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Dit is de derde nieuwsbrief van de Energie Coöpera�e Ten Boer in 2022. De ontwikkelingen van de ECTB zijn ook te
volgen op de website www.ectb.nl
�

Energiebesparing
De kracht van het argument is de herhaling. Vandaar dat u onderstaande tekst regelma�g in onze nieuwsbrief ziet
verschijnen. Ook het werk van de energiecoach valt hieronder. Als u advies wil hebben over energiebesparing,
neem dan contact op met de energiecoach@ectb.nl.
Nu de energieprijzen zo hard s�jgen is energiebesparing een belangrijk onderwerp geworden. De meest snelle
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.

�

Bestuur
Het bestuur is in gesprek met een aantal kandidaat bestuursleden. Zo spoedig mogelijk zal het bestuur een voorstel aan de leden doen. Dit gebeurt in het kader van de binnenkort te organiseren ALV. De voorzi�er stopt uiterlijk
1 juni aanstaande.

�

Fledderbosch
Op niet al te lange termijn zal het bestuur de leden informeren over de stand van zaken m.b.t. het zonnepark
Fledderbosch. De bedoeling is dat het park uiterlijk in februari 2024 produceert. Het overleg spitst zich nu toe op
de wijze waarop de ECTB gaat deelnemen aan het project. Daar wordt heel veel �jd en energie aan besteed.
Inmiddels wordt het overleg over het beheerplan en de ecologische inrich�ng voor het zonnepark Fledderbosch
weer geac�veerd. Als het plan in concept klaar is wordt het onder andere voorgelegd aan de leden van de ECTB.
Hopelijk kan dat in de komende ALV.

�

Warmtewandeling
Op 16 maart werd door Grunninger Power (GP) en onze energiecoach, Sandra Dirks, een bijeenkomst georganiseerd over het gebruik van de warmtecamera. De bijeenkomst bestond uit een instruc�e en een wandeling door
Ten Boer om proefsgewijs te leren werken met de camera. Met zo’n camera kun je de warmtelekken in een huis
bepalen. Met die kennis kun je dan gericht werken aan een betere isola�e.

�

Project Woldwijk
Door het gewijzigde overheidsbeleid gaat de energiebelas�ng omlaag waardoor het rendement voor de deelnemers aan dat project lager wordt. Het bestuur komt binnenkort met een voorstel over de jaarlijkse eigen bijdrage
per paneel voor de deelnemers aan her dakproject op Woldwijk. Dit gebeurt op de komende ALV als ook de begro�ng 2022 aan de orde komt. Zodra de financiële jaarstukken 2021 klaar zijn wordt de ALV georganiseerd.

