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Zon op Ermelose Scholen
Op 26 april is de eerste zonPV-
installatie op de Ireneschool in 
gebruik genomen! 
Burgemeester Baars heeft hierbij een 
prominente rol gespeeld. Hij startte 
met het voorlezen (eigenlijk meer al 
vragenderwijs vertellen) voor de 
jongste leerlingen over de groei van 
de zonnebloem en alle vriendjes die 
daarbij een rol spelen. 
Alle leerlingen van de VPCO-
scholen hebben een kaart met zonne-
bloemzaden ontvangen. Dit was de 
start van de wedstrijd die voor alle 
VPCO-leerlingen is georganiseerd. 
Wie stuurt een foto van een zonne-
bloem met de meeste insecten erop 
in! 

Gekluisterd aan de lippen van 
burgermeester Baars!

Daarna presenteerden de leerlingen 
van groep 7 hun werkstukken over 
het thema Duurzaamheid.
De bijeenkomst werd afgesloten met 
de onthulling van de monitor (die in 
alle scholen hangt) waarop informa-
tie is te zien over de opwek van de 
zonne-energie van het project.

Inmiddels is de eerste foto met 3 
bijen al binnen gekomen! De 
kinderen hebben tot 1 september 
de tijd om hun foto's in te sturen 
bij het secretariaat van Veluwe-
Energie.
Op 13 juli was er op de Irene-
school en de Kon. Julianaschool 
totaal 32,6 MWh opgewekt! Meer 
dan verwacht was.

Prins Bernhardschool
Inmiddels zijn er voldoende 
deelnemers die het aantal beschik-
bare zon-aandelen van deze 
school voor hun rekening hebben 
genomen. Door het legplan aan te 
passen, kan er nu nog meer zonne-
energie worden opgewekt en kun-
nen er meer deelnemers met 'dit 
dak' meedoen. 
De opdracht is kort geleden ver-
strekt en volgens de planning zul-
len de panelen in oktober worden 
geïnstalleerd. De drukte in de zon-
nepanelen branche zorgt er voor 
dat dit niet eerder kan.

1ste legschema zonnepanelen Prins 
Bernhardschool

De Klokbeker
De inschrijving voor de zonaandelen 
van de Klokbeker is nu gestart.
Het zou fijn zijn als dit jaar ook de 
opdracht voor het plaatsen van pane-
len op deze school kan worden ge-
geven. 
Daarbij kunnen jullie helpen. Maak 
mensen of bedrijven in jullie omge-
ving warm om deel te nemen in dit 
project. Onze ervaring leert dat 
mond op mond reclame het beste 
werkt.

Greenchoice
Veluwe-Energie verkoopt de stroom 
aan Greenchoice. Greenchoice geeft 
ter ondersteuning van energie-
coöperaties jaarlijks een bonus voor 
al haar klanten. Dat betekent dat 
Greenchoice klanten die verbonden 
zijn aan Veluwe-Energie ons die 
bonus opleveren. 
Met deze bijdrage kunnen wij de 
algemene kosten van de coöperatie 
grotendeels dekken. 
Als gevolg daarvan kan onze 
contributie laag blijven en voor de 
klanten van Greenchoice zelfs gratis 
zijn.

Julianaschool - 159 xxl panelen

Ireneschool - 129 xxl panelen
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Iedereen die energie afneemt van 
Greenchoice kan zich bij ons melden 
zodat we jullie naam kunnen door-
geven aan Greenchoice.

Algemene ledenvergadering

De ALV vond 12 mei plaats in de 
Witte Heide en er waren circa 15 
belangstellenden.De belangrijkste 
agendapunten waren: 

Financiën.
De penningmeester heeft toegelicht 
dat er subsidie is aangevraagd bij de 
provincie Gelderland voor het pro-
ject ZoES. Het voorstel was om de 
helft uit te keren aan de deelnemers 
van het project als de subsidie ont-
vangen wordt en de andere helft in 
de coöperatie te houden met als doel 
om meer risico-volle uitgaven te 
kunnen doen. Dit voorstel  is door de 
ALV unaniem aangenomen. 
In het geval van ZoES komt het op 
een teruggave van ca € 30 per zon-
aandeel neer.

