Van: Jack Hage Sr. [mailto:info@uweigenenergie.nl]
Verzonden: dinsdag 19 november 2019 13:02
Aan: CNE@uweigenenergie.nl
CC: aes@jackhage.nl
Onderwerp: Nieuwsbrief 2 uw eigen energie/ coöperatie Nieuwe energie

Hoi Allen,
Vandaag ontvangt u –middels deze mail- nieuwsbrief alsmede update 2 aangaande de plannen voor
de bouw van meerdere prototypes AES energie systemen.
Daar zijn als bijlage aan u mee verzonden:
De inschrijving voor aankomende leden van de Coöperatie Nieuwe energie en de uitleg voor de
mensen die reageerden op o.a. Facebook en Marktplaats inzake acquisitie om leden te werven. Daar
was veel animo voor.
Het betreft een beknopte omschrijving met de vraag : Waarom zijn er leden nodig en waarom moet
dit project zoveel aandacht krijgen ?
Bij overige vragen mag iedereen bellen of mailen.
Al direct aanmelden kan via leukejob@uweigenenergie.nl
Een kort overzicht:
Afgelopen week met een afgevaardigde ( Bestuurslid a.i.) van de op te richten coöperatie Nieuwe
energie naar een kavel en werkplaats (bedrijfshal/ showroom) wezen kijken waar het AES TechnoCentrum voor de toekomst gebouwd kan worden. Dit is inderdaad een geweldige locatie.
Zoals al aangekondigd is de opstart begroting op 2 miljoen gezet.
Daar zal 1 miljoen van gebruikt worden aangaande:
- Aankoop locatie AES Techno centrum van de toekomst (8 ton)
- Inrichten werkplaats en Techno centrum van de toekomst (2 ton)
Het andere miljoen zal gebruikt worden inzake:
- Bouw en test prototype laadstation elektrische voertuigen (1)
- Bouw prototype kelder opstelling (2)
- Bouw prototype zolder opstelling (3)
- Oprichtingsvergadering coöperatie (huur locatie en overige) Datum volgt.
- Notaris handelingen en kosten boekhoudkundige controle
- Inschrijvingen en intellectuele omschrijvingen
- Onderzoek TNO, op locatie en digitaal verslag
- Technische weergave TU Delft inzake eigen energie opslag
- Aanbesteding / uitbesteding > Onderzoek nieuwe accu’s (liggen op de tekentafel)
- Kosten intellectueel eigendom voor de coöperatie
- Aanbestedingen en uitbestedingen generator onderdelen.
- Eigen te bouwen generator onderdelen.
- Alles is terug te vinden in de planning begroting februari / maart 2020.

Wij kunnen vanaf nu niet meer dan heel veel hulp vragen, en er voor zorgen dat we gezamenlijk zo
snel mogelijk die 200.000 leden vinden.
Wij weten niet exact hoeveel acquisiteurs er komen en ook niet hoeveel leden die aanbrengen.
Die acquisiteurs hebben recht op vergoeding. Dat is een gedeelte van het lidmaatschapsgeld over het
eerste jaar.
Het kan dus zijn dat er een tussentijds overzicht komt met een bij te stellen ledenaantal. Het is niet
helemaal duidelijk, mede omdat er ook een aantal giften zijn toegezegd. Wij houden u op de hoogte.
We hebben hier een heel avontuur achter de rug met de Triodos en ASN bank die voor de
buitenwereld zo groen en Duurzaam willen lijken, maar ondertussen…het zal een bijzonder verhaal
worden op de eerste leden en oprichtingsvergadering.
Voorts zijn we in gesprek met de NAM, nu onder beheer van Shell, of we daar verder mee komen
weten we niet. Ook die zullen een omslag moeten maken en hun best gaan doen om positiever,
duurzamer alsmede humaner in het nieuws te komen. U hoort.
De site is zo goed als klaar. Alleen het verhaaltje en het voorstellen van Matthijs Prent zal nog
bijgeplaatst worden.
Matthijs zal na zijn studie niet meer als stagiair bij ons aanwezig zijn, maar na zijn studie gaan helpen
ontwikkelen in het technische gedeelte.
Nu heeft Matthijs al heel veel kunnen betekenen voor Jack Hage Dienstverlening en de aanloop naar
Uw eigen Energie.
Namens het hele team al vast heel veel dank daarvoor.
Dat we er op het gebied van energie niet goed voor staan werd nog eens duidelijk in de TV uitzending
van 18 november jl.. bij Radar ! - https://tvblik.nl/radar/18-november-2019

