Oprichting vereniging NEC
Tijdens de perspectiefbijeenkomst is unaniem besloten om een vereniging van en voor Nispenaren
op te richten met als doel het verduurzamen van
ons dorp Nispen. De statuten van de vereniging
zijn met behulp van dorpsgenoten en de notaris
tot stand gekomen. Die laatste heeft onze doelen
en wensen vertaald naar passende statuten.

Duurzaam is meer
dan alleen energietransitie
Duurzaam is eigenlijk alles wat de aarde en ons
leefmilieu beschermt en ervoor zorgt dat volgende
generaties ook kunnen leven zonder de kwalijke
gevolgen te ondervinden van de opwarming van
het klimaat, uitputting van grondstoffen of vervuiling van land, lucht en water. Duurzaam leven en
slim omgaan met energie gaan prima samen en
besparen u op lange termijn heel veel geld.

Kan iedereen meedoen?

Energietransitie
Natuurlijk merken we allemaal de gevolgen van
de stijgende energieprijzen. De omzetting van
fossiele brandstoffen, zoals aardgas, olie en kolen,
naar hernieuwbare energiebronnen is daardoor in
een stroomversnelling gekomen. Wat ook fors in
de lift zit zijn de initiatieven om tot minder energieverbruik te komen door je huis goed te isoleren,
minder lang te douchen, of de thermostaat iets
naar beneden te draaien. Dat helpt allemaal voor
de eigen portemonnee èn het is duurzaam. De
energietransitie is hoofddoel van het Nederlandse
energie akkoord en één van de hoofdpunten van
het NEC.

Het NEC is er voor
alle Nispenaren.
Iedere volwassene woonachtig in
postcode gebied
4709 is van harte
welkom als lid van
de vereniging. U kunt u nu al opgeven op
https://nispenec.nl/register/ of klik op de QR code
onderaan op deze pagina.
Alle leden worden hierbij uitgenodigd om op

woensdag 14 september
19.30 uur in Nisipa
deel te nemen aan de oprichtingsvergadering van
de vereniging Nispens Energie Collectief. Daar wilt
u toch zeker ook bij zijn? Wordt vóór 14 september
lid en beslis mee over de oprichting. Dan schrijft
u mee aan de geschiedenis van verduurzaming in
Nispen. Meld u aan!

Scan de
QR code hier:
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