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Dit is de negende 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
�

Nieuw project (tekst in samenwerking met Evert Blansjaar van de GrEK)
Bij voldoende deelname wil de ECTB nieuwe zonnedakprojecten in Ten Boer en omgeving starten met gebruikmaking van de nieuwe PostCodeRoos regeling. In tegenstelling tot de oude PostCodeRoos regeling, waar bij deelname de jaarlijkse energiebelas�ng werd teruggegeven wordt binnen de nieuwe “Subsidieregeling Coöpera�eve
Energieopwekking” (SCE) een gegarandeerd rendement uitgekeerd over een periode van 15 jaar.
Binnen de nieuwe regeling is er geen rela�e meer met het eigen stroomgebruik en mogen leden aan meerdere
projecten deelnemen. Per project kan iedereen in Ten Boer deelnemen tot een maximum van de produc�e van
ongeveer 5000 kWh per jaar. Per huisadres kan eenmaal worden deelgenomen aan een project. Deelnemen aan
meerdere projecten kan wel.
Omdat de nieuwe SCE regeling uitgaat van een per project met een kleinverbruikersaanslui�ng van 3 maal 80A (in
de meeste woningen) worden voorlopig projecten uitgevoerd van circa 200 zonnepanelen per project. Met een
deelname € 95,00 per energiecer�ficaat van 250 kWh is het rendement van 7% per jaar te behalen gedurende 15
jaar. De inleg is in ongeveer 7 jaar terugverdiend.
Voorbeeld van het verdienmodel:
Aantal cer�ficaten
Eenmalige investering
Opbrengst per jaar
Ne�o opbrengst over 15 jaar
1
€
95
€ 12,50
€
92,50
2
€ 190
€ 25,00
€ 158,00
3
€ 285
€ 37,50
€ 277,50
4
€ 380
€ 50,00
€ 370,00
5
€ 475
€ 62,50
€ 462,50
6
€ 570
€ 75,00
€ 555,00
8
€ 760
€ 100,00
€ 740,00
10
€ 950
€ 125,00
€ 925,00
12
€ 1.140
€ 150,00
€ 1.110,00
14
€ 1.330
€ 175,00
€ 1.295,00
16
€ 1.520
€ 200,00
€ 1.480,00
18
€ 1.710
€ 225,00
€ 1.665,00
20
€ 1.900
€ 250,00
€ 1.850,00
De getallen zijn op basis van een goede inscha�ng, omdat zaken als de huur van een dak, de prijs van de panelen
en de installa�e nog niet bekend zijn.
Wij zoeken:
• Daken die geschikt zijn om onze eigen energie op te wekken
• Kandidaten die willen deelnemen aan deze projecten.
Als er voldoende deelnemers zijn en er daken beschikbaar zijn, kunnen wij de procedure voor de SCE subsidie
aanvraag starten .
Ook is het nodig dat de ECTB voldoende menskracht beschikbaar hee� om dit soort projecten goed te kunnen
uitvoeren. Het zou fijn zijn als enkele belangstellenden zich bij het bestuur melden om een en ander in goede
banen te leiden.

�

Energiebesparing
Nu de energieprijzen zo hard s�jgen is energiebesparing een belangrijk onderwerp geworden.
De meest snelle en eenvoudigste manier om energie te besparen is door de thermostaat van de cv-ketel op 60°C
te ze�en. Urgenda hee� voor deze heel eenvoudige handeling instruc�e video’s gemaakt die u kunt bekijken op
www.zetmop60.nl

�

Energiecoach in Ten Boer (vrije vertaling van de site van Grunneger Power)
Uw (t)huis verduurzamen? Een energiecoach helpt u! De energiecoach gee� u persoonlijk advies over het verduurzamen van uw woning. Gra�s! Tijdens het bezoek bij u thuis adviseert de energiecoach u over energiemaatregelen die ervoor zorgen dat u energie (en dus ook geld) bespaart. Tijdens dit bezoek kunt u vragen stellen over
bijvoorbeeld: isola�e, de energierekening, en verwarming. Wilt u meer grotere maatregelen treffen in huis? Ook
dan helpt uw energiecoach u op weg.
Sandra Dirks, de nieuwe energiecoach van de ECTB, adviseert u graag. De energiecoach van ECTB is bereikbaar via:
energiecoach@ectb.nl of via grunnegerpower.nl/energiecoaches/
Bij het huisbezoek hee� de energiecoach een energietas bij zich. Uit de inhoud kunt u ter waarde van 50 euro een
keuze maken.

�

ECTB website
Door een a�ente lezer zijn we erop gea�endeerd dat onze jaarverslagen vanaf 2017 niet op de website stonden.
Inmiddels alle jaarverslagen op de website te lezen.

�

Uitstel ALV
Zoals al via de mail meegedeeld wordt de najaars ALV enige �jd uitgesteld. Nieuwe ontwikkelingen met betrekking
tot het zonneparwk Fledderbosch zijn mede een aanleiding voor het bestuur hiertoe te besluiten.

