November 2015
Eerste nieuwsbrief
nieuwe samenstelling
Voor u ligt een eerste exemplaar van
Zonneberg nieuws. Met deze
nieuwsbrief willen we u voortaan
informeren over de verdere
voortgang bij de coöperatie
Eemstroom zonneberg. Met
bijdragen van o.a.:




Onze voorzitter Machiel
Lambooij
Lid Arthur Hooijer
Stichting Duurzaam
Bergkwartier

Beste Leden
En hoe nu verder? De zonnepanelen liggen er en produceren stroom. Een
mooie opbrengst in de afgelopen maanden en dus een goed begin! Wat is
nu verder de taak van de Coöperatie en het nieuwe bestuur? Allereerst
ervoor zorgen dat de zonnepanelen zo goed mogelijk blijven produceren.
Dus het beheer van de installatie en het oplossen van eventuele
problemen. Daarvoor hebben we recent een beheerder en een
plaatsvervangend beheerder aangesteld onder toezicht van ons
bestuurslid Henri Braakenburg. We willen ook de opbrengst inzichtelijker
maken middels een website of app. We gaan daarover in gesprek met
technisch geïnteresseerde leden. Dan zorgen dat het financieel allemaal
goed blijft lopen. Wij hebben een kandidaat voor het
penningmeesterschap gevonden die wij u binnenkort zullen voorstellen.
Maar willen we meer? Tijdens de recente ALV hebben we daarover met de
aanwezigen leden gedebatteerd. Ook het bestuur heeft hier nogmaals
uitgebreid over gesproken. Ja, we willen meer. We willen namelijk ons
project ZonneBerg als een sneeuwbal zien, die leidt tot meer van dit soort
projecten elders in de regio. Dus: communiceren over ons project;
vertellen hoe dit voor elkaar is gekomen: hoort zegt het voort! Het
onderwerp communicatie naar onze leden en naar buiten zit bij ons
bestuurslid Henk de Vries. We zijn nu aan het nadenken hoe dat precies
vorm te geven. Maar daar hoeft het niet te stoppen. Er is duidelijk
belangstelling onder onze leden voor onderlinge uitwisseling van
informatie over duurzaamheid. Dat willen we graag faciliteren. Ook de
Coöperatie Eemstroom en de Stichting Duurzaam Bergkwartier zijn met
deze onderwerpen bezig. We zijn dan ook van plan, samen met hen, te
kijken wat voor initiatieven we op dit terrein verder kunnen ontplooien;
via onze nieuwsbrief, of rondom een formele ledenvergadering. Er zijn ook
leden die het gevoel hebben een of meer zonnepanelen gekocht te
hebben uit financiële en deels ideële overwegingen. Die gevoelens moeten
we ook respecteren. We zullen dan ook geen grote kosten maken voor
andere initiatieven en als er een nieuw project zou worden opgestart zal
dat in een aparte Coöperatie moeten gebeuren, zodat onze leden krijgen
waarvoor ze zijn ingestapt: hun aandeel in de opbrengst van de door de
ZonneBerg geproduceerde stroom!
Alle ideeën zijn welkom. Aarzel niet om ons te bellen of te mailen.
Eemstroom ZonneBerg: Hier krijg ik energie van! U ook?
Machiel Lambooij
Voorzitter Coöperatie Eemstroom ZonneBerg U.A.

Algemene ledenvergadering 12 oktober
Op 12 oktober heeft de ALV plaatsgevonden met een opkomst van ongeveer 40 mensen. Het
nieuwe bestuur werd geïnstalleerd en Frank Venema en de oud-bestuursleden Jacqueline de Jong en
René Pie zijn hartelijk bedankt voor hun inzet.

Lees hier de notulen

Verdeling van taken
Na de ALV op 12 oktober zijn de functies binnen het bestuur verdeeld en zijn enkele mensen bereid
gevonden om te helpen bij de werkzaamheden. Deels gaat het om de zorg voor onze installatie en
deels gaat het om het goed laten functioneren van onze coöperatie.

Huidige samenstelling bestuur
Voorzitter Machiel Lambooij
Secretaris Hanneke Hoorneman
Lid Henri Braakenburg
Lid Henk de Vries
Kandidaat penningmeester Roland van Herwijnen

Functies
Op 16 november is door het bestuur Victor Riemslag Baas aangesteld voor het beheer van het
zonnedak met bijbehorende installaties. Hij woont vlak bij, dus kan goed een oogje in het zeil
houden. Plaatsvervangend beheerder is Bert Dorr. In de financiële commissie zijn aangesteld Bert
Meijer en Bert Dorr.

Hier stellen zij zich voor

Bijeenkomst 24 november
Stichting Duurzaam Bergkwartier wil meer
duurzame initiatieven ontwikkelen in
Amersfoort Zuid. Ideeën zijn onder meer
educatieve- en voorlichtingsprojecten,
bevorderen van duurzame mobiliteit, toepassen
van windenergie, e.d. Op dinsdagavond 24
november a.s. vindt daarover een
discussiebijeenkomst plaats bij One Planet,
Stationsplein 16. Iedereen is van harte welkom,
ook Amersfoorters uit andere delen van de
stad. Aanvang 20 uur, einde 22 uur.

Nieuwe handleiding
energiemeter
Ons lid Arthur Hooijer heeft een
handleiding gemaakt om de prestaties
van onze installatie te kunnen volgen.

Lees meer

Plaatsen zonnepanelen
Dinsdag 24 november wordt nieuw gemeentelijk beleid “Zonnepanelen in (rijks-)beschermde
stadsgezichten” behandeld in de gemeenteraad Amersfoort

Lees meer

Arthur Blogspot aan het woord
Lees zijn column over de zonnepanelen

Energieopbrengst tot nu toe: 31.585 kWh
Vanaf 1 augustus heeft onze zonnecentrale 31.585 kWh stroom geproduceerd (1 kWh of kilowatt-uur
is de hoeveelheid stroom die 10 lampen van 100 watt in een uur verbruiken). Dat is ongeveer het
jaarlijks verbruik van 10 huishoudens. Elk paneel heeft tot nu toe dus ongeveer 70 kWh
geproduceerd. Voor onze hele centrale is eerder een opbrengst gecalculeerd van 105.000 kWh per
jaar. Wie zelf de opbrengst wil bijhouden kan terecht bij de site van het meetbedrijf Ebatech. U kunt
daar de totale opbrengst zien, maar ook per maand en per dag, zie hierboven bij Nieuwe handleiding.

Op onze website
Eemstroom.nl/zonneberg
kunt u de volgende informatie
vinden




Notulen ALV’s
Bestuursleden stellen zich voor
Documenten en aktes

Contact
Emailadres:
zonneberg@eemstroom.nl
Meer informatie staat op:
Eemstroom.nl/zonneberg

