Inspiratie
voor je
VvE?
Kom in 2021 naar
een bijeenkomst
van VVE-010

Wil jouw VvE actief aan de slag met goed onderhoud en verbeteren
van het pand? Goed geïnformeerd maak je betere beslissingen.
Daarom organiseert VVE-010 diverse informatiebijeenkomsten over
onder andere hoe de VvE werkt, zonne-energie en isolatie. Voor VvE’s
die daarna nog meer willen weten zijn er praktische cursussen. Ook
zijn er workshops en andere momenten om kennis op te doen. Meld
je gratis aan op onze website.

HIER HAAL JE KENNIS VOOR JE VVE!
Informatiebijeenkomst ‘Hoe werkt de VvE, onderhoud, besluitvorming en geld’
Goed onderhoud en goed beheer vormen de basis voor prettig en comfortabel wonen. Met deze informatiebijeenkomst
helpt VVE-010 je op weg met tips om de VvE goed te laten functioneren. Wat is een actieve VvE, wie voert het onderhoud uit
en wat heb ik als eigenaar in te brengen in de VvE?

- 21 januari / 8 juli / 23 september / 25 november
Informatiebijeenkomst ‘Zonnepanelen en meer’
Je hebt er vast wel eens aan gedacht: zonnepanelen op mijn dak, kan dat? Op deze informatiebijeenkomst krijg je alles te
horen over zonepanelen op je eigen VvE-gebouw. Wat is er te koop, waar moet ik op letten en hoe werkt dat binnen de VvE?
Vragen waarop jij antwoorden krijgt voor jouw VvE. Er wordt ook ingegaan op groene daken en de voordelen daarvan.

- 11 februari / 25 maart / 20 mei / 14 oktober / 18 november
Informatiebijeenkomst ‘Isoleren’
Isolatie van je huis, je hebt er vast wel eens bij stilgestaan. Isoleren geeft een lage energierekening en maakt je huis comfortabel. Je kunt zelf maatregelen treffen, maar in een VvE is alles aan de buitengevel een gezamenlijk vraagstuk. In deze digitale
informatiebijeenkomst geven we aan wat isolatie doet, waar je op moet letten en hoe je dat binnen je VvE kunt regelen.

- 18 februari / 10 juni
Informatiebijeenkomst ‘Gasloos wonen’
We verwarmen nu de woning meestal met aardgas. Maar als het aardgas er in de toekomst niet meer is, wat betekent dat
voor jezelf en de VvE? Hoe kun je aardgasvrij wonen realiseren en waar moet je beginnen? In deze bijeenkomst komen alle
stappen aan de orde die een VvE moet doorlopen om aardgasvrij te worden.

- 17 juni

Workshops op themadagen
Tijdens themadagen van de WoonWijzerWinkel organiseert VVE-010 drie interactieve workshops. Hierin wordt uitgelegd
wat een actieve VvE is en waar VvE’s mee te maken krijgen bij zonnepanelen en aardgasvrij wonen. VvE’s kunnen hier hun
vragen bespreken. Op de themadagen zijn in de showroom van de WoonWijzerWinkel diverse te producten bekijken om
het complex te verduurzamen.

- 22 mei / 18 september / 20 november
Cursus ‘Verduurzaming voor Kleine VvE’s met Energie’
In 2050 zijn alle woningen van het gas af. VvE’s moeten zich dus op een gasloze toekomst gaan voorbereiden. Hoe maak je
hiervoor een goed plan? De huidige situatie moet goed in kaart gebracht zijn, waar wil de VvE naartoe en wat zijn de stappen
om daar te komen? Deze cursus is speciaal om kleine VvE’s (t/m 12 appartementen) hierbij te helpen. Daarbij komen de volgende aspecten aan de orde: hoe koppel je verduurzaming aan onderhoud, wat zijn logische combinaties van maatregelen?
En hoe kun je optimaal gebruik maken van de stimuleringsmaatregelen?

- 19 januari, 2 februari / 12 en 26 april
Cursus ‘Rotterdamse VvE’s Met Energie’
Deze cursus helpt grote(re) VvE’s op weg naar een goed plan voor verduurzaming van het gebouw en het motiveren van de
medebewoners. In drie avonden wordt juridische, financiële en technische kennis behandeld die relevant is bij verduurzaming. Hierbij is veel aandacht voor het besluitvormingsproces in de VvE. Na de cursus beschik je over de kennis en praktische handvatten om samen met de medebewoners een goed stappenplan te maken om jullie gebouw te verduurzamen.

- 16, 23 en 30 maart / 29 september, 6 en 13 oktober
Netwerkbijeenkomst ‘VvE’s presenteren aan VvE’s’
Op de jaarlijkse netwerkbijeenkomst vertellen VvE’s over hun ervaringen met het verduurzamen van hun gebouw. VVE-010
zorgt voor actuele thema’s met inspirerende voorbeelden en sprekers. En er is alle ruimte om met elkaar te netwerken en
na te praten.

- 13 november

MEER INFORMATIE
De gratis informatieavonden en cursussen vinden plaats op diverse locaties.
Vanwege corona staan de bijeenkomsten tot de zomervakantie gepland als
webinar. In de loop van het jaar bekijken we wat er volgens het RIVM mogelijk is.
De programmering kan wijzigen. Kijk voor de actuele data op de website.
www.vve010.nl/activiteiten

PROGRAMMA 2021
- 19 januari en 2 februari
Cursus ‘Verduurzaming voor Kleine VvE’s
Met Energie’
- 21 januari
Webinar ‘Hoe werkt de VvE, onderhoud,
besluitvorming en geld’
- 11 februari
Webinar ‘Zonnepanelen en meer’

- 17 juni
Webinar ‘Gasloos wonen’
- 8 juli
Webinar ‘Hoe werkt de VvE, onderhoud,
besluitvorming en geld’
- 18 september
Workshop op themadag ‘Zonnepanelen’

- 18 februari
Webinar ‘Isoleren’

- 23 september
Informatiebijeenkomst ‘Hoe werkt de VvE,
onderhoud, besluitvorming en geld’

- 16, 23 en 30 maart
Cursus ‘Rotterdamse VvE’s Met Energie’

- 29 september, 6 en 13 oktober
Cursus ‘Rotterdamse VvE’s Met Energie’

- 25 maart
Webinar ‘Zonnepanelen en meer’

- 14 oktober
Informatiebijeenkomst ‘Zonnepanelen
en meer’

- 12 en 26 april
Cursus ‘Verduurzaming voor Kleine VvE’s
Met Energie’
- 20 mei
Webinar ‘Zonnepanelen en meer’
- 22 mei
Workshop op themadag ‘VvE’s’
- 10 juni
Webinar ‘Isoleren’

Meer weten?
VVE-010 biedt gratis en
onafhankelijk advies.

- 13 november
Netwerkbijeenkomst ‘VvE’s presenteren
aan VvE’s’
- 18 november
Informatiebijeenkomst ‘Zonnepanelen
en meer’
- 20 november
Workshop op themadag ‘Gasloos wonen’
- 25 november
Informatiebijeenkomst ‘Hoe werkt de VvE,
onderhoud, besluitvorming en geld’
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