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  Stand van zaken Project Woldwijk
De zonnepanelen zijn besteld en Enexis is het plaatsen van het transformatorhuis aan het voorbereiden. De uit-
voering is wat vertraagd omdat de welstandscommissie de oorspronkelijke plaats bij het sluisje niet geschikt vond. 
De nieuwe plek is achter de boerderij.
Als de panelen er zijn kunnen de installateurs wel aan het werk. De deelnemers zijn hierover geïnformeerd.

  Windenergie versus zonne-energie
Op advies van de technische werkgroep heeft het bestuur van de ECTB besloten voorlopig niet te beginnen met 
windmolens. De kosten daarvan zijn nu nog ongeveer 30% hoger dan de energie uit zonnepanelen.
Voor het tweede project gaan we verder met zonnepanelen. Als het dak van boerderij Woldwijk op korte termijn 
asbestvrij wordt gemaakt, gaat de voorkeur van het bestuur uit naar dat dak.

  NLD is nu Energie VanOns
NLD heet nu Energie VanOns. Inmiddels zijn er 80 lokale coöperaties in Groningen, Friesland en Drenthe, waar-
onder de ECTB, aangesloten bij Energie VanOns. De meeste coöperaties zullen VanOns aan de bestaande naam 
toevoegen. Zo laten ze zien dat ze lokaal  georganiseerd zijn, maar ook deel uitmaken van een grotere beweging 
waarbinnen ze kennis en ervaring uitwisselen en praktische ondersteuning krijgen. De ECTB moet daarover nog 
een besluit nemen.
Deelnemers aan een project van de ECTB hoeven niet aangesloten te zijn bij Energie VanOns. Ze kunnen bij hun 
eigen energieleverancier blijven.

  Verenigingen en ECTB
De tennisclub Ten Boer heeft als eerste vereniging in Ten Boer een oproep geplaatst voor leden die Energie Van-
Ons als energieleverancier hebben. Ook met Omlandia hopen we het proces spoedig af te ronden en een oproep 
in het verenigingsblad te plaatsen.
Andere verenigingen zijn hartelijk welkom.
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