Ledenvergadering op zaterdag 18 mei 2019

Ermelo, 30 maart 2019
Geachte leden van coöperatie Veluwe-Energie,
In deze mini-nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij onze coöperatie
Veluwe-Energie.
Ledenvergadering
Noteert u alvast de datum van zaterdag 18 mei 2019. Om 10:00 willen we een ledenvergadering houden. In
de stukken die we vooraf zullen toesturen vindt u de locatie. (waarschijnlijk “Witte Heide” aan de Kerklaan).
Zonne-energie in het groot
Een belangrijk onderwerp voor de ledenvergadering is de ontwikkeling van grotere zonne-energie projecten.
De afgelopen winter hebben we contact gelegd met verschillende eigenaren van grotere daken. Twee daken
zijn concreet. Bij elkaar zal het gaan om 2300 panelen. Vanwege de grootte en de manier waarop we deze
projecten willen financieren, is het nodig om de nieuwe projecten te organiseren vanuit een andere
organisatie. Deze organisatie komt dan naast, of onder Veluwe-Energie te staan. Het bestuur bereidt een
voorstel voor. In de ledenvergadering op 18 mei willen we daarover een besluit nemen.
Klokbeker
Het dak van de basischool
Klokbeker is het vierde dak in
ons project Zon op Ermelose
Scholen. Het dak is 260 zonaandelen groot. Op dit
moment hebben we
inschrijvingen voor 143 zonaandelen. Hebt u nog familie,
buurtgenoten of vrienden die
nadenken over duurzame
energie? Wijs ze op ons
project “De Klokbeker”. We
streven ernaar om voor de
zomer de zonnepanelen te
installeren.
270 Euro per aandeel
Dankzij subsidies van de provincie Gelderland en dankzij de dalende prijzen van zonnepanelen kunnen we
de prijs per aandeel verlagen. De prijs gaat van 300 euro naar 270 euro. Dat gaat gelden voor alle
deelnemers in het project Zon op Ermelose Scholen. De deelnemers van Ireneschool, Julianaschool en
Bernhardschool krijgen 30 euro per zon-aandeel op hun rekening teruggestort.
Bij het werven van aandeelhouders voor de Klokbeker zal het nieuwe bedrag van 270 euro gebruikt worden.
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Teruggave Energiebelasting
In januari hebben we contact gelegd met 7 verschillende
energieleveranciers. Elke leverancier heeft zijn eigen
procedure voor het melden van de teruggave. Als het goed
is, hebben alle deelnemers inmiddels bericht ontvangen
van hun energieleverancier. Als dit niet het geval is, graag
melden bij Nico van Harten. nico@veluwe-energie.nl
In de toekomst blijven we de teruggave per kalenderjaar
organiseren. Dat is het meest praktisch, omdat de hoogte
van de energiebelasting meestal per kalenderjaar wordt
vastgesteld.
Lekkage
Voor de installaties op de scholen hebben we de
“dakovereenkomst”. Dit is een overeen-komst
tussen Veluwe-Energie, het schoolbestuur en de
gemeente. In de dakovereenkomst is ook vermeld
wat ons te doen staat wanneer het dak lek is:
schoolbestuur en Veluwe-energie overleggen hoe
dit het beste kan worden opgelost.
In februari was het zover bij het dak van de
Bernardschool. Zes panelen moesten aan de kant
voor een spoedreparatie aan het dak. Met instructie
van onze installateur konden we dit zelf doen,
samen met de klusjesman van de Bernhardschool.
Regionale Energie Strategie (RES) voor de Noordwest Veluwe
Onze voorzitter Jan van der Vliet is actief deelnemer geworden van dit overleg op de Noordwest Veluwe.
Gemeenten en lokale energiecoöperaties trekken samen op om de energietransitie in onze omgeving te
organiseren. We leren veel van de werkwijze van andere coöperaties. We zien ook grote verschillen, als
Veluwe-Energie zijn we niet de grootste, maar zeker ook niet de kleinste. Een beetje ertussenin.
100.000
Hieronder ziet u de meterstand van 29 maart. We naderen de 100.000 kWh! Dat betekent dat we met elkaar
circa 40 ton CO2-uitstoot hebben voorkomen. En tegelijkertijd met elkaar inmiddels 12.000 Euro
energiebelasting uitgespaard.

