede bezoek aan de Marcantilaan.
De foto is gemaakt door Jaider Verhoeven van om | nieuwe energie.

9 juli - Excursie naar de Toetsenbordweg
De Toetsenbordweg in het Cornelis Douwesterrein in Amsterdam Noord is niet de meest
fotogenieke straat van Amsterdam. Desondanks fietsen we er 9 juli graag naartoe. Er staat een
windmolen, een goede locatie om onze leden bij te praten over de plannen van Amsterdam
Wind. Hoe vorderen de plannen om windturbines te ontwikkelen bij de Noorder IJplas en het
Cornelis Douwesterrein?
Projectleider Tineke de Vries kan hier alles over vertellen..
We beginnen om 10.30 bij Pazzi bij de NDSM pont en fietsen samen naar de Toetsenbordweg.
Na afloop fietsen we gezamenlijk terug en bieden we je graag een kop koffie aan in de buurt
van de pont.
Er is geen maximum aan het aantal deelnemers.
Laat weten dat je komt met een mailtje naar daphne@amsterdamenergie.nl..
De foto is van Straatfoto Amsterdam.

You are most cordially invited
On June 9th, we are celebrating our 10th anniversary, with a meal and a good time. The venue
is Papaverweg 48, where we share office space. We start at 18.00 with our General
Assembly Meeting.
At around 18.30, it's time for drinks and socialising. Caterer Irene from Peach Plant Based
Kitchen will serve us some great vegan food.
At around 19.30, Rolf, our CEO, will host the evening program. We kick off with a talk from
Annekee Jansen op de Haar, who is heading the FIXBrigade, a network of energy coaches. She
will tell us about energy saving measures and about the energy poverty many residents of
Amsterdam face.
Afterwards, we will raise a glass to our collective heath, remember the good old days and look
forward to even better days ahead for our co-operative.
Please let us know that you're coming at daphne@amsterdamenergie.nl.
The General Assembly Meeting at 18.00 is called to approve last year's annual report and last
year's financial report. You can find the relevant documents here.
-Do you have a problem paying your energy bill?
Contact your energy provider om | nieuwe energie as soon as possible to arrange a
deferred payment plan.
Their telephone number is: 020 337 7038.
Mail them at amsterdamenergie@samenom.nl.
You need some more information or help? Contact us at daphne@amsterdamenergie.nl.
-Finally, two invitations to go on an excursion with us.
We are organising two opportunities to meet with our members, so we can tell you what we are
up to regarding our solar and wind projects.
On Saturday, July 2 at 10.30, we will meet at Marcantilaan to talk about solar in general and
our solar project that we developed on the roofs of the apartment buildings right there. We will
also visit a roof. Amsterdam Energie's co-founder and CEO Rolf Steenwinkel will be our guide.
We cannot get up onto the roof with a large group. Therefore, only the first 10 applicants can
accompany us. Afterwards, we treat you to a coffee nearby.
Let us know if you want to join us for this short excursion up a rather scary ladder. Send an
email to Daphne at daphne@amsterdamenergie.nl.
If and when you react in great numbers, we will host another meeting at Marcantilaan sometime
in September.
-A week later, on Saturday July 9 at 10.30, we are going to visit the Toetsenbordweg in the
industrial area Cornelis Douwesterrein in Amsterdam Noord. We will visit a windturbine at
Toetsenbordweg, that has some space to gather and talk outside.
Tineke de Vries is our projectleader at the Amsterdam Wind initiative, in which Amsterdam
Energie participates. She will talk us through what has been happening with the main project of
Amsterdam Wind: developing wind turbines at Noorder IJplas and Cornelis Douwesterrein.
At 10.30, we will meet at Pazzi near the ferry landing of NDSM. Together, we will cycle to
Toetsenbordweg (a 15 minute trip) where Tineke will give her talk. Afterwards, we will cycle back
together and Amsterdam Energie will treat you to a coffee near the ferry.
Let us know if you want to join us, with an email to daphne@amsterdamenergie.nl.
if you would like to participate at a later date, let us know and we will organise another trip in
September.

Facebook

Twitter

Website

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.

