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Opgewekte stroom
 Sinds 29 juni 2018 is SunBrouck operationeel en wekken we stroom op. Er is een zonnige periode
geweest en dat vertaalt zich in de nodige kilowatturen stroom. Wij leveren de stroom aan Energie
VanOns en deze energiemaatschappij distribueert de stroom aan haar afnemers. Voor de geleverde
stroom ontvangt SunBrouck een vergoeding.
 Er is door SunBrouck sinds de start ongeveer 75.000 kWh stroom opgewekt. Het energieverbruik in
een huishouden is uiteraard van verschillende factoren afhankelijk (grootte van het huishouden, type
woning en dergelijke), maar volgens energiesite.nl is het gemiddeld energieverbruik in Nederland
3.500 kWh per jaar. Dit betekent dat SunBrouck in de eerste 10 weken dat ze operationeel is, voor
ongeveer 22 gemiddelde huishoudens een jaarverbruik stroom heeft opgewekt.
 Iedere opgewekte kWh zonne-energie betekent een halve kilogram minder CO2-uitstoot. Voor de
eerste 10 weken SunBrouck hebben we het dan dus over 37.500 kg minder uitstoot van CO2.
 We ondervinden op dit moment problemen om de actuele hoeveel opgewekte stroom weer te geven
op onze website. Zodra deze technische problemen zijn opgelost, is via de site te volgen hoeveel
stroom SunBrouck opwekt.
Privacyverklaring
Tijdens de algemene ledenvergadering op 29 mei jongstleden is een mededeling gedaan, dat SunBrouck
met betrekking tot de bescherming van de privacy nog het één en ander moest regelen. Op 25 mei 2018
is er een Europese wet in werking getreden, die van instellingen en organisaties nogal wat vraagt als het
om bescherming van privacy gaat. De bepalingen in deze Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) zijn vertaald in een privacyverklaring voor SunBrouck. Het bestuur heeft de privacyverklaring in
haar vergadering van 29 augustus 2018 vastgesteld. De verklaring wordt met deze nieuwsbrief
meegestuurd en staat ook op onze website.
Website en social media
SunBrouck is uiteraard online ook te vinden. Via onze website is alle informatie over de coöperatie te
vinden. En via Facebook en LinkedIn worden nieuws en nieuwtjes verspreid. Iedereen is van harte
uitgenodigd om SunBrouck te volgen en informatie te delen, zodat meer mensen kennis kunnen nemen
van SunBrouck en geïnteresseerd raken om mogelijk lid te worden van onze coöperatie. Leden die
ideeën hebben over wat er via de website en via social media gedeeld kan worden, worden van harte
uitgenodigd dit te melden.
www.sunbrouck.nl
www.facebook.com/SunBrouck
www.linkedin.com/company/sunbrouck

Algemene ledenvergadering
Op dinsdag 30 oktober aanstaande vindt er een algemene ledenvergadering van SunBrouck plaats. Het
bestuur heeft hiertoe besloten, omdat het goed lijkt om bij te praten over de stand van zaken rond ons
park. Ook moeten er enkele formele besluiten worden genomen, bijvoorbeeld over het huishoudelijk
reglement. De vergadering begint om 20.00 uur op een nog te bepalen locatie. De agenda en de stukken
worden tijdig toegestuurd. Noteert u de datum alvast in uw agenda?!!
We vinden privacy erg belangrijk. De gegevens die we gebruiken voor deze nieuwsbrief verstrekken
we daarom ook niet aan derden en gebruiken we ook niet voor andere doeleinden. Op onze website
onder “over ons” en via http://sunbrouck.nl/wp-content/uploads/2018/09/Privacyverklaring.pdf vindt u
onze volledige privacyverklaring.
Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Geen probleem, dan kunt u zich uitschrijven door een
email te sturen naar ledenadministratie@sunbrouck.nl.

