Nieuwsbrief EcoBeverwijk, december 2020
Beste leden van EcoBeverwijk,
Als lid van EcoBeverwijk heb je van ons nog niet veel post
ontvangen, maar dat wil niet zeggen dat er ondertussen
niets is gebeurd. Graag vertellen we je daarover in deze
nieuwsbrief.
Allereerst willen we je een goede kerstperiode en een mooi
nieuw jaar toewensen, waarin we elkaar hopelijk eindelijk weer eens een hand kunnen geven.
Verlenging lidmaatschap
Het is de bedoeling van een energiecoöperatie dat de leden samen over het beleid besluiten in een
jaarlijkse ledenvergadering.
We hebben als bestuur dit jaar alle energie gestoken in de administratieve en financiële opbouw van
de coöperatie en zodoende nog te weinig tijd gehad om aandacht te kunnen besteden aan de
opbouw van het aantal leden en het maken van ledenreglementen enz.
Het aantal leden is mede daardoor nu nog zeer beperkt, maar dat gaat in 2021 zeker anders worden!
Een officiële ledenvergadering zit er dit jaar niet in, ook vanwege de corona. Dus raadplegen we jullie
via deze brief, een vervanging voor een ledenvergadering dus.
Voor de huidige leden hebben we één belangrijk voorstel: we stellen voor je lidmaatschap van 2020
kosteloos te laten doorlopen tot eind 2021. Voor nieuwe leden is het jaarlidmaatschap €20,-.
We gaan ervan uit dat dit voorstel niet op bezwaren zal stuiten, maar als je het er niet mee eens
bent, of iets anders bij het bestuur wil neerleggen, mail ons dan even via info@ecobeverwijk.nl.
Activiteiten in zomer en najaar
Na de oprichting bij de notaris op 9 juli hebben we de zomermaanden gebruikt om administratief
alles op orde te krijgen en bijvoorbeeld de website in de lucht te krijgen. Neem eens een kijkje op
www.ecobeverwijk.nl. Onlangs hebben we een ledenservice toegevoegd en we gaan deze service
komend jaar uitbreiden.
EcoBeverwijk heeft ook samen met EcoHeemskerk een aantal keren een energiecafé in de
bibliotheek gehouden, waar korte gesprekken met de bezoekers
werden gehouden en energiebespaarboxen werden uitgedeeld.
Op 14 oktober stonden we op de weekmarkt met een mobiele
showroom. Veel mensen kwamen een kijkje nemen en de
wethouder Duurzaamheid ontving van ons de eerste energiebox,
waarmee het project over Energiebesparing het startsein kreeg.
Werk van energiecoaches is succesvol
In oktober zijn we begonnen met een groot energiebesparingsproject in de wijk Westertuinen.
Komend voorjaar volgt nog een andere wijk: de Horn.
Alle woningeigenaren in deze wijken krijgen via een brief van de gemeente een aanbod voor een
energiebesparingsgesprek bij hen thuis of online. Deze gesprekken worden in Beverwijk uitgevoerd
door Klimaatroute (in veel wijken) en door de energiecoaches van EcoBeverwijk in de genoemde
twee wijken.
In juli en september zijn er 4 energiecoaches van EcoBeverwijk opgeleid, die vanaf oktober in totaal
71 gesprekken hebben gevoerd. Dat is een prachtig resultaat, want 30% van de benaderde adressen
is op het aanbod van het gesprek ingegaan en nog eens 9% heeft een energiebox aangevraagd. Van
zo’n respons hadden we niet durven dromen.
Veel dank aan de vrijwilligers die dit werk doen is zeker op zijn plaats. En ook aan de bewoners, want
ook zij kwamen met waardevolle tips, die de coaches weer aan andere buurtbewoners hebben
kunnen doorgeven.

Kortom, het werk van een energiecoöperatie voor en door burgers heeft wel degelijk impact op wat
er lokaal aan energiebesparing en betrokkenheid bij de klimaatdoelstellingen kan worden bereikt.
Financiële situatie van de coöperatie
Het werk dat de energiecoöperatie tot nu toe heeft verricht met zijn coaches en andere vrijwilligers
werd financieel mogelijk gemaakt doordat de gemeente Beverwijk (via de landelijke subsidieregeling
RRE) geld beschikbaar heeft gesteld. Hieruit konden we ook al onze aanloopkosten, zoals de notaris,
de website, de opleidingen en de aanschaf van benodigde materialen voor het coachwerk
financieren.
Uiteraard zijn we daar de gemeente erg dankbaar voor, want anders hadden we nooit zover kunnen
komen als coöperatie.
De overheid probeert onder andere via deze RRE-regeling de CO2-reductie te verminderen en zo de
klimaatdoelstellingen te halen.
Een energiecoöperatie kan laten zien dat ook burgers zich hiervoor verantwoordelijk voelen. Door
ons werk hebben we ontdekt dat veel bewoners energie besparen belangrijk vinden, niet alleen voor
hun eigen portemonnee, maar ook vanwege de klimaatsituatie.
Wat de toekomst ook gaat brengen aan energieverandering, minder energieverbruik is in alle
gevallen de kaart die ingezet kan worden. Energie besparen doe je door te isoleren, zuiniger
verlichting en apparatuur en de aanschaf van zonnepanelen.
Tips voor 2021
•
•
•

•

Wist je dat je nog tot en met 14 januari kan meedoen aan de gemeentelijke actie voor
zonnepanelen? Meer informatie op onze website.
En als je nog een energielabel wil aanvragen, dan kan dat voor 1 januari bijna gratis. Daarna
moet je er bijna €200,-- voor betalen. Het label is voor tien jaar geldig.
Wist je dat je via onze ledenservice gratis een energiemeter of Co2-meter voor een tijdje
kunt lenen? Vanaf januari kun je – met korting voor leden - een infraroodscan door ons laten
uitvoeren.
Tip je buren, vrienden, familie of kinderen over het aanvragen van een gratis gesprek of
energiebespaarbox.

Toekomstplannen: Energie van de zon voor iedereen
In 2021 gaan we werken aan projecten waarbij mensen die geen dak voor zonnepanelen hebben ook
kunnen profiteren van de gratis zonne-energie. Dat kan door zonnepanelen op een andermans dak te
huren of kopen. Dit noemen ze zgn. postcoderoosprojecten. In de volgende nieuwsbrief hoor je er
meer van.
Ken je mensen die misschien interesse hebben om aan zo’n project deel te nemen? Laat ze dan
weten dat wij graag met hen in contact komen.
Samen aan het werk
In het nieuwe jaar willen we meer leden kunnen ontmoeten en meer leden werven.
Heb je zin en tijd om als lid mee te denken over wat we als energiecoöperatie voor elkaar kunnen
doen? Welkom!
En misschien ken je ook wel iemand, die zich als vrijwilliger of bestuurslid wil inzetten om
EcoBeverwijk tot een succes te maken. Er zijn genoeg kleine en grotere klussen te klaren!

Hartelijke groeten van het bestuur van EcoBeverwijk,
Ron Hopman, Marcel Dorenbos, Marijke Hopman

