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Nieuw dak 
Dankzij de enthousiaste medewerking van dhr M. Betting 

kunnen we nu onze gezamenlijke zonnepanelen ook op 

de daken van Betting Wonen in Bredevoort neerleggen. 

Het gaat om een fors aantal vierkante meters dak zodat er 

samen met het dak van het Kulturhus nu in totaal meer 

panelen op passen. 

Ook de oriëntatie van de daken is vrij gunstig, zodat de 

gemiddelde opbrengst van een zonnepaneel maar liefst 

270 kWh per jaar wordt.     
  

   

  

   

Aanmelding kan nog deze 

Waarom 

meedoen? 
  

   

Voordelen ECB: 
  

1. Financieel rendement 

 Levert veel meer op dan 

je  spaarrekening; 

  

2. Makkelijk. 

 Geen gedoe op je eigen 

dak,  alles wordt geregeld; 

  

3. Goed voor het klimaat 

 Minder CO2-uitstoot. 

  

   

  

   

Informatie 

Memorandum 
We hebben alle informatie over 

het postcoderoosproject in een 

 

javascript:;


maand 
 

De aspirant-leden die al zonnepanelen hadden 

gereserveerd hebben een persoonlijke mail ontvangen, 

met o.a. een verzoek tot aanbetaling. Er is inmiddels al 

een aardig bedrag binnengekomen, zodat we de 

benodigde eerste betalingen hebben kunnen voldoen.    

 

Diegenen die wel geinteresseerd zijn, maar nog geen 

panelen hebben gereseveerd kunnen dit nog doen tot en 

met 30 november as.  

Daarna wordt de definitieve opdracht voor de 

installateur/leverancier opgesteld.  

 

Hoe meer panelen er verkocht worden, hoe beter. De 

gemiddelde kostprijs zakt dan en de totale winst voor het 

klimaat groeit. Weet u dus nog mensen voor wie het 

aanbod van de ECB interessant kan zijn, geef het door! 

(Maar wel snel, want op = op.)    
  

     

formeel Informatie-

memorandum vastgelegd. 

In dit memorandum wordt het 

waarom en hoe precies 

omschreven, inclusief alle 

uitgangspunten die aan de 

berekende opbrengst ten 

grondslag liggen, alsook een 

opsomming van de mogelijke 

risico's. 

 

Op basis van dit memorandum 

kunt u degelijk onderbouwd uw 

keuze tot deelname aan Energie 

Coöperatie Bredevoort bepalen.  

Het Informatie Memorandum 

kunt u hier downloaden.    
  

   

Website 
Bezoek ook eens onze website 

www.ecbredevoort.nl.  

Mede op basis van wat we van u 

horen wordt de informatie hierop 

regelmatig aangevuld. Dat geldt zeker 

voor de pagina 'Vragen en 

antwoorden'.   

We proberen de meest voorkomende 

vragen hier zo goed mogelijk te 

beantwoorden.   
  

       

  

14 november Informatie-avond 
 

Op 14 november organiseren we in het Grachthuys in Bredevoort weer een informatie-avond, 

waarin aspirant-leden en geïnteresseerden terecht kunnen voor informatie over de stand van 

zaken en een gesprek met het bestuur. 

Aanvang 20:00 uur. 

 

We nodigen u hierbij van harte hiervoor uit! 

   
  

   

Wilt u Bestuur 
 

https://ecb.email-provider.nl/link/uv0pqnyyno/fy0eszvioq/qnaqpxguag/6ywjvl6ejl/hcbj0wxx5r?list_id=6ywjvl6ejl
https://ecb.email-provider.nl/link/uv0pqnyyno/fy0eszvioq/bqwewp1hwj/6ywjvl6ejl/hcbj0wxx5r


meer informatie, of wilt u nog eens verder 

van gedachten wisselen over het 

postcoderoosproject / Energie Coöperatie 

Bredevoort, neem dan contact op met één 

van de bestuursleden (zie lijst hiernaast). 