Met een hartelijke groet,
het bestuur (a.i.)
Ruud de Vries - Voorzitter
Esther Scholten - ledenadministratie
Hannie Sas - Pr en Communicatie
Jack Hage Sr. technisch adviseur (opstartfase)
afmelden nieuwsbrief? Mail naar afmeldenNB@uweigenenergie.nl

Bijlage bij nieuwsbrief 2 UEE / Nieuwe energie, november 2019

Informatie voor vertegenwoordigers en acquisiteurs inzake leden werving oprichting Coöperatie:
Nieuwe energie > Informatie november 2019 -

Waarom de oprichting van de coöperatie?
Omdat we ervoor moeten zorgen dat de consument en overige energiegebruikers in de toekomst
over eigen energie voorzieningen kunnen beschikken.
Het opladen van een eigen elektrische auto zal in de toekomst het grootste probleem worden in
Nederland. Niet elke woning zal geschikt zijn voor ons te bouwen oplaadsysteem : YOCC (Your own
car charger )
Bij iedereen met een eigen carport of eigen garage is dit systeem te plaatsen. Het enige wat nodig isis een dak of een eigen oprit. Een muurophanging is ook mogelijk in de toekomst, dan moet je wel je
auto bij je eigen woning kunnen parkeren!
Dit testmodel zal als eerste gebouwd gaan worden in alle aankomende innovatie.
Gebruikers waar dit YOCC systeem te plaatsen is, zullen dit systeem kunnen leasen tegen een lagere
prijs dan men nu moet betalen. Leasen scheelt je ook de aanschaf van een eigen oplaadpunt..
Berekend over 7 jaar zullen de maandkosten lager zijn.
We moeten zien dat nieuwe systemen gebouwd kunnen worden, uitgetest en minimaal één jaar
kunnen proefdraaien.
Gezamenlijk zijn grote investeringen en aanloopkosten makkelijker te dragen. Het bouwen van
prototypen is duur en tijdrovend. Maar hoe eerder hoe beter.
De aankoop van bouwgrond en een eigen techno centrum zijn grote hobbels om te nemen.
Het is beter om gezamenlijk te overleggen wat de consument graag zou willen. Daar mogen leden
van de coöperatie over mee beslissen. Vandaar een coöperatie. Meedenken is leuk en spreekrecht is
meer dan een humane zaak.
De consument kent de problemen waar men nu tegen aanloopt.
Om te voorkomen dat de consument steeds duurder wordende transport en afnamekosten moet
gaan betalen voor energie.
Omdat we eerder zonder gas zitten dan velen denken…
Winsten die in de toekomst gemaakt worden, moeten bijdragen aan een verdere duurzame
technologie.
Leden kunnen zelf meebeslissen in wat voor projecten er weer vernieuwende technologie gestopt
kan worden. Ook eigen water beheer komt daarbij.
Waarom acquisiteur worden?
Misschien omdat je deze nieuwe technologie, een vooruitgang in de groene stroom, geweldig vind?
Of omdat jij wat kan verdienen op tijden dat het jou uitkomt?
Of omdat je het leuk vindt dat een geheel nieuwe vorm en constructie voor en van energie, nieuwe

