
Nieuwsbrief nr 4 april 2019 
Dit is de vierde nieuwsbrief van de Energie Coöperatie Ten Boer in 2019. De ontwikkelingen van de ECTB zijn ook te 
volgen op de website www.ectb.nl 

  Ledenvergadering 9 april 2019
De ledenvergadering heeft het algemene beleid en het financiële beleid van het bestuur in 2018 goedgekeurd.
Ook is de begroting voor 2019 vastgesteld. De contributie voor leden 2019 blijft €10. De bijdrage per paneel per 
jaar blijft €15 voor de deelnemers aan het zonnedak. 
Dhr. Langereis is met dank voor de bewezen diensten afgetreden als bestuurslid. De vacature is nog niet ingevuld.
De ECTB is lid geworden van de Natuur- en MilieuFederatie Groningen, omdat deze organisatie de ECTB daadwer-
kelijk ondersteunt bij het participatieproces van Fledderbosch.

  Fledderbosch
De planfase waar we nu in zitten moet uitmonden in de SDE-aanvraag (Subsidie Duurzame Energie) dit najaar. Het 
realiseren van een zonnepark van 90 ha vraagt veel tijd, geld en energie. Ook van een coöperatie die daaraan wil 
deelnemen. Daarom zijn we blij met Bronnen VanOns B.V., het regionale ontwikkelingsbedrijf dat ons “ontzorgt”.

  Energie VanOns
Uit de tariefvergelijking van april blijkt dat Energie VanOns een van de goedkoopste energieleveranciers is en lan-
delijk de meest groene energiemaatschappij. Als klant van Energie VanOns krijgt u regionale groene energie en 
steunt u lokale initiatieven, zoals die van de ECTB. Meer informatie vindt u op energie.vanons.org. Mensen die klant 
willen worden kunnen zich aanmelden op: https://energie.vanons.org/cooperaties/energie-cooperatie-ten-boer/ 

  Lidmaatschap ECTB
Het is een misverstand dat alleen mensen die deelnemen aan een project van de ECTB lid kunnen worden van de 
cooperatie. Iedere inwoner van de voormalige gemeente Ten Boer en een deel van Overschild kan lid worden van 
de ECTB. Hoe meer leden we hebben hoe meer invloed we hebben op het verduurzamen van onze gemeenschap. 
Onze deelname aan het  grootschalige project Fledderbosch is daar een voorbeeld van.
Het voorbereiden van kleinschalige projecten vraagt veel tijd en steeds meer deskundigheid. Tijd die nu moet 
worden opgebracht door te weinig mensen. Ons bestuur en de werkgroep kunnen dit niet alleen. Ideeën zijn er 
genoeg, maar de tijd ontbreekt om van een idee een plan te maken. De uitvoering dreigt dan uit beeld te raken; 
een ongewenste situatie.

  Nieuwsbrief
De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt eind juni of zoveel eerder als er iets te melden is.
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