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Geachte mevrouw, mijnheer,
We leven in een rare en ingewikkelde tijd. Er is veel overleg geweest met het Bestuur van de
coöperatie Nieuwe energie om te kijken, hoe we het niet kunnen doorgaan van informatie en
voorlichtingsavonden, om leden binnen te krijgen voor de coöperatie, kunnen ombuigen naar
een positief resultaat... Het doel blijft om het Techno- Centrum van de toekomst te
bouwen...Bij deze onze eerste Unieke actie...

Zoals bekend- hebben Jack Hage Dienstverlening BV, UEE BV (Uw Eigen Energie ) en de coöperatie Nieuwe
Energie, mede om een beter, eerlijker, goedkoper en veiliger energiesysteem op de markt te zetten, de
handen ineen geslagen. Daarnaast hebben wij de oplossingen voor een perfect waterbeheer. Waterbeheer
heeft enorme invloed op onze economie, armoedebestrijding alsmede levensvreugde. Dat geldt ook voor
energie. Water wordt een wereldwijd probleem. Energie ook.
Onze bouw van prototypen, keuringen en het op de markt brengen van nieuwe systemen moeten in 2023
gerealiseerd zijn. De financiering van nieuwe wegen en nieuwe technieken is niet eenvoudig. Investeren zonder
keiharde garanties laat velen twijfelen. Beurzen, aandelen en geldwaarden zijn zeer onberekenbaar en
onstuimig. Van pensioenen tot rente. Banken zijn bang momenteel. De overheid heeft ons, na 6 maanden
besprekingen, geen steek verder gebracht.
Men ziet de aankomende problemen niet.
Juist daarom moet het Techno- Centrum van de toekomst er komen. Wij gaan met de Coöperatie Nieuwe
Energie niet naar de beurs. Die overweging was er wel, maar je op de beurs manifesteren is voor kleine
ondernemers en de particulier risicovol en ook een lastig traject.
Het vergt veel tijd en veel inzet. Ook obligatiekoersen staan momenteel stil.
De situatie in de wereld maakt alles na 2020 anders en onzeker. Een geplande leuke bijeenkomst voor klanten,
vrienden, geïnteresseerden of bekenden moest worden afgeblazen in april. De vraag is of deze bijeenkomst
alsnog mogelijk is in 2020 ?
Wij gaan een eigen munt uitgeven. De Jhippo. Deze munt is mede uitgegeven omdat dit jaar Jack Hage
Dienstverlening 35 jaar bestaat. Elektra en koper zijn twee onafscheidelijke verbintenissen.

De tekst op de munt zegt genoeg over een nieuwe toekomst en zeker het jaar 2020 is en ‘was’ - zien te
overleven voor velen.
Opbrengsten gaan naar de coöperatie Nieuwe Energie.
Deze muntwaarde zal in de komende jaren in waarde stijgen bij inlevering. De waarde wordt gekoppeld aan de
opbrengsten van de coöperatie.
De aanschaf waarde is € 27,50. Gratis bij u thuis bezorgd.
De maximale waarde kan oplopen tot € 250,00 in de aankomende 5 jaar. Inruilkoersen worden in de toekomst
op de site www.uweigenenergie.nl vermeld.
Op onze planning en begroting is vermeld waarom dit zou kunnen.
U bepaalt wanneer u de Jhippo wilt verzilveren. Maar u mag dit pronkstuk ook houden natuurlijk.
Deze munt zal een munt van verbintenis worden. Bestellen kan via : mijnjhippo@uweigenenergie.nl
Bij aanschaf van deze bijzondere munt heeft u tevens recht op gratis lidmaatschap van de coöperatie voor 1
jaar. Onze nieuwsbrieven houden u op de hoogte. Als u al lid bent van de coöperatie betaalt u € 17,50.
Maximaal één per lid voor die prijs.
Wat u allemaal in de toekomst kunt bereiken en waar u van kunt profiteren met een lidmaatschap van de
coöperatie

Nieuwe energie ? Kunt u op de site terugvinden.

Met een hartelijke groet,
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