
Nieuwsbrief nr 1 november 2017
Dit is de tiende nieuwsbrief van de Energie Coöperatie Ten Boer (ECTB). De ontwikkelingen van de ECTB zijn ook te 
volgen op de website www.ectb.nl 

  Recht van opstal
Op 6 november is de akte getekend waardoor de ECTB 20 jaar lang het dak van de schuur bij de boerderij Woldwijk 
kan gebruiken voor het opwekken van zonne-energie.

  Publiciteit
In de gemeente Ten Boer zijn folders en flyers verspreid over het project Woldwijk. Deze week komt er een adver-
tentie in de Noorderkrant en Buurcontact om nog meer bekendheid te geven aan het project. Onder degenen die 
voor 30 november aanstaande de folder downloaden van de website www.ectb.nl wordt een WakaWaka oplader 
verloot.

  Aanmeldingen
Tot nu toe hebben zich 8 deelnemers gemeld die samen bijna 90 panelen willen afnemen. Leden die het voor-
nemen hebben panelen aan te schaffen kunnen zich opgeven via het formulier op de website. Aarzel niet, als er 
vragen zijn, ons te benaderen. Ook voor bedrijven is het financieel aantrekkelijk om met een geringe investering 
aan aardig rendement te halen. En nog belangrijker: het is lokaal opgewekte duurzame energie!! Wij hopen half 
december de 177 panelen verkocht te hebben.
Op de pagina “project Woldijk” op de website www.ectb.nl staat een formule waarmee u het aantal benodigde 
panelen kan berekenen.

  Ledenbestand
Naast leden die deelnemen aan een project hebben we leden die stroom afnemen van de NLD waarvoor de co-
operatie een wederverkopervergoeding krijgt. Ook zijn er leden die de doelstelling van de coöperatie van harte 
ondersteunen maar zelf zonnepanelen hebben.
Het bestuur komt met een voorstel over de status van de verschillende leden binnen de coöperatie. Leden die 
investeren in een project hebben een ander (financieel) belang dan bijvoorbeeld leden die de doelstelling door 
een lidmaatschap ondersteunen. 
Het bestuur wil proberen dit soort zaken in een huishoudelijk reglement te regelen. Het reglement zal in de alv 
van begin 2018 aan de leden worden voorgelegd.

  Relatie met andere verenigingen in de gemeente Ten Boer
Onze coöperatie gaat contact leggen met andere verenigingen in Ten Boer om na te gaan of we elkaar kunnen 
ondersteunen. De ECTB wil nagaan of leden van andere verenigingen die energie afnemen van de NLD lid willen 
worden van de ECTB. De ECTB krijgt dan jaarlijks het bedrag van de zogenaamde wederverkopersregeling van de 
NLD (maximaal € 75,-). Een deel van dat bedrag kan ten goede komen aan de  betrokken vereniging. Op deze wijze 
kan het verenigingsleven in onze gemeente worden ondersteund onder het motto: door en voor Ten Boer.
Wordt vervolgd.

  Provinciale lening
Het bestuur krijgt een lening van het provinciale Revolverend EnergieFonds. Dit fonds ondersteunt energiecoöpe-
raties in het aardbevingsgebied tegen zeer soepele voorwaarden. De rente bedraagt 0,7%. Dit maakt dat de ECTB 
haar panelen voor € 99,- kan aanbieden en de afnemers een mooi rendement kan bezorgen.

  Contributie 2018
De contributie voor 2018 moet nog worden vastgesteld door de ledenvergadering in het vroege voorjaar van 
2018. Wacht u s.v.p. met het overmaken tot u daarover bericht hebt gekregen.
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