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Dit is de elfde nieuwsbrief van de Energie Coöperatie Ten Boer (ECTB). De ontwikkelingen van de ECTB zijn ook te
volgen op de website www.ectb.nl


Voortgang
Het dak van de schuur wordt geschikt gemaakt voor het leggen van de 177 zonnepanelen.
Enexis zorgt voor de aansluiting op het net. De gezamenlijke installateurs uit de gemeente Ten Boer hebben
de offerte geactualiseerd. We zijn druk met bedrijfsbezoeken met als doel bekendheid te geven aan het werk
van de ECTB en het “verkopen” van duurzame energie. Wij worden daarbij ondersteund door NLD en het bureau
Messor Media uit Drachten.
Inmiddels wordt er gewerkt aan een toelichting bij het contract dat de ECTB afsluit met leden die zonparticipaties
afnemen.



NLD
Als u mailchi.mp/9541b7fccb90/standaarddocumenten-die-jouw-coperaties-snel-op-weg-helpen?e=4bb20d6119
aanklikt krijgt u veel informatie over NLD, de energiecoöperatie waar wij ook lid van zijn en waaraan we gaan
le-veren.



Warmtecamera
Laurens Mengerink en Gerrit Kuiper zijn druk bezig met het maken van de infrarood foto’s bij leden die dit hebben
aangevraagd. De isolatiekwaliteit van huizen wordt hiermee zichtbaar gemaakt . Eind van deze maand gaat
de camera weer terug naar de GrEK.



Veel gestelde vragen
Op de website is op de pagina “Project Woldwijk”een rubriek “Veel gestelde vragen” geplaatst waar we
proberen antwoord te geven op vragen die vaak worden gesteld naar aanleiding van het project Woldijk. Veel
van deze vra-gen worden ook bij andere coöperaties gebruikt zoals bv in Loppersum.



Overstapboete
Leden die willen overstappen naar NLD en daarvoor een boete moeten betalen kunnen van de ECTB een eenmalige bijdrage krijgen tot maximaal €75,-.



Samenwerking verenigingen
Het bestuur van de ECTB heeft besloten tot samenwerking met verenigingen zoals sport- en,
dorpsverenigingen. Als een lid van zo’n vereniging de energie afneemt van NLD en lid wordt van de ECTB
ontvangt de vereniging per deelnemend lid 50% van de zogenaamde wederverkopersbijdrage. Dat bedrag kan
maximaal €37,50 per jaar be-dragen. Verdere uitwerking zal de komende tijd plaatsvinden.



Verkoop panelen
In de lopende verkoopronde voor 177 zonneparticipaties(-panelen) is ca. 75% verkocht. De ECTB verwacht binnen
korte tijd tot installatie te kunnen overgaan.
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Verloting Waka Waka
In januari maken we bekend wie de Waka Waka oplader heeft gewonnen die beschikbaar is voor een van degenen
die de ECTB-brochure van de website heeft gedownload.



Afsluiting
Het bestuur van de ECTB dankt haar vrijwilligers, leden en overige belangstellenden voor de ondersteuning in het
aflopende jaar en wenst u allen fijne feestdagen toe en een gezond en duurzaam 2018. Praat eens op een verjaardag over de duurzame energie die we in Ten Boer gaan produceren.
We hopen in de nieuwsbrief van december 2018 te kunnen melden hoeveel energie we in Ten Boer hebben geleverd aan de NLD.
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