
 

 
 

 
 

Jaargang 1 - nr. 4 -   dec 2017 

 

 
 

Terugblik september - oktober 
 
Na de zomervakanties zijn wij aan de slag 
gegaan om het Huishoudelijke Reglement 
vorm te geven, Deelnemer overeenkom-
sten op te stellen, de uitvraag voor de zon-
nepaneleninstallaties voor de scholen van 
de VPCO te formuleren, constructief on-
derzoek naar de schooldaken te laten ver-
richten, voorbereiden van de eerste ALV, 
opstellen overeenkomst voor de schoolda-
ken met de VPCO en de gemeente (de ge-
meente is hierbij betrokken omdat als het 
schoolgebouw geen onderwijsfunctie meer 
heeft het gebouw naar de gemeente over-
gaat. Kortom het waren zeer drukke maan-
den voor ons vieren.  
 

 
 
1ste Algemene Ledenvergadering  
 
Op 11 november is het dan zover: de eer-
ste ALV van V-E. Een vergadering waarin 
zowel besloten gaat worden over de toe-
komst van Veluwe-Energie als over hoe de 
leden in de projecten bij alles betrokken 
gaan worden. Vooraf hebben de belang-
stellenden bij V-E aangegeven of zij deel-
nemer of donateur willen zijn. Deelnemers 
in de projecten zijn de leden van V-E. Zij 
hebben stemrecht op de ALV. De dona-
teurs willen V-E steunen en dragen bij door 
hun betrokkenheid in de ontwikkeling van 
V-E.  
Ton Hardeman is unaniem benoemd tot 
penningmeester in het bestuur.  
Voor de pauze ontsponnen zich discussies 
over de verschillende punten die ter sprake 
zijn gebracht. De betrokkenheid bij en wat 
het meest praktische is voor V-E was  

voelbaar. Het was samen nadenken over 
wat we nu willen met en voor V-E. 
 

 
 
Na de pauze presenteerde Nico het scho-
lenproject. Ook hier werden de nodige vra-
gen gesteld over de installatie, de bereke-
ning van de kosten, wat te doen met de 
stroomopbrengst etc. Veel van de leden 
bleken al vaker over deze materie nage-
dacht te hebben. Samen (kritisch) naden-
ken, helpt om de projecten en documenten 
die hierbij nodig zijn beter in de vingers te 
krijgen. 
Veel leden hadden al een ingevuld in-
schrijfformulier bij zich om deel te nemen in 
het project of vulden het ter plaatse in. 

 

 
 
Zon op Ermelose scholen 
 
Het eerste project van V-E is een feit! Zo-
als hiervoor al is geschreven: er is veel 
werk verzet om er zeker van te zijn dat dit 
project zowel technisch als financieel haal-
baar is. 
Op de 4 scholen (Ireneschool, Kon.Juliana-
school, Pr.Bernhardschool en De Klokbe-
ker) kunnen totaal 760 zonnepanelen wor-
den geplaatst. Deelnemers kunnen in-
schrijven op zonnedelen die gegarandeerd 
(door de installateur) 230 kWh/jaar opbren-
gen. Door teruggave van de energiebelas 
ting via de energieleverancier, wordt de in  

leg van € 300 per zonnedeel in ongeveer 
11 jaar ‘terugverdiend’. De resterende 4 
jaar van de tijd dat de Postcoderoosrege-
ling dan nog doorloopt is de ‘winst’ voor de 
deelnemer. 
Inmiddels zijn 336 van de 879 beschikbare 
zonnedelen afgenomen. De VPCO heeft 
voor al haar 6 scholen 40 zonnedelen per 
school afgenomen. Daarmee is het dak 
van de eerste school ‘vol’.  

 
 
Nog 59 zonnedelen te gaan en dan kan 
ook voor het 2de schooldak de opdracht 
aan de installateur worden verstrekt. Er zit 
nog een aantal toezeggingen in de pijplijn 
dus wij rekenen erop dat voor begin januari 
dat 2de dak ook ‘vol’ is. 
In november zijn 2 voorlichtingsavonden 
op de scholen voor de ouders georgani-
seerd. De opkomst viel een beetje tegen. 
De aanwezige belangstellenden waren 
echter wel zeer nieuwsgierig en enthou-
siast. 
De verwachting is dat april volgend jaar de 
eerste zonnepanelen op de Ireneschool en 
wellicht ook op de Kon. Julianaschool ge-
plaatst kunnen worden. 
De levertijd voor zonnepanelen is op het 
moment erg lang. Het is dus afwachten of 
we deze streefdatum halen. 
Binnenkort zal de overeenkomst tussen de 
3 partijen getekend worden. Daarna kan 
het recht van opstal worden gevestigd. 

