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Aan onze leden en geïnteresseerden 
 

Het is bijna zover. De opdracht voor het plaatsen van de 

PV-installaties is getekend. Over een kleine twee maand 

kan de productie van onze zonnestroom op de daken van 

het Grachthuys en Betting Wonen beginnen! Er is nog 

één onzekerheid: de planning van Liander hebben we 

nog niet ontvangen.  

 

In deze Nieuwsbrief leest u meer. De Nieuwsbrief wordt 

niet alleen aan de leden verzonden, maar ook aan de 

mensen die aangegeven hebben geïnteresseerd te zijn in 

het postcodeproject en/of het een warm hart toedragen. 

 

We willen iedereen bedanken voor deze interesse, voor 

deelname en voor de steun die we hebben ontvangen. 

 

Het bestuur. 

  
  

   

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. 

  

   

Aanmelding gesloten 

 

Het postcodeproject van ECB 

is 'vol'. 56 leden die samen 529 

zonnepanelen hebben 

aangeschaft was ruim 

voldoende voor een sluitende 

businesscase en de provinciale 

subsidie-aanvraag. De 
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Algemene Ledenvergadering 
 

Vorig jaar 12 december hadden we onze eerste officiële 

ledenvergadering in het Grachthuys. De opkomst was 

groot en de sfeer was erg positief. Het bestuur is nu 

formeel gekozen. De principe keuze voor de PV-

leverancier is besproken en goedgekeurd en de prijs voor 

de zonne-certificaten is door de leden vastgesteld. Het 

bestuur bedankte de leden voor het gestelde vertrouwen. 

 

De datum voor de volgende ledenvergadering wordt 

binnenkort bekend gemaakt. Aan de orde komen o.a. 

bestuurverkiezing, jaarverslag, financieel verslag, 

definitieve certificaatprijs. Het ziet er naar uit dat deze 

inderdaad ca 40 euro lager uitkomt dan de op 12 

december vastgestelde prijs. De leden kunnen dus een 

mooie teruggave verwachten. 

 

  
  

   

  

   

Gemeente werkt mee 
 

Zoals bekend waren we eerst van plan om ook het dak 

opdrachten aan Liander en 

Tenten Solar zijn verstrekt. Het 

aantal panelen kan nu niet 

meer gewijzigd worden.  

 

Nieuwe aspirant-leden kunnen 

zich nog wel melden, maar 

worden op een wachtlijst 

geplaatst. Mogelijk dat ook 

nieuwe postcoderoosprojecten 

worden opgestart. We zijn al 

een paar keer uitgenodigd om 

meer over ons project te 

vertellen.  
  

   

  

   

Provinciale subsidie 

 

Onze aanvraag voor subsidie 

is door de Provincie 

gehonoreerd! 

De voorlopige bijdrage 

bedraagt ruim 26.000,- euro. 

Het eerste voorschot is al 

binnen. 

De definitieve subsidie wordt 

bepaald op basis van de 

betaalde rekeningen en kan 

dus nog wel iets afwijiken.   
  

   

  

   

Tenten Solar 

 

Op de Algemene 

Ledevergadering was het al als 

voorlopige keuze bekend 

gemaakt. Na enkele 

gesprekken en verduidelijkende 

correspondentie is het nu 

definitief dat Tenten Solar uit 

Lichtenvoorde de twee PV-

installaties gaat leveren en 



van de sporthal in Bredevoort te gebruiken voor onze 

zonnepanelen. Hierover zijn destijds diverse gesprekken 

gevoerd met de gemeente en zijn er toezeggingen 

gedaan. De nieuwe gemeenteraad en dus ook het nieuwe 

college heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. 

Men wil daarom oa alle gemeentelijke gebouwen 

energieneutraal maken en daarvoor dus ook het 

sporthaldak zelf gebruiken voor PV-panelen. Op zich een 

prima zaak, maar het kost ons wel een dak en leidt tot 

extra kosten voor de ECB. De gemeente wil ons daarom 

tegemoet komen en wel door het beschikbaar stellen van 

de stroom van 24 van hun eigen panelen op het 

sporthaldak. Men heeft namelijk niet het gehele dak zelf 

nodig. De 24 panelen blijven eigendom van de gemeente 

maar worden op een ECB-kabel aangesloten. Een mooi 

gebaar!     
  

     

installeren. 
  

   

Feestelijke opening 
 

We zijn al begonnen met 

nadenken over een feestelijke 

opening van de PV-

installaties. De definitieve 

datum wordt nog nader 

bekend gemaakt. Als er 

mensen zijn die willen 

meehelpen: meld u bij een van 

de bestuursleden!  

   
  

     

  

  

  

   

Wilt u 
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  
  

     

Bestuur 
 

Bert Weevers,  Kerkstraat 12,  06 51524011,  voorzitter,  

Henk Bekkers, Kloosterdijk 3, 06 12276986,  secretaris, 

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

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

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

Jilt Sietsma, Kloosterdijk 9, 06 20790279. 
       

 

  

  

  

   

Bestuursleden gezocht 
Volgens het rooster treden er op de eerstvolgende jaarvergadering twee bestuursleden af. Als u 

interesse heeft, of als u iemand weet (een bestuurslid hoeft geen lid van de Coöperatie te zijn): 

neem dan svp contact op met een van de bestuurlseden voor een vrijblijvend gesprek.    

  
  

   

  

   

mailto:zonnigbredevoort@gmail.com


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.   
  

     

   

     

 

  

  

  

   

Bredevoort heeft een mooi verleden 

en verdient een zonnige toekomst! 
  

   

  

   

Energie Coöperatie Bredevoort 

p/a Kloosterdijk 3 

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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