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Algemene ledenvergadering
Op dinsdag 9 april om 20.00 uur wordt de algemene ledenvergadering gehouden in het Dorpshuis aan de Sportlaan in Ten Boer. Naast het jaarverslag en de financiële verantwoording over 2018 zal ook de stand van zaken van
het zonnepark Fledderbosch worden toegelicht.
We rekenen op de aanwezigheid van alle leden. Ook belangstellenden zijn hartelijk welkom.



Postcoderoosregeling
Omdat de minister had aangekondigd dat o.a. de postcoderoosregeling zou gaan veranderen zijn we niet heel actief geweest met het voorbereiden van ons tweede project. Nu de regeling de eerste jaren zo goed als ongewijzigd
blijft gaan we actiever worden. Inmiddels zijn we in gesprek met een ondernemer die eventueel een dak beschikbaar heeft en hebben we een aantal deelnemers. Laat ons weten of u mee wil doen of dat er in uw omgeving
mensen zijn die mee willen doen. Deelname garandeert gedurende vijftien jaar de teruggave van de energiebelasting. Ruwweg is dat ongeveer de helft van de elektriciteitkosten. Meer informatie is te vinden op onze website
www.ectb.nl en u kunt ons er als bestuur ook over aanspreken. De deelname is beperkt tot de inwoners van de
oude gemeente Ten Boer plus een deel van Overschild. Bedrijven, instellingen en personen kunnen deelnemen.



Energietransitie
De laatste tijd is er veel zin en onzin geschreven over het belang van de energietransitie. Als energiecoöperatie
willen we ons verre houden van die discussie. Wat wij willen is dat de opbrengsten van de energie die bij ons wordt
opgewekt ook ten goede komen van de lokale gemeenschap in wat voor een vorm dan ook. Dat beogen we met
kleine projecten op daken, maar ook met een groot project als het zonnepark Fledderbosch.
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