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  Ledenvergadering
De geplande ledenvergadering van 2 mei aanstaande kan helaas niet doorgaan, omdat we u de noodzakelijke in-
formatie over het aanschaffen van energiedelen nog niet kunnen geven. 
Er is al wel veel gebeurd. Er is opdracht gegeven voor het berekenen van de sterkte van het dak van de kalverstal 
bij de boerderij op Woldwijk. Er moeten 177 panelen gelegd worden en het dak moet dat 20 jaar kunnen houden. 
Omdat dit in het aardbevingsgebied plaatsvindt, worden er aanvullende eisen gesteld met extra kosten voor de 
ECTB. Wij denken hiervoor subsidie te kunnen krijgen. 
Er ligt een concept voor het recht van opstal bij de notaris. Dat hebben we nodig om de komende 20 jaar de bes-
chikking te hebben over een deel van het dak van de kalverstal. 
Het verdienmodel is zo goed als klaar. We moeten een keus maken uit een aantal mogelijkheden. We kunnen de 
energiedelen voor een laag bedrag aan de leden verkopen als we geld lenen om een deel van de investering te 
betalen. Daarvoor kunnen we een deel van het geld lenen bij de provincie tegen 0.7% rente voor de looptijd van 
dit project. We kunnen er ook voor kiezen geen geld te lenen en de energiedelen tegen een royaal hoger bedrag 
aanbieden. 
De gezamenlijke plaatselijke installateurs leveren de panelen, plaatsen deze en gaan ze eventueel onderhouden.
Dat het allemaal wat langer duurt dan we graag willen komt door de ontwikkelingen van de coöperatie Woldwijk. 
Omdat de initiatiefnemers van de energiecoöperatie ook mede de aanzet hebben gegeven voor de CV Woldwijk 
voelen wij ons daarmee sterk verbonden. Het tempo van de ontwikkeling van de CV Woldwijk is voorlopig dus ook 
ons tempo. 
Als onverhoopt de samenwerking met de CV Woldwijk niet doorgaat, hebben we andere mogelijkheden. 
We hopen voor de zomervakantie de ledenvergadering te houden waar we met een voorstel komen voor het aan-
schaffen van energiedelen. Vooraf willen we van u weten voor hoeveel energiedelen u opteert (een energiedeel is 
een paneel). U krijgt hierover nader bericht van ons. 
Als dat is gerealiseerd gaan we met het volgende project, de twee windmolens, starten en daarna met de zonne-
weide. Dit alles kan alleen als de leden voldoende energiedelen afnemen.

  NLD
Willen de leden die al energie afnemen van NLD dat aan ons doorgeven? Wij krijgen daarvoor een wederverkop-
ervergoeding en u krijgt de contributie teruggestort.

  Bestuur
We zijn nog steeds bezig met het zoeken naar kandidaten voor een bestuursfunctie. We willen graag dat de leden 
hun eigen bestuur gaan kiezen. Denkt u er eens over na, of nog beter: doe het gewoon. Het is mooi en zinvol werk. 
Ook zoeken we nog naar vrijwilligers voor de algemene en financiële administratie. De secretaris kan er alles over 
vertellen.

  Werving leden
Voor de coöperatie is het van belang zoveel mogelijk leden te hebben. Iedereen die graag zelf goedkoop energie 
wil produceren, maar dat niet kan, is hartelijk welkom. Ook inwoners die zelf al energie produceren, maar ons wel 
willen ondersteunen zijn hartelijk welkom. Wij vragen u om onze website www.ectb.nl in uw omgeving onder de 
aandacht te brengen.
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