‘Zon op Lochemse St. Josephkerk’
duurzame elektriciteit in en voor Lochem en omstreken
Op het dak van de St. Josephkerk in Lochem worden binnenkort zonnepanelen geplaatst. Dat
geeft u de mogelijkheid mee te doen aan het project ‘Zon op Lochemse St. Josephkerk’. Het is
een mooie gelegenheid deel te nemen aan een project voor het genereren van duurzame
elektriciteit, in het bijzonder als uw dak minder geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen,
als uw woning onder beschermd stads- of dorpsgezicht valt zoals de wijk Berkeloord of als u
geen zonnepanelen op uw dak wilt hebben. En dat kunt u bovendien doen met niet al te hoge
investeringen.
Hoe werkt het?
De parochie HH. Twaalf Apostelen stelt het dak van de Lochemse St. Josephkerk beschikbaar
voor het plaatsen van zonnepanelen, waarmee belangstellenden (en dat hoeven niet alleen
parochianen te zijn) duurzame elektriciteit kunnen afnemen. De parochie HH. Twaalf Apostelen
wil op deze wijze een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de wereld in het algemeen en
van Lochem in het bijzonder.
Door een professionele installateur zullen op het dak van de kerk naar verwachting 198
zonnepanelen worden geplaatst en deze zullen worden aangesloten op het elektriciteitsnet.
U kunt deelnemen aan het project. Als u deelneemt, wordt u lid van een coöperatie die hier
speciaal voor wordt opgericht. U kiest een aantal panelen in de vorm van certificaten. De prijs
per certificaat is € 325. Voor de stroom die met uw panelen wordt opgewekt, krijgt u vrijstelling
van de energiebelasting. Dat levert u in 2018 ruim € 0,12 per opgewekt kWh op (inclusief BTW)
en heeft u ook recht op een deel van de winst die de coöperatie maakt door de verkoop van de
opgewekte stroom van het dak van de kerk.
U kunt het project ook ondersteunen door een eenmalige donatie van € 50.
De samenwerkende partners
De volgende partijen zijn betrokken bij de voorbereidingen.
■
Parochie HH. Twaalf Apostelen en de locatieraad van de St. Josephkerk in Lochem;
■
Energiemaatschappij ENGIE;
■
Lochem Energie;
■
De Coöperatie-Expert, specialist voor energiecoöperatie;
Wilt u meedoen
Als u interesse heeft, maar nog niet definitief wilt beslissen, vult u dan s.v.p. toch in. De mensen
die zich via de inschrijfmodule hebben aangemeld krijgen zodra het beoogde aantal bereikt is,
een uitnodiging voor een bijeenkomst waarin de contractvoorwaarden worden toegelicht. U kunt
dan nog beslissen om voor meer of minder mee te doen of er eventueel van af te zien.
KLIK OP DEZE LINK: https://www.lochemenergie.net/producten/collectieve-opwek-vanenergie dan ziet u vanzelf het project van de kerk. De rest wijst zich vanzelf. U vindt dan ook de
uitgebreide brochure.
Wilt u niet meedoen met zonnepanelen maar wel een eenmalige donatie van 50 euro geven die
niet alleen bijdraagt aan de instandhouding van de kerk, maar ook aan de verduurzaming van
de samenleving, stuur dan s.v.p. een kort mailtje met uw gegevens naar
guus.koster@cooperatieexpert.nl of rkkerklochem@hetnet.nl

