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Dit is de tweede nieuwsbrief van de Energie Coöperatie Ten Boer in 2019. De ontwikkelingen van de ECTB zijn ook
te volgen op de website www.ectb.nl



Algemene ledenvergadering
De ALV wordt gehouden op dinsdag 9 april aanstaande om 20 uur gehouden in het Dorpshuis in Ten Boer. De jaarrekening zal o.a. laten zien hoe het staat met de inkomsten en de uitgaven van de zonnepanelen. Deze bepalen
ook hoeveel de bijdrage per paneel in 2019 moet worden.
Daarnaast moet er een nieuw bestuur worden gekozen. Helaas zijn er nog geen aanmeldingen, iets wat wel dringend nodig is.
Ook wordt informatie gegeven over de ontwikkelingen van het zonnepark Fledderbosch en worden voorstellen
voorgelegd over de mogelijke positie(s) van de ECTB in deze ontwikkeling met grote financiële voorwaarden.
De agenda wordt tijdig naar de leden gestuurd. Belangstellenden zijn ook hartelijk welkom.



Bronnen VanOns
Op 25 februari jl is onze ontwikkelingsmaatschappij Bronnen VanOns officieel opgericht op het terrein in Farmsum
waar samen met Sea Ports en Eneco een zonnepark wordt ingericht van 25 ha. Bronnen VanOns is het professionele ontwikkelingsbedrijf van de lokale energiecoöperaties in het Noorden en zorgt ervoor dat het geld dat wordt
verdiend met het produceren van duurzame energie ook in de regio blijft.

Bronnen Van Ons aan de slag met o.a gedeputeerde Nienke Homan en directeur Klaas Dolsma
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Energietransitie
Bijna dagelijks wordt in alle media aandacht besteed aan de energietransitie. Ook het werk van de lokale energiecoöperatie krijgt steeds meer aandacht. Dit komt door het voornemen om de plaatselijke gemeenschap daadwerkelijk te gaan betrekken bij het produceren van duurzame energie en de opbrengsten daarvan ten goede te laten
komen van die gemeenschap. Daar zijn allerlei vormen voor te bedenken. De ECTB zit midden in zo’n denkproces
door deelname aan het zonnepark Fledderbosch. Bronnen VanOns, onze ontwikkelingsmaatschappij, steunt ons
daarbij. Namens de ECTB onderhandelt Bronnen VanOns met Ecorus en het waterschap over de inrichting van
de beheersorganisatie van Fledderbosch. Ook zorgen zij voor de noodzakelijke financiering. De ECTB is bij deze
gesprekken daadwerkelijk aanwezig. De verwachting is dat dit jaar definitieve besluiten over het park worden
genomen.
Maar ook de kleinschalige projecten moeten doorgaan. Ook die projecten dragen echt bij aan de overgang naar
duurzame energie. Bedrijven, instellingen en particulieren kunnen voor een, in verhouding, gering bedrag deelnemen aan zo,n project. Het bespaart veel geld per jaar voor de deelnemer en het zijn stappen op weg naar een
duurzamere samenleving. Wel constateert de ECTB dat de aanmeldingen voor een tweede kleinschalig project tot
nu toe te weinig is om deze stap daadwerkelijk te kunnen maken. U als lezer van deze nieuwsbrief kan ons helpen
door het werk van de ECTB onder de aandacht van uw omgeving te brengen.
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