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Van het bestuur
U begrijpt dat ook onze activiteiten geminimaliseerd zijn. We proberen met videoverbindingen nog een beetje
door te gaan met vergaderen.
Zo zijn we met de Hanze Hogeschool in gesprek over het opstellen van een marketingplan en het uitvoeren daarvan door ouderejaars studenten. De uitvoering daarvan zou ons tweede project voor een dak met panelen moeten versnellen, dus deelnemers daarvoor werven. Ook willen we graag meer leden om het draagvlak en de invloed
op het beleid van het zonnepark “Fledderbosch” te vergroten. We willen zoveel mogelijk inwoners van de oude
gemeente Ten Boer laten profiteren van de opbrengst van het park. Hoe dat moet gebeuren bepalen de leden en
de betrokken dorpsverenigingen. In de vorige nieuwsbrief hebt u kunnen lezen dat het een park wordt met een
behoorlijke omvang en waarschijnlijk het eerste park in Nederland met deze omvang waar een lokale coöperatie
voor 50% eigenaarschap opteert. Inmiddels wordt gewerkt aan de tekst van de volmacht waarmee de ECTB aan
“Bronnen VanOns” vraagt al datgene te doen dat nodig is om voor 50% mede-eigenaar te worden van het zonnepark. Deze volmacht moet door de leden worden goedgekeurd.
Daarnaast zijn we in gesprek met de energietafel in Woltersum. We gaan na of het project in Woltersum, met behoud van de zelfstandigheid, onderdeel van de ECTB kan worden. Dat scheelt veel “papierwerk” voor Woltersum.
De bedoeling om met de omliggende energiecoöperaties een reactie te geven op het document over de Regionale
Energie Strategie is niet gelukt. Inmiddels hebben de meeste gemeentebesturen hierop al een reactie gegeven.
Zoals het nu lijkt zullen lokale energiecoöperaties een belangrijke rol hebben in de energietransitie. Daarbij hangt
natuurlijk veel af van inwoners die zich daarvoor willen inzetten.
We benadrukken ten overvloede dat de geplande algemene ledenvergadering (alv) van 21 april niet doorgaat. Pas
na 1 juni kan nagegaan worden of het plannen van een alv mogelijk is. Tot zolang moet u er maar op vertrouwen
dat het bestuur de zaken zo goed mogelijk behartigt. Indien er echt iets dringends besloten moet worden, bijvoorbeeld i.v.m. Fledderbosch wordt u daarover geïnformeerd en kan uw mening gevraagd worden.
Al deze zaken vallen in het niet bij de ramp die zich nu voltrekt in onze wereld en waarvoor tot nu toe een doeltreffende behandeling ontbreekt.
Zolang deze ramp voortduurt vallen we u niet lastig met onze nieuwsbrieven en hopen we met u dat het “normale” leven weer spoedig mag aanvangen.
Voor nu wensen we u al het goede toe in een virusvrije omgeving.
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