
Nieuwsbrief nr 7 juni-juli 2017
Dit is de zevende nieuwsbrief van de Energie Coöperatie Ten Boer (ECTB). De ontwikkelingen van de ECTB zijn ook 
te volgen op de website www.ectb.nl 

  Voortgang
Deze keer een korte nieuwsbrief. Er gebeurt van alles op het gebied van vergunningen en aanpassingen. We zijn de 
voorbereidingen voor het plaatsen van de panelen bij de boerderij Woldwijk aan het afronden. De GrEK steunt ons 
bij het opstellen van het verdienmodel en de ledencontracten. Met ieder lid dat via de coöperatie zonnepanelen 
koopt wordt een contract afgesloten.  
We zullen een overeenkomst afsluiten met een administratiekantoor voor de fiscale en financiële administratie. 
Als we alles op een rijtje hebben wordt er folder samengesteld die in de gemeente Ten Boer huis aan huis wordt 
verspreid.
Als het project van de kalverschuur operationeel is, willen we verder gaan met de windmolens

  CV Woldwijk
Op maandag 10 juli hebben we de onderhuurovereenkomst met CV Woldwijk getekend met het voorbehoud dat 
de leden in september daarmee akkoord gaan. Naast de ECTB is er overeenkomst getekend door Agrarisch Na-
tuurbeheer, Carex BV (met als partner Mas con Menos), Tiny Houses en Informatiecentrum Natuurlijk Bouwen. 
De weg is voor de ECTB nu bijna vrij om het dak van de kalverschuur te gaan gebruiken. Omdat er in de schuur 
een werkplaats komt, wordt er een aanvullende berekening van de dakconstructie gemaakt om na te gaan of en 
hoe het dak verstevigd moet worden. De opdracht voor der constructieberekening  is verstrekt aan firma de Haas 
uit Delfzijl.
Parallel met deze zaken is de notaris gevraagd een akte te maken voor verkrijging van het recht van opstal. Drie 
partijen moeten hiervoor tekenen: de gemeente als eigenaar, de CV Woldwijk als huurder (van de gemeente) en 
de ECTB als onderhuurder.

  Ledenvergadering
Zoals het nu lijkt houden we dinsdag 12 september een ledenvergadering waarin we de leden voorstellen in te 
stemmen met onze plannen (we gaan ervan uit dat we dan alles klaar hebben). De daadwerkelijke uitvoering zal 
daarna plaatsvinden. Een model wordt voorgelegd van het contract dat per lid moeten worden afgesloten bij af-
name van zonnepanelen.
Ook willen we dan verder met een gekozen bestuur. Bij deze nogmaals een dringende oproep voor kandidaat-be-
stuursleden.

  Activiteiten op Woldwijk
Er gebeurt al het nodige op Woldwijk, vooral in en rond de boerderij. Twee agrariërs exploiteren een groot deel 
van het land als agrarisch natuurbeheerders en de groep van Mas con Menos (Spaans voor meer met minder) 
heeft een groentetuin aangelegd, een pizzaoven en een kachel van leem gebouwd. Zo nu en dan worden pizza’s 
gebakken voor ieder die daar zin in heeft. Een van de leden woont op het terrein in een yurd, waarvan er normaal 
gesproken meerdere gebouwd gaan worden. Een boeiend geheel, de moeite waarde er eens een kijkje te gaan 
nemen.
Voor meer informatie zie: www.woldwijk.nl en masconmenos.nl/nl/. 

In juli en augustus verschijnen er geen nieuwsbrieven.

We wensen u een fijne zorgeloze vakantieperiode toe.

ECTB