 

U kunt ook een email sturen naar 

info@ecbredevoort.nl  
  

     

 

Bert Weevers,  Kerkstraat 12,  06 51524011,  voorzitter 

Jilt Sietsma, Kloosterdijk 9, 06 20790279,   secretaris; 

Erik Grijsen, Officierstr. 1a, 06 57547782,  penningmeester  

Geert Scholten, Stadsbroek 155, 06 55384348, 2e penningmeester 

Marcel Kingma, Kloosterdijk 4a, 06 28300493,  2e secretaris 

Henk Bekkers, Kloosterdijk 3, 06 12276986,  2e voorzitter. 
       

  

  

___________________________________________________________________________ 

  
     

Planning 
 

In de eerste week van november is in Bredevoort huis aan huis weer een ECB folder verspreid 

om de laatste mogelijkheid tot participatie kenbaar te maken 

 14 november 2018 om 20.00 informatieavond in ’t Grachthuys 

 30 november 2018 uiterste inschrijfdatum (mogelijkheid tot deelname stopt als het maximum 

aantal panelen is vergeven; op=op) 

 30 november 2018 uiterste datum aanbetaling van 50% = EUR 135,- per certificaat 

 12 december 2018 eerste ledenvergadering, bekendmaking definitieve prijs ledencertificaat 

 21 december 2018 uiterste betalingsdatum restant betalingsverplichting 

 28 februari 2018 definitieve opdrachtverlening aan installateur/leverancier. 

De planning is dat in de loop van maart 2019 de zonnepanelen op de bestemde daken van ’t 

Grachthuys en Betting Wonen gelegd worden en na installatie de eerste stroom zullen gaan 

opwekken. 

  
  

   

___________________________________________________________________________ 

  
     

Privacy en duidelijkheid. 
 

Alle mensen die zich bij de ECB hebben aangemeld, ofwel via een papieren aanmeldformulier ofwel via de 

website, worden - deels automatisch - geregistreerd. 

 Geïnteresseerden zijn de mensen die nog geen opgave van het aantal gewenste panelen hebben gedaan. 

Zij krijgen de Nieuwsbrief. 

 Mensen die een voorinschrijvingsformulier hebben ingevuld met het aantal gewenste panelen zijn 

geregistreerd als voorlopig deelnemer. Ze krijgen uiteraard ook de Nieuwsbrief, maar soms een extra 

(persoonlijke) mail en hebben daarnaast straks voorrang bij de definitieve uitgifte van de zon-certificaten. 

Dit leden- en geinteresseerden-bestand wordt niet gedeeld met derden anders dan noodzakelijk voor het 

functioneren van de postcoderoosregeling.   

 

mailto:zonnigbredevoort@gmail.com


Onderaan deze nieuwsbrief ziet u de optie 'U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen'. Hier kunt u 

controleren of uw opgave goed in ons systeem staat en als het nodig is ook aanvullen of wijzigen. 

U hoeft niet bang te zijn dat anderen uw gegevens kunnen zien, omdat de data alleen via uw persoonlijke, aan 

uw unieke emailadres gekoppelde nieuwsbrief zijn te benaderen. 

 

Op onze website vindt u ons privacy reglement voor eventueel nadere informatie.      
  

   

___________________________________________________________________________ 

  
     

Delen mag! 
 

Voel u vrij om de informatie te delen met 

buren, vrienden en familie. Hoe meer mensen 

er van horen, hoe meer zonnepanelen er 

geplaatst zullen worden! 

Als u deze mail doorstuurt kunnen ook 

andere geïnteresseerden zich met een email 

naar info@ecbredevoort.nl opgeven voor de 

nieuwsbrief. 
  

     

   

     

 

  

  

___________________________________________________________________________ 

  
     

Bredevoort heeft een mooi verleden 

en verdient een zonnige toekomst! 
  

   

___________________________________________________________________________ 

  
     

Energie Coöperatie Bredevoort 

p/a Kloosterdijk 9 

7121 LK Bredevoort 

 

  
       

website:     www.ECBredevoort.nl 

email:        info@ecbredevoort.nl 

bankreknr: NL12 TRIO 0379 2563 39 

KvK nr:      71523987  
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Deze e-mail is verstuurd aan bekkershw@gmail.com.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt 

ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. 

• Voor een goede ontvangst voegt u info@ecbredevoort.nl toe aan uw adresboek. 
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