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� Inleiding
Ook het jaar 2017 liet zien dat de ontwikkelingen met betrekking to duurzame energie snel gaan. Het aantal ener-
giecoöpera�es groeit snel. In Groningen zijn er al meer dan 50 werkzaam, net gestart of al in bedrijf. Het meren-
deel is evenals de ECTB aangesloten bij de Groninger EnergieKoepel (GrEK), die coöpera�es ondersteunt in de
verschillende fasen van de ontwikkeling.
De ECTB is eind 2017 zover dat het eerste project, 177 zonnepanelen op de schuur in Woldwijk, op punt van uit-
voering staat.

� Organisa�e-ontwikkeling
Het bestaande bestuur van 4 personen con�nueerde via de eerste alv van 12 september 2017 haar mandaat tot
de ledenvergadering van begin 2018. Dan moeten er gegarandeerd nieuwe bestuursleden zijn, anders loopt de
con�nuiteit van de ECTB gevaar. Het bestuur bestaat uit Hans Schraa (voorzi�er), Jan Borkent (secretaris/penning-
meeester), Jan Wigboldus (lid) en Adrian Langereis (lid).
De werkgroep met daarin een brede deskundigheid werd gevorm door: Dennis Doornbos, Laurens Mengerink,
Klaas Mulder, Frank Pierie en Gerrit Kuiper.
Het bestuur vergaderde samen met de werkgroep met een frequen�e van ongeveer eens per 3 weken, de zomer-
maanden uitgezonderd.
Op 2 februari was er een eerste bijeenkomst met leden en belangstellenden. Ruim 20 personen waren aanwezig.
De vergadering had een informerend en opinierend karakter.
Op 12 september werd de eerste formele ledenvergadering gehouden; er waren 15 leden en belangstellenden.
De leden hadden stemrecht de anderen niet. Helaas waren er geen kandidaten voor een bestuursfunc�e. Deze
vergadering was tevens de start van de verkoop van zonnepanelen.
Op 6 november werd het recht van opstal getekend door de 3 par�jen: gemeentebestuur, bestuur CV Woldwijk
en bestuur ECTB.
Gedurende 2017 sprake van een gestage ledengroei: van 16 eind 2016 naar 37 leden eind 2017.

� CV Woldwijk en de gemeente
De huurovereenkomst met de CV Woldwijk werd op 10 juli getekend. Daarmee werd de ECTB lid van CV Woldwijk.
Eind 2017 zijn er 5 ini�a�efnemers lid van de CV Woldwijk en vormen samen de besluitvormende vergadering.
Twee externe bestuurders, ondersteund door de organisa�e 132Co, zijn verantwoordelijk voor het dagelijkse be-
stuur en beheer van de CV Woldijk.
De jaarlijkse huur, die de ECTB jaarlijks moet afdragen aan de CV Woldwijk, bedraagt € 1 per jaar per zonnepaneel.

� Samenwerking
De ECTB werkte samen met diverse partners in de regio en nam deel aan meerdere bijeenkomsten in het kader
van energietransi�e. Hiermee werd gebruik gemaakt van de kennis en ervaring van andere energiecoöpera�es,
organisa�es en kennisinstellingen.
GrEK ondersteunde de ECTB bij haar ontwikkeling. Dat betrof zaken als de business case, aanvragen van subsidies
en leningen bij het provinciale revolverend fonds. Ook was er steun voor de in oktober en november gehouden
PR- en wervingscampagne.
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� Communica�e en ledenwerving
Voor de interne en externe communica�e func�oneerde de in 2016 ingerichte website, www.ectb.nl, en worden
berichten op facebook geplaatst. De ‘maandelijkse’ nieuwsbrief verscheen in 2017 �en keer.
In oktober en november werd een intensieve PR-campagne gehouden door middel van adverten�es in Buurcon-
tact en de Noorderkrant, en het op grote schaal verspreiden van flyers en folders in de hele gemeente. Een Waka
Waka lamp werd verloot onder degenen die de folder downloaden van de website. De gelukkige was.......
In december werden veel bedrijven voor persoonlijke gesprekken bezocht. Het doel was beter te weten welke
behoe�en er in bedrijven leven wat betre� duurzame energie. Dit gekoppeld aan de vraag of afname van zonne-
panelen van de ECTB profijtelijk kan zijn. Het resultaat was zeer bevredigd: ondernemers staan vaak open voor
gebruik duurzame energie en ca, .. zonnepanelen werden afgenomen. De proces werd ondersteund door het
bedrijf Messor Media, gespecialiseerd in telefonische acquisi�e. De kosten van deze ondersteuning werden gedra-
gen door het energiebedrijf Noordelijk Lokaal Duurzaam, NLD. NLD is een coöpera�ef bedrijf; de ECTB is lid. De
ECTB gaat de door haar geproduceerde energie leveren aan NLD.

� Financiën en verkoop
De verkoop van zonnepanelen voor het eerste project, 177 panelen op het dak van de kalverschuur in Woldwijk,
star�e half september. Eind december waren er ..... verkocht.
De verkoopprijs was € 99 per paneel, de kostprijs zo’n € 300. Het verschil werd geleend bij het hierboven genoem-
de provinciale revolverend fonds tegen 0,7% met een loop�jd van 15 jaar. De rente en aflossing wordt betaald
doordat afnemers van panelen een contribu�e van € 17,50 per paneel gaan betalen.
De opdracht voor de installa�e is gegund aan de gezamenlijke 4 installateurs uit de gemeente Ten Boer. Ook hier
hanteert de ECTB het credo: voor en door Ten Boersters.
Subsidie werd verkregen uit het fonds Lokale Energie Voorwaarts. In 2016 werd € 5000 verstrekt, in 2017 nog eens
€ 2500.

� Tot slot
In 2017 werd de ECTB een volwaardige organisa�e, die aan de voorwaarden voldoet om in de komende jaren Ten
Boersters te voorzien van duurzame, lokaal geproduceerde elektrische energie.
Deze voorwaarden dienen beheerd en uitgebouwd te worden. Hiervoor is een goed en professioneel bestuur met
een stevige werkgroep nodig. Het bestuur gaat ervan uit dat voldoende personen uit het huidige ledenbestand
daar de schouders onder gaan ze�en. Vers bloed is nodig.


