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terugblik december- februari

Zon op Ermelose Scholen

Sinds 11 november hebben 42 
deelnemers gezamenlijk ingetekend 
voor 474 Zon-aandelen. Dankzij het 
feit dat alle zes scholen van het 
VPCO meedoen en per school 40 
Zon-aandelen afnemen, was het 
eerste 'volle' dak snel een feit. 
Daarmee zijn zowel voor de 
Ireneschool als de Julianaschool de 
voorbereidingen van de plaatsing 
van start gegaan.
Omdat er nog geen door de ALV 
vastgestelde begroting is, is de 
commissie voor zwaarwegende 
beslissingen voor de 
opdrachtverstrekking aan 
BeterDuurzaam bij de financiering 
van het project betrokken. Zij 
hebben met het bestuur nagedacht 
hoe en wanneer de 
opdrachtverlening aan 
BeterDuurzaam gegeven kan 
worden.
Inmiddels is de opdracht verstrekt en 
zijn de voorbereidingen gestart.

Dak Kerkelijk Centrum

Het college van rentmeesters heeft 
besloten het dak van het Kerkelijk 
Centrum beschikbaar te stellen aan 
Veluwe-Energie als na onderzoek 
blijkt dat het geschikt is om 
zonnepanelen te dragen. De kerk zal 
dan ook zelf gebruik willen maken 
van de zonne-energie.

Boscompensatie

Met de gemeente Ermelo zijn 
afspraken gemaakt om de CO2 
uitstoot die bij de productie van 
zonnepanelen vrijkomt te 
compenseren met het aanplanten 
van bomen. Daarvoor is een 
perceel aan de Flevoweg ter 
hoogte van Speuld beschikbaar 
gesteld.

Vooruitblik maart-april

17 maart info bijeenkomst

Voor de eerste twee schooldaken 
zijn voldoende inschrijvingen 
binnen gekomen. Voor de derde 
school (Pr.Bernhardschool) 
druppelt het zachtjes aan door. 
Inmiddels is daar voor een kwart 
van de beschikbare zon-aandelen 
ingetekend. Om ook daar zo snel 
mogelijk zonnepanelen te kunnen 
installeren willen we het tempo 
een boost geven. Daarom 
organiseren we een informatie 
bijeenkomst voor alle 
belangstellenden uit Ermelo eo. 
Zeg het voort en help ons door 
zoveel mogelijk geïnteresseerde 
mensen hierover te vertellen en 
over te halen naar deze 
bijeenkomst te gaan. 

Inloop is mogelijk tussen 10.00-
12.00 uur. Om 10.15 en 11.15 uur 
vinden presentaties plaats. 
Daarna is er gelegenheid tot het 
stellen van vragen.

De informatie wordt gegeven op 
17 maart in De Witte Heide, 
Kerklaan 5a.

Algemene ledenvergadering op
21 april

Zaterdagmorgen 21 april zal van 
10.00 tot 12.00 uur de tweede ALV 
gehouden worden. Op de agenda 
staan onder andere de 
Jaarrekening 2017, begroting 2018, 
de boscompensatie en de stand van 
zaken van de projecten.
De ALV vindt plaats in De Witte 
Heide, Kerklaan 5.

Feestelijke ingebruikname 
26 april

Op 26 april begin van de middag 
vindt er een feestelijke bijeenkomst 
plaats op de Ireneschool om de 
ingebruikname van het eerste 
project zon-energie project luister bij 
te zetten. De burgemeester heeft 
toegezegd hierbij aanwezig te 
zullen zijn. De kinderen van de 
Ireneschool zullen bij dit voor 
Veluwe-Energie bijzondere 
hoogtepunt betrokken worden. 
Uitnodigingen met het programma 
zullen begin april worden verstuurd.

PR campagne volop aan de gang
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