Nieuwsbrief CVE Slufterhoek/mededelingen bestuur, maart 2022
Aan de leden van Slufterhoek
1. Tijdstip 50ste ledenvergadering
Het bestuur is voornemens om de komende ledenvergadering te houden op zaterdag 27
augustus 2022, dus niet op Paaszaterdag. We hadden tot voor kort nog met allerlei
coronamaatregelen te maken. Verder wordt er nog volop gewerkt aan de omzetting van het
stroomnet naar Liander. We willen deze klus graag helemaal afronden onder
verantwoordelijkheid van het huidige bestuur en de eindafrekening opmaken. Bij een
feestelijk tintje hoort zonnig zomerweer en bijvoorbeeld een (feest) tent met de mogelijkheid
om voldoende afstand te houden.
2. Nieuwe aansluiting bungalow en melding vanuit Liander
Op dit moment heeft Liander een achterstand in het doorgeven van de EAN nummers en
bijbehorende meternummers (van de nieuwe slimme kWh meter) met betrekking tot de
nieuwe aansluitingen van de bungalows op het openbare elektriciteitsnet. In verband met deze
achterstand is het bestuur, Henk Spreeuw, in direct contact met Liander. Met het bedrijf is nu
afgesproken dat Henk Spreeuw binnenkort de beschikking krijgt, vanuit Liander, over een
volledige lijst van EAN nummers en bijbehorende meternummers. Zodra deze lijst
beschikbaar is worden alle eigenaren die nog geen officieel bericht hebben ontvangen met
betrekking tot de nieuwe aansluiting aangeschreven door Henk Spreeuw. Deze berichtgeving
komt vanuit het e-mailadres van Henk Spreeuw: spreeuw7@planet.nl
De nieuw geplaatste kWh meters zijn op het moment van ingebruikname gestart vanaf 0 kWh.
Kortom, als een eigenaar zich aanmeldt bij een energieleverancier, kan deze via het EANnummer en het betreffende meternummer, direct de stand van de meter uitlezen. Het
transformatorstation wordt binnenkort geplaatst.
Hier en daar is bij de werkzaamheden wat schade ontstaan. De schade aan opritten en tuinen
zal zoveel mogelijk hersteld worden.
3. Bijdrage Slufterhoek ad € 1.000 in de aanpassingskosten VEM
In de laatste ledenvergadering is besloten en bekend gemaakt dat deze bijdrage verrekend zal
worden op de jaarfactuur 2022, zodat er geen aparte terugbetalingen behoeven te worden
gedaan. Dat is administratief eenvoudiger.
4. Jaarfactuur Slufterhoek
Als de klus van Liander klaar is en alle eindstanden van de stroommeters bekend en duidelijk
zijn, wordt begonnen met de eindafrekening. Hiervoor is onder meer nodig dat alle collectieve
leveringskosten van Vattenfall en hiermee verband houdende kosten bekend zijn. Het tijdstip
van het opmaken van jaarfactuur is dus nog wat onzeker, vermoedelijk wordt het mei of juni
2022.
5. Parkverlichting
De nieuwe parkverlichting zal medio april worden geplaatst. De nieuwe masten zijn reeds
door de VEM geplaatst. De levering van de armaturen door de leverancier staat gepland voor
eind maart. De installatie van de armaturen zal in overleg worden uitgevoerd door de VEM.

Namens het bestuur van CVE Slufterhoek, vanaf een zonnig Texel,
P.J. Bakelaar

