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� De organisa�e
Het jaar 2019 was het eerste volledige produc�ejaar van de panelen op het dak in Woldwijk. Er deden zich geen
problemen voor. Het bestuur concludeerde dat de registra�e en communica�e op orde waren. De overeenkomst
met het administra�ekantoor Ecoop bewees zijn waarde.
Het bestuur bezocht meerdere bijeenkomsten van de Groninger EnergieKoepel (GrEK) en bleef aldus op de hoog-
te van de ontwikkelingen met betrekking tot de (regionale) energietransi�e.
Ook werden de ontwikkelingen in Ten Post (duurzaamheidstafel Ten Post) en Woltersum ac�ef gevolgd door mid-
del van overleg en bezoeken van vergaderingen. Verdere samenwerking met de ECTB wordt nagegaan.

Adrian Langereis verliet het bestuur. Een opvolger is ondanks herhaalde oproepen niet gevonden; iets wat in 2020
wel noodzakelijk is, zeker als je kijkt naar de ontwikkelingen van het zonnepark Fledderbosch.
Het bestuur bestond uit Hans Schraa (voorzi�er), Jan Borkent (secretaris/penningmeester) en JanWigboldus (lid).
De werkgroep met daarin een brede deskundigheid werd gevorm door: Dennis Doornbos, Laurens Mengerink,
Klaas Mulder, Frank Pierie, Henk Tuinema en Erik Blok. De laatstgenoemde nam een groot deel van het financiële
beheer op zich, maar stopte helaas per november. Zijn taak werd overgenomen door Laurens Mengerink. De taak
van Laurens werd hiermee nogal groot. Het bestuur vond het verantwoord hem voor 4 uur per week een vergoe-
ding te geven die overeenkomst met de belas�ngvrije vrijwilligersvergoeding.

Het bestuur vergaderde samen met de werkgroep met een frequen�e van ongeveer eens per twee maanden. In
totaal waren er 6 bestuursbijeenkomsten. Daarnaast waren er twee algemene ledenvergaderingen, één op 9 april
en één op 29 oktober. De opkomst was in beide gevallen zeer ma�g. Het bestuur concludeerde hieruit dat de
leden tevreden waren, zowel over het algemene gang van zaken als over het financiële beleid.
Gedurende 2019 nam het ledental toe van 56 naar 60, het aantal belangstellenden groeide van 34 tot 37.

� Het zonne-dak op Woldwijk en verder
De 177 panelen produceerden in de verrekenperiode van juni 2018 tot april 2019 33.969 kWh. Op jaarbasis zou
dit zo’n 45.000 kWh zijn. Dat is royaal meer dan de verwachte 42.000 kWh. Het was dan ook een erg zonnig jaar.
Het bestuur deed moeite voldoende deelnemers voor een tweede project (dak) te vinden. Dat is niet gelukt. Da-
ken waren wel beschikbaar, deelnemers in onvoldoende mate.
Het bestuur hee� de gemeente Groningen gemeld eventueel het dak van de boerderij te willen beleggen met
zonnepanelen. Gezien demonumentenstatus van de boerderij en dema�ge kwaliteit van het dak is gebruik ervan
voorlopig niet aan de orde.

� Het zonnepark Fledderbosch
De ECTB bleef met goedkeuring van de alv volop betrokken bij de verdere ontwikkeling van het zonnepark Fled-
derbosch bij Garmerwolde. Meerdere overlegsitua�es met betrokken organisa�es en bedrijven (Ecorus, water-
schap Noorderzijlvest en Bronnen VanOns) werden ac�ef bijgewoond. Bronnen VanOns toonde zich een deskun-
dige en onmisbare partner, zoals op de alv van oktober tot uitdrukking kwam door een presenta�e van Michiel
Mulder.
De gemeentelijke vergunning werd in het najaar verleend en de SDE-subsidie aangevraagd. De aanslui�ng op het
elektriciteitsnetwerk vraagt de nodige aandacht.
Het bestuur was aanwezig op een bijeenkomst van de vereniging voor Dorpsbelangen Garmerwolde en een bij-
eenkomst met direct aanwonenden van het park, belegd door genoemd waterschap. Een gesprek werd gevoerd
met verontruste bewoners van de Huizingalaan.
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� Communica�e en werving
De communica�emet leden en belangstellenden verloopt voor een belangrijk deel via demaandelijkse nieuwsbrief
en de website (www.ectb.nl). De geluiden die het bestuur opvangt zeggen dat de nieuwsbrieven op prijs worden
gesteld; dat was ook de mening van de alv van 29 oktober 2019.
Steeds weer blijkt dat de promo�e van de ECTB het beste verloopt via persoonlijke contacten; ieder lid kan ambas-
sadeur zijn.
De ECTB hee� zich gepresenteerd op de open dag van de CV Woldwijk op 15 juni.

� Financiën
De financiele situa�e van de ECTB was gezond. Verhogingen van de contribu�e en bijdragen voor de zonnepane-
len waren in 2019 dan ook niet nodig. De jaarlijkse bijdrage per paneel bleef € 15 per jaar, de contribu�e € 10 per
jaar. Het aantal leden dat energie afnam van ‘onze’ energiemaatschappij Energie VanOns nam toe tot 13; demees-
te leden nemen elektriciteit en gas af. Dat betekent dat de ECTB in 2019 zo’n € 900 aan wederverkopersbijdrage
ontving; dez is te beschouwen als een soort van winstdeling.
N.B. Opgemerkt moet worden dat Energie VanOns de meest duurzame energiemaatschappij van Nederland is.
Ook prijstechnisch is Energie VanOns concurrerend. De prijzen lagen in 2019 lager dan die van bijvoorbeeld Essent
en Nuon.

� Tot slot
In 2019 is de posi�e van de ECTB als duurzame lokale energieproducent vanzelfsprekend geworden. Uitbouw in
de komende jaren is een ambi�e, hetzij via meer zonne-energie en/of kleine windmolens. De posi�e in de ontwik-
keling van het zonnepark Fledderbosch dient gecon�nueerd en versterkt te worden. Hiervoor is het nodig dat de
ECTB verder geprofessionaliseerd wordt. Dat geldt voor de beze�ng van het bestuur en de ondersteunende werk-
groep. Nieuw en vers bloed is nodig!


