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Samenvatting Binnen 48 dagen heeft Zonnedak Volendam het benodigde bedrag
binnen om 1059 zonnepanelen op het KRAS-voetbalstadion van FC
Volendam te plaatsen. Op de website ZonnepanelenDelen.nl heeft dit
project via 92 Investeerders (ZonneDelers) in totaal al 120.000 euro
opgehaald. Dit bedrag is onder andere opgehaald bij trouwe fans van
de Jaap Jonkertribune, de organisatie van FC Volendam zelf en
ZonneDelers uit het hele land. Met deze mijlpaal gaat het zonne-
energieproject door. Er is nog ruimte om nog eens 50.000 euro te
investeren in het zonnedak.

Details Tegelijkertijd kan men nog steeds iedereen investeren in Zonnedak Volendam!
Het maximaal op te halen bedrag is 170.000 euro. Het zonnedak komt er,
maar meer mensen uit Volendam (en iedereen daarbuiten) kunnen dan
profiteren van het Zonnedak Volendam. Dit zodat ook zij een mooi rendement
op hun inleg krijgen en direct bijdragen aan meer duurzame energie in
Nederland.

De volgende stappen worden nu gezet om dit project daadwerkelijk te
realiseren. Dit betekent onder andere de laatste details uitwerken voor de
bankfinanciering en definitieve opdrachtbevestigingen maken zodat de
zonnepanelen ook daadwerkelijk geïnstalleerd gaan worden. Zo kan Volendam
profiteren van lokale opwek van duurzame energie.

De verwachting is dat rond 1 januari 2016 Zonnedak Volendam in productie
gaat en het de eerste zonnestroom zal leveren.

Zonnedak Volendam is een samenwerking van: 1miljoenwatt, FC Volendam,
Qurrent, Smit Elektra en ZonnepanelenDelen.
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"Dit is makkelijk en duurzaam scoren. Ik rendement, Volendam een
schonere toekomst." 
— Jack Tuyp - Aanvaller FC Volendam

"We mogen er alles aan doen om het klimaatprobleem te verminderen." 
— Motivatie ZonneDeler - Peter Boers

"Als seizoenkaarthouder op de Jaap Jonk Tribune ondersteun ik dit
project" 
— Motivatie ZonneDeler - Jos Tessel
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Over ZonnepanelenDelen

ZonnepanelenDelen organiseert financiering voor zonne-energieprojecten
door middel van crowdfunding. Zo krijgen scholen, gemeentes en bedrijven
de mogelijkheid om zonder eigen investering zonnepanelen te plaatsen.
Dankzij het platform kunnen consumenten mee investeren in de zonne-
energieprojecten vanaf 25 euro.

ZonnepanelenDelen is in 2012 opgericht en officieel gelanceerd in 2014.
ZonnepanelenDelen heeft meer dan 2.000 leden die 1.750.000 euro hebben
geïnvesteerd in meer dan 10 projecten.
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