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Ermelo, 10 juni 2019 
 
Geachte leden en belangstellenden van coöperatie Veluwe-Energie, 

Een korte nieuwsbrief met een terugblik op de ledenvergadering, nieuws over de Klokbeker 
en een uitnodiging voor een regionale samenwerkingsbijeenkomst. 

Ledenvergadering 18 mei 2019 - terugblik 
Op 18 mei is Tineke van Goethem-Wiersma officieel benoemd als secretaris van onze 
coöperatie. In de organisatie, maar zeker ook op inhoud van de techniek, levert zij een 
belangrijke bijdrage! 

De ledenvergadering heeft besloten dat we onze organisatie geschikt maken voor grotere 
energieprojecten. Veluwe-Energie projecten BV is de rechtspersoon waarin we de grotere 
projecten willen gaan organiseren. 

Uitnodiging Regionale Energie Strategie 
De afkorting RES zult u de komende tijd nog vaak tegenkomen. De GNMF houdt nu in de 
diverse Gelderse RES Regio’s Achterbanbijeenkomsten van lokale natuurorganisaties en de 
energiecoöperaties in de betreffende regio. GNMF staat  voor Gelderse Natuur en Milieu 
Federatie, lees meer op: https://www.gnmf.nl/ 
Op 27 juni om 19:30 uur is er een bijeenkomst in Harderwijk, in “California, Deventerweg 
2A”. We zijn te  gast bij de Harderwijkse energiecoöperatie Endura. Leden van 
energiecoöperaties en milieuplatformen op de Noord-Veluwe zijn van harte uitgenodigd. 
Aanmelden is niet nodig. 
Het thema is de RES, hoe kunnen wij op de Noord-Veluwe een goede invulling geven aan het 
klimaatakkoord? 

Op de fiets? 
27 juni om 19:00 uur verzamelen op het “Weitje”, voor wie mee wil fietsen naar Harderwijk. 
We vertrekken om 19:05 uur. 
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Klokbeker 
Tijdens de ledenvergadering 
konden we melden dat er 
voldoende inschrijvingen waren 
om de zonnepanelen installatie 
van de  Klokbeker in opdracht te 
geven. Ondertussen hebben veel 
meer inschrijvingen dan de 
beschikbare zon-aandelen. Het 
dak is geïnspecteerd en de 
installateur heeft een opdracht 
ontvangen. We wachten even 
met realisatie tot de provincie 
Gelderland heeft gereageerd op 
onze subsidie-aanvraag. De 
provincie neemt een aanvraag in 
behandeling als er voldoende 
inschrijvingen zijn, maar 
verleent geen subsidie als het 
project al gerealiseerd is… 

 
 
Nu nog een leeg dak, straks 240 zonnepanelen van ons. 

 


