Dé nieuwsbrief voor lokale energie initiatieven
Meld je aan voor de
Energypitch 2.0

Heb je goede plannen voor een lokaal energieproject en maak je deel uit
van een lokaal bewonersinitiatief? Dan zijn wij op zoek naar jou voor de
Energypitch!
Dit keer ligt het accent het presenteren van jezelf en je project. We
organiseren twee masterclasses: een over effectief presenteren, de
ander over vloggen. Uiteraard kun je gebruik maken van de begeleiding
van IM@Overijssel. Tijdens het Kennisfestival Lokale Energie Overijssel
(februari 2019) presenteren de vier finalisten hun project. Deze vier gaan
met een mooie prijs naar huis.
Interesse? Meld je dan aan bij heijden@natuurenmilieuoverijssel.nl Je
ontvangt dan een aanmeldformulier. Meer informatie over de Energy
Pitch 2.0 is hier te vinden.

Energie café West,
27 september

Je bent van harte welkom op het Energiecafé West Overijssel. Het
Energiecafé is dé ontmoetingsplek voor lokale energie-initiatieven. Dit
keer organiseren we het samen met Buurkracht en zijn ook
Buurkrachtbuurten uitgenodigd. We zijn te gast bij Groen Gebogen in
Dalfsen. Tijdens de bijeenkomst staan we met name stil bij hun
Postcoderoosproject Zon op bedrijfsdak Foreco en hoe zij Samen met
bewoners aan de slag gaan en daarbij o.a. samenwerkt met Buurkracht.
Daarnaast zal iemand van Enexis toelichten wat zij voor je initiatief
kunnen betekenen.
Graag aanmelden vóór 23 september bij
info@natuurenmilieuoverijssel.nl
Wanneer: Donderdagvond 27 september
Hoe laat: 19.30 -21.30 uur, daarna napraten met borrel
Waar:
De Trefkoele Plus, Ruigedoornstraat 108, 7721 BR Dalfsen

Masterclass
Presenteren met
impact
11 oktober

Wil je draagvlak voor je initiatief, dan is een goede presentatie
belangrijk. Tijdens deze masterclass krijg je theoretische en praktische
handvaten om jezelf effectief en authentiek te presenteren. Er is
aandacht voor lichaamstaal, stem- en woordgebruik. De training wordt
gegeven door Nienke van Bezooijen.
Er is beperkt plek. Deelnemers aan de Energypitch hebben voorrang.
Bedenk dat iemand met een goed plan, niet altijd de persoon is die het
goed kan verwoorden of zich comfortabel voelt voor een groep. Meer
informatie is te verkrijgen bij Loet van der Heijden (038) 425 09 78.
Aanmelden bij info@natuurenmilieuoverijssel.nl onder vermelding van
Masterclass presenteren.
Wanneer: donderdagavond 11 oktober
Hoe laat: 19.00 tot 22.00 uur
Waar:
De Wilgenweard, Sportlaan 6, 7443 RA Nijverdal

Nieuws IM@Overijssel

Overijssel is weer een initiatief rijker: Energiek Zwartewaterland.
Een bewoners initiatief van en voor Zwartewaterlanders. Zij wil samen
met inwoners, lokale organisaties en bedrijven stappen zetten naar een
energieneutraal Zwartewaterland. Het afgelopen half jaar zijn door een
initiatiefgroep de nodige voorbereidende activiteiten georganiseerd om
toe te werken naar de officiële oprichting. Daarbij ondersteund door de
gemeente, Natuur en Milieu Overijssel en de Initiatieven Makelaar van
de provincie Overijssel.
Speerpunten voor de komende periode zijn collectieve zonneprojecten
op daken van bedrijven en maatschappelijke organisaties en het
verduurzamen van woningen met een wijkaanpak.

Info-bijeenkomst RVO
SDE+, 10 september
De najaars ronde Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) opent
2 oktober 2018. Wat zijn de wijzigingen in de SDE+? Wat waren de
bijzonderheden over de aanvragen SDE+ voorjaar 2018? Hoe zorgt u
voor een volledige en juiste aanvraag? Kom op maandagochtend of middag 10 september 2018 naar de bijeenkomsten over SDE+
najaars ronde 2018 te Zwolle. Meer info en aanmelden
Opening Energiepark
Heeten
Op vrijdag 21 september wordt het Energiepark Heeten officieel in
gebruik genomen. Na jarenlange voorbereiding is de Energie Coöperatie
Endona erin geslaagd het park te verwezenlijken. In totaal 7.750
zonnepanelen wekken 2,2 megawatt elektriciteit op. Genoeg voor 600
huishoudens. Voor meer informatie kijk op www.endona.nl

Agenda septemberoktober

De agenda voor de komende maanden. Heb je zelf een leuke activiteit
waarvoor je andere initiatieven wilt uitnodigen? Mail het naar
heijden@natuurenmilieuoverijssel.nl
• 21 september: opening Energiepark Heeten
• 27 september: Energie café West te Dalfsen
• 11 oktober: Masterclass Presenteren met impact
• 15 november: Masterclass Energyvloggers Nijverdal
• 23 november: Hier Opgewekt, Spant te Bussum

De nieuwsbrief van het Servicepunt wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel.

Inschrijven of uitschrijven
Ontvang je de nieuwsbrief van Servicepunt Lokale Energie Overijssel voor het eerst? Dan hebben we je toegevoegd aan de
lijst. Laat het ons weten als we je naam weer moeten verwijderen (met een reply) óf als we de nieuwsbrief naar andere
adressen (bijvoorbeeld van jouw initiatief) kunnen versturen.

Met vriendelijke groet,
Antje Kingma, Jolanda Kemna, Roelof-Jan Naaktgeboren, Mario den Hoedt, Loet van der Heijden &
Marlous Goeman

