
 

 
 

 
 

 
 

Terugblik juni 
 
De eerste daken zijn beschikbaar! 
 
Het bestuur van de Stichting voor Protes-
tants Christelijk Onderwijs Ermelo heeft 
besloten om haar schooldaken ter beschik-
king te stellen aan Veluwe-Energie. De 
scholen zullen zelf deelnemen in de post-
codeprojecten die op haar daken worden 
gerealiseerd. Inmiddels vinden de verschil-
lende onderzoeken naar de geschiktheid 
van de daken plaats. De ouders van de 
leerlingen zijn voor de zomervakantie over 
dit besluit geïnformeerd via de nieuwsbrief 
van de school. Zodra er meer bekend is 
over dit project zullen er informatie avon-
den worden georganiseerd op de scholen. 
Daar zijn naast de ouders ook andere be-
langstellenden (leden van Veluwe-Energie, 
buurtbewoners en anderen) van harte wel-
kom. 
 
Dindoa 
 
Korfbalvereniging  Dindoa wil graag zonne-
panelen op haar sporthal. Daarvoor zijn wij 
in overleg en kan dit tot een project leiden 
als de daken geschikt zijn of te maken zijn 
om de panelen te dragen. Dat wordt nog 
een spannend onderzoek. 

 

 
 
Subsidie RABO stimuleringsfonds 
 
Van de RABO hebben wij een subsidie 
toekenning ontvangen om daarmee het 
vragen van advies voor  communicatie en 
vergroten van de naamsbekendheid finan-
cieel mogelijk te maken.  

 

 
 

Terugblik juli en augustus 
 
50ste lid Veluwe-Energie 
 
Begin juli hebben we ons 50ste lid mogen 
verwelkomen. Geweldig dat al zoveel men-
sen geloven in de coöperatie voordat we 
concreet projecten kunnen aanbieden. 
 
Duurzaamheidslening gemeente Ermelo 
 
Met de gemeente zijn wij in overleg om de 
duurzaamheidslening waar eigenaren van 
woningen een beroep op kunnen ook voor 
de aanschaf van zonnedelen bij de ener-
giecoöperatie mogelijk te maken. Er wordt 
een voorstel voorbereid voor wijziging van 
de subsidieverordening om dit mogelijk te 
maken. In het najaar zal het voorstel aan 
de gemeenteraad worden aangeboden. 
 

 
 

Vooruitblik  
 
Schooldaken 
 
In overleg met de gemeente en de alge-
meen directeur van de stichting  VCOE 
wordt onderzocht welke schooldaken ge-
schikt zijn en op welk moment. 
Zodra er iets meer informatie te geven valt, 
zullen we informatieavonden houden voor 
de ouders van de leerlingen. Tegelijkertijd 
zullen wij ook via de website en een mai-
ling naar de leden u op de hoogte stellen 
van de mogelijkheden. 
 
Bedrijvenkring Ermelo  
 
Wij gaan binnenkort in gesprek met de 
voorzitter van de Bedrijvenkring Ermelo om 
te onderzoeken wat wij voor elkaar kunnen 
betekenen. 
 
 
 
 

 

A 
Nieuwe mogelijkheden voor projecten heb-
ben zich aangediend en worden momen-
teel onderzocht of zij tot een project kun-
nen leiden. Zodra dat het geval is, zullen 
wij dat onder andere via dit medium be-
kendmaken. 
 
Advies Communicatiestrategie 
 
Onlangs is opdracht gegeven aan Inzpire 
om een advies op te stellen hoe wij het 
beste aan naamsbekendheid kunnen wer-
ken, hoe de verschillende doelgroepen het 
beste benaderd kunnen worden, op welke 
wijze het beste informatie verstrekt kan 
worden over projecten etcetera. 

 

 
 

Algemene Ledenvergadering 
11 november ‘s morgens 

 
Op 11 november zal de eerste ledenverga-
dering worden gehouden. 
Er zijn een aantal belangrijke punten waar 
het bestuur met de leden over wil overleg-
gen. En er zijn ook zaken waar de de le-
den mee kunnen denken en over moeten 
beslissen. Zoals bijvoorbeeld de benoe-
ming van een nieuwe penningmeester: 
Ton Hardeman, het vaststellen van het 
Huishoudelijk Reglement, het instellen van 
een Kas controle commissie, het onder-
scheid tussen leden en steunleden/dona-
teurs, de presentatie van het eerste pro-
ject: de schooldaken. 
 
Binnenkort ontvangt u via de mail een uit-
nodiging en daarbij het verzoek u aan of af 
te melden voor deze vergadering. U wordt 
hiervan nu op de hoogte gesteld zodat u 
deze datum vast in uw agenda kunt zetten. 
 
 

 


