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Dit is de vierde nieuwsbrief van de Energie Coöperatie Ten Boer (ECTB). De ontwikkelingen van de ECTB zijn ook te
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Voortgang
Vier installateurs uit Ten Boer hebben een offerte uitgebracht voor 177 zonnepanelen op het dak van de Klaverstal
bij de boerderij Woldwijk. Samen met de Groninger Energie Koepel wordt het plan verder uitgewerkt. De productie van die panelen zal ongeveer 43.000 kWh uur zijn, goed voor ongeveer 14 huishoudens.
Daarnaast willen we twee kleine windmolens plaatsen met een gezamenlijke capaciteit van ongeveer 60.000 kWh
per jaar, goed voor ongeveer 20 huishoudens.



CV Woldwijk
De gemeenteraad neemt op 29 maart een besluit waardoor de mogelijkheden voor het gebied Woldwijk worden
verruimd. De ECTB houdt nog vast aan het oorspronkelijke plan voor het aanleggen van een zonneweide in dat
gebied plus een aantal kleine windmolens.



Ledenwerving
Inmiddels heeft de ECTB ruim twintig leden. Deze leden kiezen op 2 mei aanstaande een bestuur in de eerste
officiële algemene ledenvergadering. Dit is het hoogste orgaan van onze coöperatie. Nieuwe leden zijn hartelijk
welkom. De contributie is voor 2017 is €10-,.
We hebben dringend behoefte aan mensen met fiscale en financiële kennis en aan administratieve ondersteuning.



Voorlichting
Op maandag 27 maart aanstaande mogen we in de ledenvergadering van de vereniging Dorpsbelangen Garmerwolde informatie over de ECTB geven. Buurkracht zal dan informatie over duurzaam wonen geven.



NLD
Inwoners van de gemeente Ten Boer die energie afnemen van de Noordelijk Lokaal Duurzaam kunnen lid worden
van de ECTB zonder contributiebetaling in 2017. De ECTB krijgt voor deze leden van de NLD een zgn. wederverkopervergoeding, dus extra inkomsten. Meer informatie daarover vindt u op https://www.noordelijklokaalduurzaam.
nl/energie-cooperatie-ten-boer



Website
Op onze website www.ectb.nl vindt u meer informatie over onze activiteiten en adressen waar informatie is te
vinden over energiebesparing en duurzaamheid.
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