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Algemene ledenvergadering 2019

De algemene ledenvergadering van de DAN zal worden gehouden op
dinsdag 9 april 2019. De uitnodiging volgt op een later tijdstip.
-

Middag over verduurzamen van eigen woning

Op zaterdag 12 november van het afgelopen jaar organiseerden we een middag over
energiebesparing van de woning.
Het Sportcafé van de Utingeradeelhal was afgeladen vol.
Bouwe de Boer (via een video), Klaas Oenema en Charley Kock waren de sprekers.
Klaas behandelde de werking, voor- en nadelen van de verschillende typen warmtepompen.
Charley hield een boeiend betoog over zijn ervaringen met het verduurzamen van zijn huis.
Er was veel gelegenheid voor discussie en vragen en daarvan werd gretig gebruik gemaakt.
Men kon zich ook weer aanmelden voor het maken van een warmtescan van de woning.
Uit de reacties van de bezoekers konden we opmaken dat het een boeiende en leerzame middag
was.
-

Stand van zaken zonneweide Leppagreide

Op initiatief van het bestuur van DAN is er een Stichting opgericht, die de Leppagreide (8000
zonnepanelen) gaat exploiteren. In de statuten van deze stichting is vastgelegd, dat de
opbrengsten van het project in de komende jaren ten goede komen aan de dorpen Akkrum en
Nes. Het gaat daarbij om duurzaamheidsprojecten en bijdragen voor het verbeteren van de
leefbaarheid.
Begin november 2018 is de vergunning verleend door de Gemeente Heerenveen.
De werkgroep, die het plan voor de zonneweide heeft gemaakt, heeft direct daarna een aanvraag
ingediend voor SDE+ subsidie. Dit is een subsidiepot van het Rijk voor grote energieprojecten.
Waarschijnlijk is de najaarsronde 2018 overtekend: onze aanvraag voor subsidie zal dan in het
voorjaar van 2019 worden meegenomen.
Het is de bedoeling, dat de zonneweide Leppagreide stroom gaat leveren aan de duurzame
energieleverancier “Energie VanOns”.
DAN is mede-eigenaar van deze energiecoöperatie, die tot voor kort Noordelijk Lokaal Duurzaam
(NLD) heette. Onlangs werd “Energie VanOns” met twee andere leveranciers uitgeroepen tot de
meest duurzame leverancier van energie in Nederland!
Iedereen kan klant worden van “Energie VanOns”. Voor iedere klant, woonachtig in Akkrum of
Nes, ontvangt DAN € 75 per jaar!
Het zonnepark Leppagreide gaat elektrische energie opwekken, voldoende voor de behoefte van
ca. 750 huishoudens (dat is ongeveer 40% van de huishoudens in Akkrum en Nes).
Het zou geweldig zijn als de energie, opgewekt door de Leppagreide, volledig door de inwoners
van Akkrum en Nes zou worden gebruikt.
Van de inwoners van Akkrum en Nes zijn er nu 65 klant bij “Energie VanOns”.
We zoeken dus nog minstens 700 klanten in Akkrum en Nes de komende jaren!

- Energie VanOns bovenaan in energie ranking!
Hieronder de laatste nieuwsbrief van Energie VanOns:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Met een vette 10 prijkt Energie VanOns dit jaar bovenaan in de jaarlijkse stroom ranking!
De Consumentenbond, Natuur & Milieu, Greenpeace en Wise onderzoeken jaarlijks de
duurzaamheid van stroomleveranciers en beloont ons dit jaar met een gedeelde eerste
plaats. We zijn bijzonder trots op deze erkenning als duurzame voorloper in groene energie.
Samen met de inmiddels ruim 94 bij ons aangesloten noordelijke energiecoöperaties zullen
we ons de komende jaren blijven inzetten om steeds meer Nederlanders te voorzien van
échte duurzame energie.
Lokaal opgewekt, lokaal afgenomen, lokaal geleverd door jullie eigen energiebedrijf
Onze energie wordt 100% duurzaam en lokaal opgewekt. Mensen in de buurt van onze
coöperaties kopen de lokaal opgewekte groene energie via jullie eigen coöperatieve
energiebedrijf ‘Energie VanOns’.
Maatschappelijke duurzaamheid
Inmiddels is er door Energie VanOns meer dan € 650.000 uitgekeerd aan de energiecoöperaties in de ´VanOns´ beweging.
Geld wat ingezet wordt om de eigen gemeenschap duurzamer te maken en de inwoners daarvan mee te laten genieten.
Marketing en communicatie:
De 75 euro is uitgekeerd als beloning voor de inspanning die geleverd is door de energiecoöperaties voor het werven van
klanten. We verwachten dat elke coöperatie de wederverkopersvergoeding dan ook gebruikt om te werven of een nieuw
project te realiseren waardoor er klantengroei kan ontstaan. Wij willen ook graag successen met jullie vieren dus als er
projecten gerealiseerd zijn stuur aub foto’s of ingezonden teksten naar Energie VanOns.
Prijs
Veel van onze coöperaties willen inzicht in hoe de tarieven van Energie VanOns zich verhouden tegenover andere
energieleveranciers. We verkopen aan de basis niet op prijs maar klanten nemen dit wel mee in de overweging om over te
stappen. De valkuil is dat we het zelf ook over de prijs willen hebben en vergeten waarom we als coöperatieve beweging
hier zoveel energie in steken.

Goedkoper dan de grootste drie
Wij streven ernaar om met onze prijzen lager te zitten dan de grootste drie spelers op de energiemarkt, Eneco, Essent en
Nuon. Dit lukt ons vaak maar niet altijd. Met name wanneer concurrenten stunten met hun tarieven.
De prijsvergelijk
In de bijlage die is toegevoegd aan deze mail staan de maandelijkse tarieven in een prijsvergelijk. Dit zijn de tarieven die
een klant voor stroom en gas betaald. Deze tarieven komen rechtstreeks van de websites van de energieleveranciers en
bevatten dus geen aanbiedingsprijzen van vergelijksites.
Geen aanbiedingen vergelijkingssites
Wij kiezen er bewust voor om geen geld te investeren in oplossingen voor ‘snelle’ klantengroei door aanbiedingen te doen
op vergelijkingswebsites (gaslicht.com en Independer). Klanten van Energie VanOns komen via de organische weg binnen,
dus via de energiecoöperaties.
Voor een schonere leefomgeving

Als je energie van Energie VanOns afneemt krijg je niet alleen 100% duurzaam en lokaal opgewekte energie maar je helpt
ook mee aan een beter milieu. Per gezin besparen wij zo´n 3.300kg CO₂ op jaarbasis. Samen met de energiecoöperaties
werken wij hard aan de transitie naar duurzame energie. Wij vinden het ontzettend belangrijk om omwonenden van
energiecoöperaties hierbij te betrekken en mee te laten genieten van de voordelen van lokaal opgewekte energie.

Zernikelaan 17, 9747 AA, Groningen
T: 085 - 0160 111
communicatie@energievanons.org
https://energie.vanons.org
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Freonen fan Fossylfrij Fryslân

De beweging “freonen fan Fossylfrij Fryslân” heeft een nieuwe website. Een bezoek aan deze site
is zeer de moeite waard: www.fossylfrij.frl
In 2020 wordt opnieuw de Elfwegentocht georganiseerd; een initiatief dat wij uiteraard van harte
ondersteunen.

