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Tweede Ledenvergadering in 2014
De tweede algemene ledenvergadering staat heeft plaatsgevonden op donderdag 22
mei in het nieuwe gemeentehuis. De vergadering werd ook bijgewoond door de
nieuwe wethouder duurzaamheid, Geert Gabriëls. Het bestuur van WeertEnergie
heeft tijdens de vergadering haar plannen gepresenteerde voor het komende jaar –
er staan meer dan 10 projecten op de rol, waarvan de leden van de vereniging
kunnen profiteren. Zie ook http://www.weertenergie.nl/?pg=24
Tijdens de vergadering hebben de leden het oprichtingsbestuur (dat statutair
aftredend was) verzocht nog een jaar aan te blijven.
OPROEP: ieder die er voor voelt om het huidige bestuur in het komende jaar te
versterken wordt verzocht dit te melden bij de secretaris (info@weertenergie.nl).
We kunnen nog veel denkkracht en doekracht gebruiken!
WeertEnergie bestaat 1 jaar!
Op 5 juli 2014 bestaat WeertEnergie 1 jaar! We zullen hieraan in de komende
maanden regelmatig aandacht besteden wanneer de vereniging door haar
activiteiten in het nieuws komt.
Inmiddels groeit het ledental gestaag en zijn we met zijn 42-en. Join the club! Dat kan
al voor 20 Euro per jaar.
Collectief aanbod ondernemers groot succes!
De ondernemers van Weert (Weerter Ondernemers Platform WEOP) hebben twee
standaardpakketten aan de leden van WeertEnergie gepresenteerd: een voor
collectieve inkoop van zonnecellen en een voor zonnecollectoren/zonneboilers. Een
groot voordeel van deze werkwijze is dat ondernemers elkaar kunnen aanvullen, als
dat nodig is, maar ook dat de klanten zelf niets hoeven te regelen. Daar zorgt de
coöperatie WeertEnergie voor. Als je gebruik wilt maken van dit aanbod, moet je
uiteraard wel lid zijn of worden van de coöperatie. Het totale aanbod is bekend
gemaakt via de website van WeertEnergie: www.weertenergie.nl .
De 11 ondernemers zijn achtereenvolgens Innozaam, Burg, YPS, Innovel Neo,
Zelus, Remozon, SCX Solar, SP engineering, Installatiebedrijf Vleeshouwers, Solar
Trading NL en CyCa Trade.
Inmiddels hebben 7 leden ingeschreven op de regeling en pakketten ingekocht. De
eerste ervan zijn in juni en juli geleverd en geplaatst.
Wie ook belangstelling heeft om zijn eigen energie op te wekken kan dat laten weten
aan Peter Ramaekers (info@weertenergie.nl). Wij zorgen er dan voor dat de situatie
bij u thuis wordt bekeken en dat er een passende aanbieding wordt gedaan.

De flyers waarop het collectieve aanbod staat beschreven kunt u vinden op
http://www.weertenergie.nl/?pg=23

Tweede energiecafé op 10 juni 2014 (Kwintet, Boshoven)
Dit energiecafé is bezocht door zo’n 35 belangstellenden. Op het programma
stonden onder andere:
- Hoe zit je energierekening in elkaar, en hoe kun je hem omlaag brengen?
(Bas Meijboom)
- Presentatie kleinschalige toepassingen van windenergie (WEOP)
- Demo van zonnepanelen en zonnecollectoren/zonneboilers (met WEOP).
Tijdens de vergadering worden de volgende onderwerpen voor volgende café’s
genoemd:
- Eenvoudige maatregelen voor energiebesparing (bijv. isolatie)
- Hergebruik van warme lucht onder zonnepanelen
- Mogelijkheden van aardwarmte - laat gebruikers vertellen over ervaringen
- Is volledig zelfvoorzienend zijn (en loskoppelen van het net) een utopie?
OPROEP: kom met meer ideeën! Meld ze bij info@weertenergie.nl

Volgende ledenvergadering
De volgende ledenvergadering is op dinsdag 14 Oktober, en we houden een
eindejaarsborrel op donderdag 18 December. Locaties worden nog bekendgemaakt.

