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Dit is de negende nieuwsbrief van de Energie Coöperatie Ten Boer in 2018. De ontwikkelingen van de ECTB zijn ook
te volgen op de website www.ectb.nl



Prijs GroenLinks
Op 7 oktober heeft de ECTB van de afdeling GroenLinks Groningen een oorkonde gekregen als de meest groene
organisatie in Ten Boer in 2018. De ECTB heeft deze waardering zeer op prijs gesteld. Zie voor foto’s onze website:
www.ectb.nl.



Toneelstuk GAS
Rondom de opvoering van het toneelstuk GAS wordt er aandacht besteed aan gerelateerde onderwerpen. Op 14
oktober zijn er door Podium TV opnames gemaakt waarin Jan Borkent is geïnterviewd over de ECTB. Vanaf 21 november worden de programma’s in de serie “Toneelmeesters” uitgezonden op Podium TV onder de titel “Gasterij
de Toekomst”.



Duurzaamheidsheidsmarkt
Op zaterdag 27 oktober wordt van 13.00 uur tot 17.00 uur op Woldwijk een duurzaamheidsmarkt gehouden. DE
ECTB zal daar ook aanwezig zijn. Dan hebben we nieuwe informatiefolders die zijn ontworpen door Henk Tuinema.



Zonnepark Fledderbosch
De ECTB geeft Bronnen VanOns i.o. (BVO) een volmacht om namens de ECTB het park verder mee te ontwikkelen.
Dit is conform het besluit van de algemene ledenvergadering van 25 september. De hiermee verbonden intentieovereenkomst wordt op korte termijn getekend. Het was de bedoeling dat ook Dorpsbelangen Garmerwolde
mede-ondertekenaar zou zijn, maar die hebben deze stap tot nader inziens opgeschort.
BVO wordt opgericht door de Groninger Energiekoepel (GrEK), Grunniger Power en de Natuur- en Milieufederatie
Groningen. BVO zit risicodragend aan tafel en draagt ook de kosten hiervoor zelf.
In een later stadium komt aan de orde hoe en op welke wijze de opbrengsten binnen de Ten Boerster gemeenschap, dan een deel van de gemeente Groningen, zullen worden besteed. Bij dit proces zullen o.a. de dorpsverenigingen worden betrokken.



Tweede project
De ECTB zoekt naar een dak voor het realiseren van een tweede project. Inmiddels is er contact met een aantal
dakeigenaren. Mensen die gebruik willen maken van de korting die zij op de elektriciteitsprijs kunnen krijgen
kunnen zich melden op info@ectb.nl. De ECTB houdt de investering voor deelnemers zo laag mogelijk zodat veel
mensen van de regeling kunnen profiteren. Het rendement op de investering is volgens de huidige voorwaarden
ongeveer 8%.
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