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Dit is de eerste nieuwsbrief van de Energie Coöperatie Ten Boer (ECTB) in 2018. De ontwikkelingen van de ECTB zijn 
ook te volgen op de website www.ectb.nl 

  Project Woldwijk
De 177 zonparticipaties zijn afgenomen door 14  leden. Met hen wordt binnenkort een bijeenkomst belegd waar 
uitleg zal worden gegeven over de ledenovereenkomst waarin de rechten en plichten van de deelnemer en de 
ECTB zijn vastgelegd. Iedere deelnemer heeft inmiddels een concept van de ledenovereenkomst ontvangen.
In februari zal Enexis de verbinding maken tussen het net en de plaats waar de panelen worden gelegd.
Verder moeten er nu zaken worden geregeld met ondermeer de installateurs, de belastingdienst e.d. We hopen 
in het vroege voorjaar te gaan leveren.
Ook is begonnen met de oriëntatie voor het volgende project omdat er meer aanvragen om deelname zijn dan we 
via dit eerste project kunnen leveren.

  Overgang naar NLD
Leden die willen overstappen naar NLD en daar een boete voor moeten betalen, Kunnen van de ECTB een tege-
moetkoming krijgen van eenmalig maximaal €75,-. Voor de projectdeelnemers die overstappen is het gewenst 
omstreeks de start van het project het lopend contract te beëindigen.

  Warmtecamera
Laurens Mengerink en Gerrit Kuiper hebben bij meerdere leden warmtefoto’s van hun huis gemaakt waarmee de 
staat van de isolatie beoordeeld kon worden.

  Ledenvergadering
Op donderdag 8 maart wordt er een ledenvergadering gehouden in het Dorpshuis in Ten Boer. Aanvang 20.00 uur.
In de loop van februari wordt de agenda vastgesteld en verstuurd.

  Bestuursversterking
Meerdere malen is in de nieuwsbrief een oproep gedaan voor versterking van het bestuur.
We hebben vooral behoefte een secretariële ondersteuning en financiële deskundigheid. 
Een coöperatie is ook een gewoon bedrijf met alles wat daarbij hoort. Het is beslist niet zo dat er heel veel tijd in 
gaat zitten nu de organisatie goed functioneert en er geproduceerd gaat worden. Onze voornaamste doelstelling 
is een bijdrage leveren aan het energieneutraal en duurzaam maken van de gemeente Ten Boer. Daar hoort bij-
voorbeeld ook het geven van voorlichting bij, een activiteit waar nog nauwelijks aan toe gekomen zijn. 
Als u mee wil werken laat het ons weten. Het is dringend nodig.

  Veel gestelde vragen
Op de website is een rubriek met veel gestelde vragen toegevoegd aan de pagina “project Woldwijk”.
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