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Ermelo, 20 juli 2020
Een korte nieuwsbrief voor de zomervakantie met enkele updates.
We wensen u een fijne zomerperiode toe.
Blijf gezond!
Met vriendelijke groet,
Het bestuur
Jan van der Vliet, Ton Hardeman, Tineke van Goethem, Nico van Harten, Wim Nap

Jaarrekening en ALV
De jaarrekening 2019 heeft u reeds ontvangen volgens de vastgestelde afspraken in de
statuten.
Door de coronacrisis heeft de Algemene Ledenvergadering in het tweede kwartaal helaas
niet kunnen plaatsvinden volgens de statutaire verplichting. Door de situatie is er een
noodwet afgekondigd die bepaalt dat Algemene Ledenvergaderingen met vier maanden
mogen worden uitgesteld. De noodwet gaat met terugwerkende kracht in op 16 april en
vervalt per 1 september. Veluwe-Energie zal in augustus een ALV organiseren volgens de
richtlijnen van de RIVM. Momenteel wordt verwacht dat er de komende maanden geen
belangrijke beslissingen genomen dienen te worden die de goedkeuring van de ALV
behoeven.

Meedoen aan het volgende postcoderoosproject?
Basisscholen en Kerkelijk Centrum
Zonnepanelen op vier basisscholen in Ermelo was het eerste postcoderoosproject van de
coöperatie Veluwe-Energie. In het najaar van 2019 is het vierde deel hiervan gerealiseerd,
namelijk zonnepanelen op het dak van de Klokbeker.
Daarna kwam het bestuur al snel in gesprek met de hervormde gemeente over het dak
van het Kerkelijk Centrum. Inmiddels liggen de zonnepanelen op dit dak, zodat ook dit
project met succes is afgerond.
Nieuw project
Uiteraard is en wordt er gezocht naar nieuwe mogelijkheden. Momenteel zijn er
gesprekken met het Christelijk College Groevenbeek over de mogelijkheid om ook daar
een postcodeproject te starten. Verder zijn er gesprekken met de gemeente over mogelijke
locaties.
We hopen dit najaar het volgende project te kunnen realiseren. Daar zijn natuurlijk
deelnemers voor nodig: Mensen die zich inschrijven op de zonnepanelen. We hebben nog
een aantal inschrijvingen die niet geëffectueerd zijn, maar er zijn beslist nog (veel) meer
nodig.
Bij interesse in zondelen kunt u zich inschrijven via de website.
€50-deelnemers
Voor het verkrijgen van een provinciale subsidie zijn er bij elk project ook € 50-deelnemers
nodig.
U kunt zich hiervoor inschrijven (ook als u al deelnemer bent bij één van de andere
projecten).
Inleg is € 50,-- . Dit bedrag staat vijf jaar vast, waarna u van Veluwe-Energie € 60,-terugkrijgt (inleg + bonus).

Veluwe-Energie meldt capaciteitsproblemen in Ermelo-Zuid
Van het voorjaar was er een goede productie voor Veluwe-Energie. Tijdens de lockdown
scheen de zon en er was geen vuiltje aan de lucht, zelfs geen vliegtuigstrepen. De
productie van elektriciteit ging op drie scholen boven verwachting. In vergelijking met 2019
was er een stijging zichtbaar van ruim 15%!
Eind maart merkten de vrijwilligers van Veluwe-Energie dat de productie op het dak van de
Klokbeker achterbleef. Tussen tien uur ’s ochtends en drie uur ’s middags werkte de
installatie minder goed. Hoe dat komt is dan nog een raadsel. Om de oorzaak te
achterhalen werden er metingen gedaan en de storingscodes van de elektronische
omvormers bij de installateur opgevraagd. Eind april weet het bestuur het zeker: Het
voltage in Ermelo-Zuid is te hoog. De norm is ongeveer 230 volt. Echter, op zonnige dagen
wordt dit meer dan 250 Volt! Zonnepaneelinstallaties schakelen dan automatisch uit. Dit is
een wettelijk verplichte veiligheidsmaatregel om te zorgen dat er in de buurt geen
elektrische apparaten beschadigd raken.
Dit hoge voltage in het elektriciteitsnet kan Veluwe-Energie niet zelf verhelpen. Het
probleem is gemeld bij netbeheerder Liander. Liander heeft hierop gereageerd en gaat aan
de slag om het elektriciteitsnet in Ermelo-Zuid te verbeteren, zodat deze hoge voltages niet
meer kunnen optreden. Om hiervoor zorg te dragen worden er dikkere kabels gelegd en
nieuwe transformatoren geplaatst. Waarschijnlijk zijn de verbeteringen in maart 2021
gereed. Dankzij de oplettendheid van Veluwe-Energie is het elektriciteitsnet van ErmeloZuid straks klaar voor de toekomst.
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U ontvangt deze mail omdat u zich daar voor hebt opgegeven.
Uitschrijven kan hieronder.
Meer informatie kunt u vinden op onze website.

www.Veluwe-Energie.nl
Wilt u wijzigen hoe u deze mail ontvangt?
U kunt hier uw voorkeursinstellingen wijzigen of uitschrijven van de nieuwsbrief
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