
Nieuwsbulletin 

Maart 2017 wordt een 
gedenkwaardige maand. De 
gemeente verleent een start-
subsidie om onze coöperatie op 
te kunnen richten. De eerste  
aanloopkosten zullen met deze 
sub-sidie kunnen worden 
betaald. Op 9 maart zal de 
overeen-komst  tussen 
gemeente en Veluwe-Energie 
worden gete-kend. Aansluitend 
is er een persmoment en wordt 
het bestaan van Veluwe-
Energie in Ermelo wereldkundig 
gemaakt.
Bij de notaris is op 10 maart de 
officiële oprichting van 
Coöperatie Veluwe-Energie .
De volgende stap is de inschrij-
ving bij de Kamer van Koophan-
del.
De tijdelijke website zal volgens 
planning de eind maart  
vervangen worden. 

Dit nieuwsbulletin is al in de 
kersverse huisstijl van Veluwe-
Energie opgemaakt. In al onze 
communicatie zal van het logo 
en deze stijl gebruik worden 
gemaakt. 

Wij denken druk na hoe wij 
binnen Ermelo Veluwe-Energie 
op de kaart kunnen zetten. 
Concreet denken wij aan een 
wekelijkse advertentiecampag-
ne in het Emelo's Weekblad  
(die grotendeels bekostigd 
wordt door adverteerders die 
iets met Duurzaamheid hebben) 
waarin Veluwe-Energie zich kan 
presenteren en leden voor de 
coöperatie werft.
Er wordt nog gezocht naar 
adverteerders. Belangstellende 
ondernemers kunnen zich 
melden.

De organisatie van de coöpera-
tie (bestuur, administratie, 
promotiecampagne en rol  van 
de leden) vraagt op dit moment  
de nodige aandacht. 
Elk zonnepanelenproject  zal 
zoals we het nu zien een 
satelliet coöperatie worden met 
een nauwe relatie met Veluwe-
Energie.

De initiatiefnemers van het 
eerste uur (Riet Bezemer, Nico 
van Harten en Wim Nap) lukt 
het nog steeds niet om 
uitbreiding in het bestuur te 
krijgen. Gelukkig krijgen we veel 
steun en deskundige adviezen 
van andere (Ermelose) 
'vrijwilligers'. 

Binnenkort  zal de 
(aspirant)leden gevraagd 
worden om te besluiten of zij 
definitief lid willen worden van 
Veluwe-Energie. Op dat 
moment zullen ook de inschrij-
vingskosten en contributie 
gevraagd worden.

Met de leden zal gedeeld 
worden hoe de organisatie eruit 
komt te zien is en samen (met 
diegenen die zich hiervoor 
melden) zullen we werken aan 
de (huishoudelijke) reglementen 
en definitieve organisatievorm.

10 april organiseert de 
Werkgroep Duurzaamheid van 
het Natuur- en Milieu Platform 
Ermelo een symposium ter 
gelegenheid van haar 10-jarig 
bestaan. Veluwe-Energie is 
gevraagd daar een presentatie 
te geven over 'Energie van 
dichtbij'. Hier geven wij 
natuurlijk graag gehoor aan.

Graag horen wij van u wat u 
vindt van deze opzet om in 
staccato het nieuws te delen?
Natuurlijk is er ook ruimte om 
nieuws te plaatsen die leden 
willen delen met betrekking tot 
de energiecoöperatie. 
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10 april: symposium 
“10 jaar NMP werkgroep

duurzaamheid”
Veluwe-Energie geeft

presentatie
‘Energie van dichtbij'.

Drukte

Huisstijl

Opbouw 

Versterking

    Leden

Symposium

Uw mening




	Pagina 1
	Pagina 2