Ambassadeurs
Om de plaatsing van zonnepanelen te 
bespoedigen werd door een lid het 
voorstel gedaan dat we allemaal als 
ambassadeur deelnemers zouden 
kunnen gaan werven. Dit idee werd 
natuurlijk door het bestuur enthou-
siast begroet.

Rooster van aftreden
De voorzitter zal in de najaars-
vergadering aftreden. Riet Bezemer 
heeft aangegeven niet herkiesbaar te 
zijn. Een nieuwe voorzitter zal ge-
zocht gaan worden. Leden die inte-
resse hebben kunnen zich melden.
Daarnaast wordt gezocht naar 
iemand die alles rond de commu-
nicatie en PR op zich wil nemen. Op 
dit moment doet Riet dit erbij. Daar 
zit best veel werk aan vast. Een 
nieuwe voorzitter zal daar wellicht 
geen tijd voor hebben.

Huis&Tuin event 12 mei
Als Veluwe-Energie waren wij 
goed vertegenwoordigd. Naast de 
bestuursleden was ook een aantal 
leden die dag actief om over de 
coöperatie te vertellen en vragen 
van belangstellenden te beant-
woorden. Het resultaat was dat die 
dag zich een aantal nieuwe deel-
nemers direct heeft ingeschreven.

Wijk van de Toekomst
Als Veluwe-Energie zijn wij door 
de gemeente uitgenodigd ons ver-
haal te vertellen op een tweetal 
bewonersavonden in de wijk 
West. 
De gemeente heeft een deel van 
deze wijk uitgekozen om daar sa-
men met de bewoners na te den-
ken hoe de energietransitie gerea-
liseerd kan worden. Als Veluwe-
Energie daarbij een rol kan spelen, 
zullen wij die rol zeker op ons 
nemen.

Vooruitblik 

Dak Kerkelijk Centrum
De kerkenraad van de Hervormde 
gemeente heeft besloten haar dak 
beschikbaar te stellen aan Veluwe-
Energie. Zelf wil de kerk ook 
deelnemer worden. In de zomer 
verwachten we het resultaat van 
het constructief onderzoek dat nu 
naar het dak van het Kerkelijk 
Centrum wordt gedaan. Als dit 
onderzoek positief uitvalt, zal een 

voorstel aan de kerkenraad wor-den 
gedaan hoe wij samen dit pro-ject 
bij de kerkgangers onderden gedaan 
hoe wij samen dit pro-ject bij de 
kerkgangers onderde aandacht 
kunnen  brengen. Tevens zal het 
voorlopige kosten-plaatje vertaald 
gaan worden naar een definitieve 
business case zodat er concrete 
cijfers aan de leden van de 
Hervormde gemeente gepresen-
teerd kunnen worden.

FC Horst
De voetbalvereniging heeft ons 
gevraagd of wij hen kunnen helpen 
zonnepanelen op hun daken te 
plaatsen. Zij hebben niet de midde-
len om zelf te investeren maar wil-
len wel graag hun daken benutten. 
Er is door het bestuur van de voet-
balvereniging  gekozen voor de 
constructie van de postcoderoos 
(PCR).  Wij verwachten in de zomer 
een reactie van het bestuur op ons 
aanbod/voorstel aan hen. De leden 
van FC Horst zullen deelnemer kun-
nen worden in dit project.

Informatiekrant V-E
In het najaar willen wij een infor-
matie krant (8 pagina's A4) uit-
brengen en verspreiden in heel 
Ermelo. Naast veel informatie over 
V-E en de projecten zal iedereen in 
Ermelo die geen zonnepanelen op 
eigen dak kan realiseren, worden 
opgeroepen om mee te doen met 
Veluwe-Energie.
In de zomerperiode zullen we met 
het schrijven ervan aan de slag gaan.

Een zonnige zomer in 
Ermelo of waar je ook 

heen gaat!
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