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  Voortgang
Ook deze maand hebben we weer vorderingen gemaakt. De plaatselijke ondernemers hebben de vragen die de 
GrEK over de offerte had beantwoord en de sterkte van de dakconstructie is gemeten. Nagegaan wordt of het dak 
versterkt moet worden. We moeten zeker weten dat de panelen de komende 20 jaar zonder problemen kunnen 
blijven liggen.
De notaris is bezig met het opstellen van de akte voor het recht van opstal. In deze akte staan de afspraken die wij 
met de gemeente en de gebiedscoöperatie maken over het gebruik van het dak. 
Het Reflectieteam (het adviesorgaan voor de CV Woldwijk over het toelaten van activiteiten op Woldwijk) heeft 
geadviseerd de ECTB  zonder voorbehoud toe te laten. Op zich kan het contract met de CV Woldwijk nu worden 
getekend. De ECTB zal dat echter pas doen als duidelijk is dat het dak van de stal geschikt is en de akte voor het 
recht van opstal is getekend door de gemeente, de CV Woldwijk en de ECTB. Als dat is gebeurd, wordt de ECTB lid 
van de CV Woldwijk.

De eerste verkenningen voor aanvullende financiering van ons project zijn gedaan. Het bestuur wil twee mogelijk-
heden bieden. De eerste is de aanschaf van de panelen voor het investeringsbedrag en een lage jaarlijkse contri-
butie, de tweede is de aanschaf van de panelen voor (royaal) minder dan het investeringsbedrag en een hogere 
jaarlijkse contributie. In beide gevallen krijgt het lid de voordelen van de subsidie binnen de postcoderoosregeling.
Voordat we de datum van de ledenvergadering vaststellen, willen we inventariseren wie er daadwerkelijk gaan 
deelnemen aan het project. In dit eerste project gaat het om 177 panelen met een productie van ongeveer 260 
kWh per paneel. Een  gemiddeld gezin gebruikt per jaar zo’n 3000 kWh. Het is verstandig om daaronder te gaan 
afnemen, omdat “overproductie” haast geen voordeel oplevert. 80% van het gemiddelde van de laatste jaarafre-
keningen kan een leiddraad zijn voor het aantal kWh dat wordt afgenomen.

We zijn op weg naar de eerste duurzame en collectieve stroomopwekking in onze eigen gemeente. De weg is zeker 
begaanbaar, maar met hobbels waar we voorzichtig om heen moeten laveren.

Na dit project start de ECTB met een aantal windmolens en daarna met een zonneweide.

  De zonnekaart
De zonnekaart is een nieuwe website die huiseigenaren inzicht geeft in de geschiktheid van hun dak voor zon-
nepanelen of zonnecollectoren. De kaart toont alle dakvlakken die voldoende zoninstraling hebben en geeft een 
betrouwbare inschatting van het aantal zonnepanelen dat hierop geplaatst kan worden. Ook kan de gebruiker met 
behulp van een eenvoudige rekenmodule snel uitrekenen wat de investering zal opleveren. (overgenomen van de 
website www.zonnekaart.nl).

  NLD
Willen de leden die al energie afnemen van NLD dat aan ons doorgeven? Wij krijgen daarvoor een wederverko-
pervergoeding en u krijgt de contributie van de ECTB 2017 teruggestort.
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  De organisatie
We zijn nog steeds aan het zoeken naar kandidaten voor een bestuursfunctie. In een coöperatie kiezen de leden 
hun eigen bestuur. Dat moet na de huidige opstartperiode zo snel mogelijk gebeuren. Denkt u er eens over na, 
of nog beter: doe het gewoon. Het is mooi en zinvol werk. Ook zoeken we nog 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 zeer welkom. Wij vragen u om onze website www.ectb.nl  in uw omgeving onder de 
aandacht te brengen.
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