wegen kan openen?
Wat kan een vertegenwoordiger of acquisiteur als vergoeding verwachten voor het
aanbrengen van een lid?
Op je account ontvang je € 4,00 per aangebracht lid. Belastingen en afdrachten zijn voor de
vertegenwoordigers / acquisiteurs niet van toepassing.
Deze worden door de coöperatie afgedragen middels een collectieve afdracht waarbij de AVG
regelgeving van medewerkers en (aankomende) leden voorop staan. Gesprekken met het Ministerie
van Financiën zijn opgestart.
Een Functionaris Gegevensbescherming (FG) zal namens partijen, richtlijnen uitwerken en
begeleiden.
Jij kunt cashen wanneer jij wilt. Dan heb je binnen 48 uur je verdiende saldo op je rekening staan.
Mag je ook de andere te bouwen prototypen gaan verkopen in de toekomst ? Ja dat mag.
Als wij zover zijn, ontvang je daar bericht over. Wij kunnen nooit groeien zonder acquisitie en
enthousiaste meedenkers.
Extra informatie en spelregels…
Zodra de coöperatie uit tweehonderdduizend leden bestaat zal het bestuur een analyse en een
afweging moeten maken om te kijken of er nog meer leden nodig zijn om gezamenlijk nog verdere
vernieuwing (en) op te zetten.
Het jaarlijkse lidmaatschap is voorlopig berekend op € 10,00
Een VVE (Vereniging van Eigenaren) kan als één lid worden ingeschreven. Een VVE kan gezamenlijk
laten berekenen wat er op de door de VVE gebruikte locatie aan energie mogelijkheden zijn. Deze
stelregel geldt ook voor woningbouwverenigingen en overige grootschalige maatschappelijke
dienstverlenende huisvesting- spelers. Dit is vanaf mei 2021 mogelijk.
De coöperatie verplicht zichzelf om jaarlijks haar leden te informeren over vooruitgang en
ontwikkelingen. Vertegenwoordigers en acquisiteurs mogen niet aan colportage doen. Ook
telefonische verkopen aan (voor hen) onbekende partijen zijn niet toegestaan.
Met een hartelijke groet,
het bestuur (a.i.)
Ruud de Vries - Voorzitter
Esther Scholten - ledenadministratie
Hannie Sas - Pr en Communicatie
Jack Hage Sr. technisch adviseur (opstartfase)
www.uweigenenergie.nl

Inschrijfformulier lidmaatschap Coöperatie ‘Nieuwe Energie’ (i.o.)
I.s.m. UEE BV (Uw eigen energie) www.uweigenenergie.nl
Dit document is bewust in Word gemaakt, zodat u zelf velden kunt invullen.
Als u bewerken instelt, kunt u in het formulier werken! U kunt het, na het
invullen zelf opslaan en mailen naar inschrijvingcne@uweigenenergie.nl
VRGR. Esther Scholten ledenadministratie

Naam; de heer / mevrouw
Adres;

Postcode;

Woonplaats;

e-mail;

Hieronder kunt u aangeven wat u zou willen betekenen in de toekomst voor de coöperatie Nieuwe energie
In de keuze vakken kunt u een kruisje of vinkje zetten
Ja, ik wil lid worden van de coöperatie voor € 10,- per jaar. Zo kan ik helpen bouwen aan Nieuwe energie
Ja, ik wil graag bij de oprichting zijn en ik wil graag meedenken in een bouw of overige adviserende commissie
Ja, ik wil graag in het aankomende bestuur van de coöperatie meedenken en meewerken *
Ja, ik wil graag de nieuwsbrieven van de bouw en ontwikkelings- vorderingen ontvangen
Ja, ik wil als de coöperatie haar doelstellingen heeft gehaald- graag laten uitrekenen of er (in de toekomst) in
mijn woning / op mijn locatie mogelijkheden zijn voor duurzame en goedkopere energie opwekking of een
geheel zelfvoorzienend systeem . Dit alles geheel vrijblijvend en zonder verplichtingen.
Ik wil geen lidmaatschap maar ik steun met een donatie wél de bouw om Nieuwe energie op de kaart te krijgen.

De bouwende partijen, Jack Hage Dienstverlening, UEE (Uw eigenenergie BV) en de coöperatie Nieuwe (i.o.) verklaren bij
deze dat alle leden, aankomende leden kunnen vertrouwen op een strikte naleving van AVG normen (Algemene Verordening
Gegevensbescherming uit Mei 2018.
Betalingsmogelijkheden voor uw lidmaatschap van Nieuwe energie ontvangt u per mail als wij uw ingevulde document
retour hebben ontvangen. Tevens ontvangt u dan uw lidmaatschap nummer.

* Zoals in nieuwsbrief (No.1) geschreven zullen aankomende bestuursleden gekozen moeten worden door de leden
van de coöperatie. Als de coöperatie geheel draait, zullen bestuursleden vergoedingen en salaris ontvangen. Het a.i.
bestuur zal Cv’s en besprekingen hebben met toekomstige kandidaten. Dit werk is niet te combineren als vrijwilliger met een al bestaand
dienstverband.

