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Dit is de vierde nieuwsbrief van de Energie Coöpera�e Ten Boer in 2021. De ontwikkelingen van de ECTB zijn ook
te volgen op de website www.ectb.nl
�

Algemene ledenvergadering
Helaas gaat de digitale ledenvergadering op 29 april niet door omdat de jaarstukken van 2020 nog niet beschikbaar zijn. De afwerking en controle nemen meer �jd in beslag dan we verwacht hadden. Een nieuwe datum wordt
vastgesteld als de stukken klaar zijn voor bespreking in de algemene ledenvergadering. Inmiddels hebben de leden daarvan bericht gehad.

�

Overdracht par�cipa�es oude postcoderoosregeling
Zoals bekend is de oude postcoderegeling vervallen per 1 april jl. Nu pas is bekend geworden dat de overdracht
van de par�cipa�es bij verhuizing of overlijden niet meer mogelijk is. Inmiddels is er druk overleg met het ministerie over een oplossing.

�

Enquête Fledderbosch
De leden van de ECTB hebben een mail gehad van Nynke Kloppenburg over een enquête over Fledderbosch. Deze
enquête gaat over de betrokkenheid van de inwoners van de voormalige gemeente Ten Boer bij het beleid rondom zonneparken. Wij stellen het zeer op prijs als u deelneemt aan de enquête en het formulier voor 14 mei invult.

�

Energiebesparing
Energiebesparing en duurzaamheid zijn begrippen die te pas en te onpas worden gebruikt. Soms lijkt het alsof het
plaatsen van windmolens en zonnepanelen de oplossing is voor het probleem van de toekoms�ge energievoorziening. Zeker zo belangrijk is echter het minder gebruik van energie in eigen huis. De energierekening is een
maandelijks terugkerende hoge kostenpost in een huishouden. Het isoleren van muren, daken en vloeren verlaagt
de maandelijkse kosten. Maar ook het gebruik van ledlampen en zuinige elektrische apparaten werkt mee aan het
verlagen van de energierekening. Al die maatregelingen kosten geld en niet iedereen is in de gelegenheid dat
daarvoor vrij te maken. De ECTB wil daarom behulpzaam zijn bij het vervangen van een oude koelkast voor een
energie zuinig apparaat naar eigen keuze, zonder dat er een investering nodig is. De s�ch�ng "de Groene Bedoeling" werkt een systeem uit dat we in de prak�jk willen toetsen. Daarom wil de ECTB graag in contact komen met
mensen die graag een energiezuinige koelkast willen aanschaffen en daarvoor nog niet de middelen hebben.
Deelname is mogelijk voor alle inwoners van de voormalige gemeente Ten Boer. Aanmelden kan via info@ectb.nl
of telefonisch op 06- 23 31 08 08 of 06- 53 23 41 75. De aanmelding is vrijblijvend en vertrouwelijk.
Het zijn allemaal kleine stapjes, maar alles bij elkaar werkt het wel mee aan het verbeteren van het klimaat en ons
eigen comfort.

�

Energiecoaches
Zoals het nu lijkt kunnen we over enige �jd nog een energiecoach inze�en. We zijn nog in overleg met Grunneger
Power hoe we de inzet het beste kunnen regelen. Degenen die een advies willen hebben kunnen dat al wel kenbaar maken via info@ectb.nl of op energiecoach@ectb.nl. Ook zal de energiecoach het boven beschreven traject
begeleiden. De nieuwe energiecoach krijgt een eigen e-mail adres.

�

De nieuwe subsidieregeling
De nieuwe subsidieregeling voor energiecoöpera�es is op 1 april j.l. van kracht geworden. Door deze regeling
wordt het mogelijk aan deelnemers van een project voor opwekking van duurzame lokale energie een jaarlijkse
subsidie te verlenen waardoor er een rendement van ruim 8% op de inleg mogelijk is. Als u belangstelling hebt voor
zo’n project kunt u dit melden op info@ectb.nl. Bij voldoende aanmeldingen gaan we een project voorbereiden.
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