 

 
 

  
 



Is het nieuwste lid van ons comité van 
aanbeveling. Duurzaamheid heeft hij hoog 
in het vaandel en hij wil zich daar ook hard 
voor maken. Dit initiatief helpt Ermelo op 
de weg naar Klimaatneutraal in 2030. Als 
burgemeester van Ermelo is André Baars 
bereid om V-E onder de aandacht te 
brengen in zijn vele contacten binnen de 
Ermelose samenleving. 

 

Oranjepark  

In november is contact geweest met de 
Stichting Zorggroep NW-Veluwe. Zij heeft 
vergevorderde plannen om aan de 
Sparrenlaan/Julianalaan een zorgcentrum 
te realiseren. Naast het bieden van goede 
zorg wil de Zorggroep ook een duurzame 
uitstraling aan het project meegeven. 
Daarvoor wil zij onder andere het dak vol 
leggen met zonnepanelen. Dat deel van 
het dak dat de Zorggroep niet zelf nodig 
heeft, wil zij beschikbaar stellen aan V-E. 
In de gemeenteraad van december wordt 
over dit plan (met de naam Oranjepark) 
een besluit genomen. Als dit besluit 
positief is, zal de vergunning direct worden 
aangevraagd. De Zorggroep hoopt dan 
rond de zomer 2018 met de bouw te 
starten.  

Kerkelijk Centrum 
 
Het dak hiervan is beschikbaar gesteld 
door het college van kerkrentmeesters van 
de Hervormde Gemeente. De volgende 
stap is om het dak aan een constructief 
onderzoek te onderwerpen. Als dit positief 
uitpakt, krijgt V-E er een mooi groot 
dakvlak bij. Dit keer een locatie zonder al 
teveel bomen die de zon weleens in de 
weg staan.

 

De gemeenteraad besluit die dag over het 

 ligt 
dan ter besluitvorming voor. 

 

De gemeente organiseert die dag een 
voorlichtingsbijeenkomst voor de horeca en 
detailhandel over de mogelijkheden die zij 
hebben om energie te besparen en 
duurzaam op te wekken. Het wordt een 
zelfde soort bijeenkomst als die voor de 
bedrijvenkring Ermelo in het najaar is 
georganiseerd. Als V-E zullen wij ons ook 
op deze bijeenkomst presenteren en 
belangstellenden informeren over wat  
V-E voor hen kan betekenen. 

 

De buurtvereniging Horst en Telgt heeft het 
plan opgevat om zelf windturbines langs de 
A28 te (laten) plaatsen. 

 

Er is overleg geweest met het bestuur van 
de buurtvereniging over wat er allemaal bij 
de oprichting van een coöperatie komt 
kijken. V-E heeft aangeboden om dit 
initiatief (als zij dit zelf willen blijven 
aansturen) onder de juridische entiteit van 
V-E te laten vallen als aparte eenheid. Dat 
kan veel werk besparen. Het bestuur van 
Horst en Telgt  beraadt zich erover hoe zij 
dit idee verder wil oppakken. 

 

Het bestuur bestaat op dit moment uit 4 
personen die tot nu toe al het werk samen 
hebben gedaan. Dat was niet gering en 
kost veel tijd. Uitbreiding van het bestuur is 
daarom dringend gewenst. 

Wim Nap (de secretaris) wil graag deze 
taak overdragen aan een ander om zich 
(nog) meer op de projecten te kunnen 
richten. 

Het bestuur is om die reden op zoek naar 
een nieuwe secretaris. Wie interesse heeft 
kan contact opnemen met Riet (voorzitter) 
of Wim. Wij vertellen graag wat het werken 
voor V-E inhoudt en kunnen al je vragen 
beantwoorden. 

Riet tel. 840043 

Wim tel. 06 13720001 

Op de ALV zijn Hein Daams, René de 
Brouwer en Gert Kardol benoemd in de 
commissie van zwaarwegende 
beslissingen. Een commissie die het 
bestuur zal helpen om snel beslissingen te 
nemen of opdrachtverstrekkingen mogelijk 
te maken zonder dat de ALV daar voor 
bijeen moet worden  geroepen. De eerste 
twee personen vormen tevens de 
Kascontrolecommissie. 

Voor het regelmatig verhangen van de 
banners die aan de gemeentelijke 
ophanglocaties zijn bevestigd, heeft Eppo 
Vermeulen zich als vrijwilliger gemeld. 
V-E is een coöperatie die functioneert voor 
en door de leden. Dat uit zich onder 
andere door het samen verdelen van het 
werk. Ieder naar zijn mogelijkheden. 

 

 


