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  Ledenvergadering
Op de vergadering van 2 februari jl. is maandag 24 april genoemd als volgende vergadering. In verband met de 
voorjaarsvakantie is de vergadering verplaatst naar dinsdag 2 mei.
In ieder geval wordt er dan een bestuur gekozen. Daarom een dringende oproep voor kandidaten. Het is mooi 
werk in een boeiende sector. De bestuurders worden niet in functie gekozen, dat regelt het bestuur onderling.
Ook proberen we een eerste concept voor het huishoudelijke reglement te presenteren.
Leden en belangstellenden zijn van harte welkom met de beperking dat alleen leden stemrecht hebben.
Het klinkt allemaal een beetje saai, maar het hoort bij het inrichten van een gedegen organisatie die de komende 
30 jaar allerlei activiteiten gaat ontplooien op het gebied van duurzaamheid in de gemeente ten Boer.

De bijeenkomst op 2 februari was succesvol. Er waren 23 personen aanwezig. Een aantal gaf aan zonnepanelen 
(ook wel genoemd energiedelen) af te willen nemen. De meesten willen de komende ontwikkelingen afwachten 
alvorens een besluit te nemen. 
Een vertegenwoordiger van de Groninger EnergieKoepel (GrEK) gaf een uiteenzetting over de mogelijkheden van 
duurzame energieopwekking door zon en wind. Ook werden financiele gegevens gepresenteerd. De gebruikte 
Powerpoint presentatie staat inmiddels op onze website.

  NLD
Mensen die nu al energie afnemen van NLD kunnen dit aan ons doorgeven. Wij sluiten dit dan kort met NLD en 
ontvangen van hen de wederverkopervergoeding. Als u lid bent van de ECTB en de contributie hebt betaald voor 
2017, krijgt u die van ons teruggestort. Als u nog geen lid bent van de ECTB, kunt u dat worden zonder contributie-
betaling voor 2017. Aanmelden kan op de website
De definitieve regeling voor de verschillende leden wordt opgenomen in het huishoudelijke reglement.

  Recht van Opstal
Zoals gemeld in de vergadering van 2 februari zijn we bezig een concept voor dit document te maken. Dit wordt 
voorgelegd aan de CV Woldwijk en de gemeente. Na hun reactie zullen het verder met de notaris regelen.

  Zonnepanelen
Inmiddels is er contact geweest met een aantal installateurs in de gemeente Ten Boer voor de installatie van zon-
nepanelen. Daarnaast is er overleg geweest met twee leveranciers van kleine windmolens. Ook is de locatie door 
hen bekeken op de mogelijkheden van plaatsing.

  Website
Henk Tuinema (CorfuDesign) heeft voor een mooie website gezorgd. Hij en Laurens Mengerink zorgen voor de 
wijzigingen die geregeld plaats vinden om de site actueel te houden zodat u goed op de hoogte blijft. Dus kijk 
geregeld even op www.ectb.nl
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