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Nieuwsbrief 

December 2019 

Beste Leden, 

Het goede nieuws: Sander en Charlotte zijn Pappa en Mamma geworden! 

Het slechte nieuws: Het secretariaat wordt tijdelijk bemand door een 

penningmeester die wat minder vaardig is met het programma Word… 

 

De financiering van het zonnepark in Lutten is afgerond. De benodigde fondsen 

zijn met eigen (lees: uw) vermogen en vreemd vermogen (de gesubsidieerde 

lening van Energiefonds Overijssel) gevuld. De bouw is begonnen! Planning: 

- 13 december wordt het afronden van de grondwerkzaamheden verwacht 

- Eerste week januari aanvang bouw van het hekwerk rond het park 

- 13 januari wordt gestart met de bouw van de onderconstructie 

- Vanaf 27 januari worden de panelen gelegd 

- De 10de februari wordt aangevangen met de wisselspanning werkzaamheden 

- Levering en plaatsing van de transformator staat gepland voor 18 maart 

Op 28 december organiseren we een klusdag voor de participanten om 

iedereen ook fysiek het gevoel te geven betrokken te zijn bij het zonnepark. 

Van 09:00 tot 14:00 uur kunnen liefhebbers klussen en klusjes uitvoeren op 

het terrein aan de Dedemsvaartseweg Noord 110 in Lutten, genieten van de 

heerlijkste snert met een knettervers broodje en wordt het geheel afgesloten 

met een drankje en alvast een toost op het komende jaar. Graag even 

opgeven via info@luttenlevert.nl en voor 21 december i.v.m. de organisatie! 
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Afspraken zijn er gemaakt met “Energie VanOns”, de energieleverancier die 

onze geproduceerde stroom verkoopt. Een energiecontract voor levering thuis 

kan nu afgesloten worden via                     

https://energie.vanons.org/cooperaties/lutten-levert/   

Voor elke aanmelding van een contract ontvangt Lutten Levert een bonus, 

waarvan de bedoeling is dat die besteed kan worden aan een maatschappelijk 

doel in het werkgebied van onze postcoderoos. Omdat wij hiervoor al een 

gedeelte van de opbrengst van het zonnepark hebben gereserveerd (en in de 

statuten vastgelegd), is besloten deze bonus in zijn geheel door te geven aan de 

betreffende klant. Waarschijnlijk gaan wij dit verrekenen op uw jaarlijkse 

eindafrekening. Hiervoor moeten wij nog in overleg met Energie VanOns. 

 

Wij zijn nog op zoek naar een amateur (of professionele!) fotograaf die het leuk 

vindt om de bouw van het park op de gevoelige plaat vast te leggen. Iemand 

heeft zich al eens een keer aangeboden tijdens een ledenbijeenkomst, maar 

helaas…. weer eens niet opgeschreven. Graag weer een aanmelding via 

info@luttenlevert.nl en wij nemen contact met U op. Maar doet U het wel snel, 

want de ontwikkelingen halen ons momenteel in! 

 

Rest ons nog diegenen die op 28 december a.s. niet aanwezig kunnen zijn 

tijdens de afsluitende borrel van de klussendag alvast fijne Feestdagen, een 

plezierige Jaarwisseling en een gezond en tevreden 2020 toe te wensen! 
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