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Dit is de negende nieuwsbrief van de Energie Coöpera�e Ten Boer in 2020. De ontwikkelingen van de ECTB zijn ook
te volgen op de website www.ectb.nl
�

Algemene ledenvergadering
Dinsdag 24 november is de ledenvergadering digitaal gehouden. Het jaarverslag en de jaarrekening van 2019 zijn
vastgesteld, evenals de begro�ng 2020. Michiel Mulder hee� een presenta�e gegeven over Bronnen VanOns en
de stand van zaken rondom Fledderbosch. Een aantal leden hee� zich beschikbaar gesteld voor de nog op te richten par�cipa�ewerkgroep als de zonneweide Fledderbosch gaat produceren. De samenstelling van de werkgroep
moet nog worden besproken. Binnenkort wordt de samenwerkingsovereenkomst tussen de ECTB en Bronnen
VanOns ondertekend.

�

Energie VanOns (citaat van de website)
"Wat supergaaf, we staan alweer op nummer 1! Net als in 2018 en 2019 prijkt Energie VanOns, het energiebedrijf
van de noordelijke lokale coopera�es, dit jaar met een maximale score van een ve�e 10 bovenaan in de jaarlijkse
stroomranking. De Consumentenbond, Natuur & Milieu en Wise onderzoeken elk jaar de duurzaamheid van
stroomleveranciers en zet ons in 2020 opnieuw op een gedeelde eerste plaats. We zijn ontze�end trots dat onze
eigenzinnige aanpak wederom wordt beloond. Meer informa�e hierover op energie.vanons.org/nieuws/voor-dederde-keer-een-dikke-10-van-de-consumentenbond/"

�

Inkoop ac�e isola�e en dergelijke
Het energieloket van de gemeente Groningen organiseert een collec�eve inkoopac�e voor isola�e maatregelen
aan uw huis. De ECTB ondersteunt deze ac�e van harte omdat besparen op energie begint met het goed isoleren
van huizen.
Meer informa�e hierover is te vinden op: energieloket-groningen.nl/inkoopac�e. Ook wordt er een webinar georganiseerd waarvoor u zich kunt opgeven bij: energieloket-groningen.nl/inkoopac�e/webinar.
Mensen die graag een energiecoach willen raadplegen kunnen dit doen door een aanvraag bij:
energiecoach@ectb.nl (zie de volgende rubriek).

�

Taco Oldenburger stelt zich voor als energiecoach bij de ECTB
Wil je graag je huis verduurzamen? Dan kan ik je als energiecoach helpen! Ik zorg voor persoonlijk advies over
verduurzamen. Tijdens een kort bezoek thuis, of vanwege corona-maatregelen online en telefonisch, adviseer ik
over kleine energiemaatregelen die je kunt nemen. Hierdoor bespaar je energie, en dus ook geld, en kun je het
comfort in huis verhogen. Ook kun je vragen stellen over isola�e, verwarming, koken op induc�e en grotere maatregelen die je eventueel wilt treffen in je huis.
Meld je aan via energiecoach@ectb.nl en ik kan je meteen na een gesprek een leuke gra�s energietas geven.
Hierin zi�en bijvoorbeeld tochtstrips, led-lampen of radiatorfolie. Ik kijk er naar uit om mensen in Ten Boer en
omgeving te helpen met verduurzamen!

�

Website Fledderbosch
Sinds donderdag 12 november is de website www.zonneparkfledderbosch.nl on line.
Op die website worden alle actuele ontwikkelingen van het park i.o. gepubliceerd. Als er aanleiding voor is wordt
er een nieuwsbrief uitgebracht waarop u zich kan abonneren via info@zonneparkfledderbosch.nl. Op dit adres
kunt u ook andere vragen stellen m.b.t. Fledderbosch.
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