
INSCHRIJFFORMULIER DUURZAME ENERGIE 

Gelieve binnen 10 werkdagen het totaalbedrag ovv ‘zonnepanelen SVN’69’ 

overmaken op IBAN-nummer: NL31 RABO 0341808873 

 

Bij SVN’69 is niet alleen het gras groen!! 

Als vereniging zijn we steeds op zoek naar mogelijkheden om onze accommodatie 

duurzamer te laten functioneren, met mede als doel de energiekosten te verminderen.  

Zonnepanelen 

De vereniging wil in eerste instantie op het dak van het clubhuis een fors aantal (62) 

zonnepanelen plaatsen. In BespaarPartner uit Tuk heeft de vereniging een partner 

gevonden om te investeren in een duurzame toekomst. Het doel van SVN’69 is om 

jaarlijks tot 15000 kWh zelf op te gaan wekken met zonnepanelen. Het aanschaffen 

van deze zonnepanelen brengt een behoorlijke investering met zich mee. Naast 

subsidie die we hopen te krijgen, is er ook een donatieplan voor de zonnepanelen opgezet.  

Actie 

De club zet onder de noemer DUURZAME ENERGIE een actie op waarbij wij iedereen oproepen om 

een zonnepaneel of een gedeelte van een paneel (kW) te doneren. Iedereen kan helpen bij de 

realisatie van deze zonnepanelen. Supporters, (oud-) leden, leveranciers, familie/vrienden van (oud-) 

leden, sponsoren en/of inwoners van Nijeveen kunnen voor €250,- per paneel één of meerdere 

zonnepanelen doneren. Uiteraard kun je voor €25,- ook 25 Wp (Wattpiek) doneren. Op deze wijze er 

op persoonlijke titel gedoneerd worden, maar kan er ook gezamenlijk als team, vriendengroep of 

familie een zonnepaneel gedoneerd worden.  

Vanaf nu start het project DUURZAME ENERGIE. Op 31 december sluit de donatiepot. Tijdens deze 

periode hangt er een groot bord in de kantine met daarop afgebeelde zonnepanelen. Wekelijks zal 

hierop getoond worden welke zonnepanelen er door wie zijn gedoneerd en wat de financiële stand 

is. 

Vul snel dit inschrijfformulier in en mail naar zonnepanelen@svn69.nl 

of gooi het ingevulde formulier in de daarvoor bestemde bus die in de kantine staat! 

Aantal zonnepanelen 
(€250,- per paneel) 

Aantal Wattpiek 
(€25,- per 25 Wp) 

  
 

Naam 
 
 

Adres 
 
 

PC + woonplaats 
 
 

Telefoonnummer 
 
 

Emailadres 
 
 

Voor akkoord 

Handtekening:                                                       Plaats en datum: 
 
 
…………………………..                                                 …………………………………. 

 

mailto:zonnepanelen@svn69.nl

