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Dit is de zesde nieuwsbrief van de Energie Coöpera�e Ten Boer in 2021. De ontwikkelingen van de ECTB zijn ook te
volgen op de website www.ectb.nl

� Algemene ledenvergadering
Op 8 juni is de uitgestelde ALV gehouden waarin de jaarrekening van 2020 en de begro�ng 2021 zijn goedgekeurd.
Ook is de overeenkomst met Bronnen VanOns over de samenwerking in het project Fledderbosch vastgesteld. De
ondertekening vindt op 1 juli plaats. Het bestuur hee� een mandaat gekregen om met aanwonenden te gaan
overleggen over een coulanceregeling.
De ECTB hee� criteria vastgelegd voor het meewerken aan het gemeentelijke beleid m.b.t. tot kleinschalige zon-
neparken en daarmee zijn de leden akkoord gegaan. In de vergadering bleek ook dat het algemeen belang van de
ECTB (en de samenleving), het lokaal opwekken van duurzame energie, kan botsenmet het individueel belang van
leden en bewoners. Dat is maar soms niet te voorkomen.
Nynke Kloppenburg hee� een boeiende presenta�e verzorgd over de enquête die ze hee� gehouden in het kader
van haar studie filosofie. De enquête ging over de communica�e van, met name, het zonnepark Fledderbosch.
147 inwoners van het gebied Ten Boer hebben daaraan meegedaan. Het blijkt dat er nog veel zaken verbeterd
kunnen worden.
Op de ECTB website staan hier de resultaten van de enquête plus een advies dat Nynke Kloppenburg hee� ge-
schreven op basis van de enquête uitslag.

De leden hebben het verslag van de ALV inmiddels ontvangen of krijgen dit binnenkort.

� De groene koelkast
De eerste deelnemers zijn bezocht en er is een stroommeter geplaatst om het gebruik van de oude koelkast te
meten. Het gebruik is zo hoog dat er een nieuwe koelkast een maandelijkse bezuiniging op de stroomkosten zal
geven.
Deelnemers aan deze ac�e zijn inwoners van de voormalige gemeente Ten Boer. Als u iemand kent die een koel-
kast hee� van 8 jaar of ouder dan is deelnemen aan de ac�e zeker mogelijk. Meer informa�e hier op de ECTB
website.

� Fledderbosch
Eind juni of begin juli verschijnt de 2e nieuwsbrief Fledderbosch bij degenen die zich hiervoor hebben aangemeld.
Als u de nieuwsbrief periodiek wilt ontvangen kunt u dat melden bij: info@zonneparkfledderbosch.nl. met ver-
melding van uw naam en het e-mailadres waar u de nieuwsbrief wilt ontvangen.

� Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt eind augustus. Het nieuws is ook op onze website www.ectb.nl te volgen.
Het bestuur van de ECTB wenst u een fijne zomerperiode toe.
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Lidmaatschap organisa�es en verenigingen
De ECTB wil Energie VanOns als coöpera�ef en groen energiebedrijf aanbevelen bij verenigingen en maatschap-
pelijke organisa�es. Denk bijvoorbeeld aan sportverenigingen en kerken. Als een vereniging of organisa�e via een
lidmaatschap van de ECTB energie afneemt van Energie VanOns subsidieert de ECTB dat met de zogenaamde
wederverkopersbijdrage. Deze bedraagt voor afname van gas en elektriciteit € 40 per jaar.
Verenigingen en organisa�es kunnen in de komende �jd over dit aanbod een brief verwachten. Nu al contact op-
nemen mag natuurljk ook.


