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  Ledenvergadering
Op de ledenvergadering van 12 september is besloten het dak bij de boerderij Woldijk te huren, Daar worden 177 
panelen geplaatst die beschikbaar komen voor de leden van de coöperatie.
Per paneel wordt € 99,- inleggeld betaald en € 17,50 per paneel per jaar als contributie. De opbrengst per paneel 
per jaar is ongeveer € 28,50. Het rendement is ongeveer 7% en de looptijd is 15 jaar.
De leden die zonnepanelen gaan gebruiken kunnen de energiebelasting van hun energieleverancier terugvragen 
onder overlegging van een contract met de ECTB.
Noordelijk lokaal duurzaam (NLD), de energiemaatschappij waarbij de ECTB is aangesloten, verrekent dit met 
de jaarafrekening zonder kosten. Het is nog niet duidelijk of andere leveranciers administratiekosten in rekening 
brengen.  
Een volledig verslag van de ledenvergadering staat in de rubiek ”nieuws” op www.ectb.nl.

  Voortgang
De akte van het recht van opstal ligt nu bij de gemeente Ten Boer en de CV Woldwijk voor commentaar. Deze akte 
is nodig om de ECTB de zekerheid te geven dat zij de komende 20 jaar kan beschikken over het dak.
Als het dak is versterkt en de panelen zijn gereserveerd kan de uitvoering starten. Vier installateurs uit de gemeen-
te Ten Boer zullen daarvoor zorg dragen. We hopen in het vroege voorjaar de productie te starten.

  Warmtecamera
De energiecoöperatie kan voor leden komende winter tijdelijk de beschikking krijgen over een warmtecamera 
waarmee een warmtescan kan worden gemaakt van uw huis. De scan laat zien of uw huis voldoende is geïsoleerd. 
Om goede opnames te krijgen moet het verschil tussen buiten en binnen 10 gr. zijn. De opnames moeten worden 
gemaakt bij bewolkt weer of in de avond. U kunt zich opgeven via info@ectb.nl.

  CV Woldwijk
Als lid van de CV Woldwijk is de energiecoöperatie betrokken bij o.a. de plaatsing van wisselwoningen op het ter-
rein van Woldwijk. Het bestuur onderhandelt hierover het met het Centrum Veilig Wonen (CVW).
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