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Bekijk	ook	de	website:	www.ecobeverwijk.nl

contactadres:	info@ecobeverwijk.nl

In	deze	post	melden	we	weer	veel	nieuws.
Allereerst	zijn	de	vrijwilligers	ondanks	alle

coronabeperkingen	in	de	afgelopen	tijd	toch	door	gegaan	met	hun	werk.	Zij	voelden
dat	het	belangrijk	was	om	mensen	te	blijven	helpen	bij	hun	energiebesparing,	ook
omdat	de	energieprijzen	sterk	omhoog	gingen.
Voor	mensen	die	graag	zonne-energie	willen	gebruiken	hebben	we	goed	nieuws:	de
gemeente	is	weer	een	zonnepanelen-actie	begonnen.
Voor	de	mensen	die	geen	zonnepanelen	kunnen	of	willen	aanschaffen	is	er	gelukkig
ook	goed	nieuws:	we	gaan	verder	met	Energiek	IJmond	en	we	zijn	gestart	met	een
onderzoek	naar	een	collectief	zonnedak	in	Beverwijk.
Verder	lees	je	in	deze	nieuwsbrief	over	onze	vernieuwde	ledenservice	en	krijg	je
weer	een	aantal	leuke	tips.

Marijke	Hopman
voorzitter	EcoBeverwijk

DRY-BAG®	is	een
universele,	herbruikbare
ontvochtiger	die	vocht	uit
de	lucht	haalt	en	opslaat
in	de	zak.
	
Gemaakt	om	uw	gezondheid	en	uw
eigendommen	te	beschermen	tegen
de	schadelijke	invloeden	van	vocht.
Teveel	vocht	zorgt	voor	meer
energiegebruik.	Dus	een	ecologisch
verantwoorde	ontvochter	draagt	bij	aan
milieu	en	energiebesparing.

Meer	informatie	vind	je	op	de
website	van	Dry	Bag
	

Raamfolie

NIet	iedereen	kan	isolerend	glas	in	zijn
kozijn	laten	zetten.	Als	huurder	van
een	huis	kun	je	dit	natuurlijk	wel	aan
de	huiseigenaar	vragen.	Maar
misschien	is	raamfolie	wellicht	een
(tijdelijke)	oplossing	voor	je.
Je	moet	een	beetje	handig	zijn,	maar
isolerend	raamfolie	kan	in	de	koude
maanden	zeker	helpen	de	tocht	tegen
te	houden.	

Meer	informatie	over	dit	materiaal	vind
je	op	onze	website.

EcoBeverwijk	is	een	coöperatie
maar	wekt	zelf	geen	energie	op.
Zij	kan	wel	meedoen	aan
opwekprojecten	en	zo	haar
leden	eigenaar	laten	worden
van	een	stukje	duurzame
energie-opwek.	Ideaal	voor
mensen	die	zelf	geen
zonnepanelen	op	hun	dak	of	erf
kunnen	of	willen	aanleggen.

Lokaal	of	regionaal
opgewekte	duurzame
energie	draagt	bij	aan	de
klimaatdoelen	en	aan	de
energietransitie.	Het	is	nu

tijd	om	te	zorgen	dat	beschikbare	ruimte	vanuit	de	Reginale	Energie	Strategie
(RES)	niet	wordt	"ingepikt"	door	grote	commerciële	bedrijven.	Ook	wij	als	burgers
kunnen	en	mogen	eigenaar	worden	van	de	in	onze	regio	opgewekte	energie	en	wij
beslissen	ook	samen	waar	en	hoe	dat	wordt	gerealiseerd.
*
Daarom	hebben	de	energiecoöperaties	van	Beverwijk,	Heemskerk,	Velsen,	Uitgeest
en	Castricum	de	regionale	energiecoöperatie	Energiek	IJmond	opgericht.
Er	zijn	inmiddels	een	aantal	kansrijke	projecten,	die	wellicht	over	een	paar	jaar
productief	kunnen	zijn,	zowel	op	grote	daken	als	op	de	grond.	Wij	willen	dat	alle
inwoners	hiervan	mee	kunnen	profiteren.	Om	dit	te	reailiseren	is	er	wel	voldoende
steun	en	inspraak	vanuit	de	samenleving	nodig.	Belangrijk	uitgangspunt	is	dat	de
landschaps-en	natuurwaarden	in	stand	blijven	en	zelfs	positief	worden	benut.
Meer	informatie	is	te	vinden	op	www.energiekijmond.nl

Wie	wil	meedenken	over	energie	opwekken	in	de	IJmond?
Juist	omdat	verwacht	wordt	dat	in	de	toekomst	elektriciteit	de	energiebron	voor	de
Broekpolder	zal	worden,	zijn	wij	met	name	op	zoek	naar	inwoners	uit	de
Broekpolder,	die	vanaf	het	begin	met	ons	mee	willen	denken	over	kansrijke
projecten.
Laat	het	ons	weten	via:		ledencontact@ecobeverwijk.nl

Leden	van	een
energiecoöperatie
nemen	samen	besluiten

via	de	Algemene	Ledenvergadering.

Op	15	december	2021	werd	de	eerste
officiele	vergadering	gehouden.

Belangrijkste	besluiten,	die	zijn
genomen:

Het	bestuur	bestaande	uit	Marijke
Hopman,	Marcel	Dorenbos	en	Ron
Hopman	is	benoemd.
Het	huishoudelijk	reglement	is
zonder	wijzigingen	aangenomen.
De	begroting	voor	2022	is
vastgesteld	en	de	kascommissie	is
benoemd.
Hiermee	is	de	contributie
vastgesteld	op	€20,-	voor	het	hele
jaar.
Aansluiting	bij	Energiek	IJmond	is
akkoord.

	

Plannen	voor	2022

Tijdens	onze	ledenvergadering	is
gesproken	over	welke	projecten	de
komende	periode	het	beste	kunnen
worden	opgepakt.	De	volgende	zijn
genoemd:
	

Opslag	van	energie
Thermische	energie
oppervlaktewater
Ondersteunig	bij	grote	wijkprojecten
Kuenpleinbuurt	en	Broekpolder
Zon	op	daken
Versterking	ledenbinding	en
ledenservice

Welke	plannen	gereraliseerd	kunnen
worden	in	de	komende	jaren	hangt
natuurlijk	sterk	af	van	de	menskracht
die	ervoor	ter	beschikking	is.

Bekijk	de	webversie
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Zonnepanelenactie
Met	zonnepanelen	ben	je	duurzaam	bezig,	want
elke	straal	van	de	zon	die	voor	energie	wordt
gebruikt	bespaart	immers	uitstoot	door	fossiele
brandstof.	Alle	mogelijke	nadelen	van
zonnepanelen	wegen	daar	volop	tegen	op.
Bovendien	kan	het	voor	jou	financieel
aantrekkelijk	zijn,	ook	doordat	je	hiervoor	geld
kan	lenen.	De	gemeente	Beverwijk	heeft		o.a.
hiervoor	(tot	mei	2022	!)	een
duurzaamheidslening.
Als	je	al	zonnepanelen	hebt,	is	uitbreiding	ervan
via	deze	actie	ook	mogelijk.

Vind	je	het	teveel	gedoe?	Via	de	zonnepanelen-
actie	word	je	ontzorgd.	Een	regionale	installateur
komt	bij	je	thuis,	geeft	advies	en	regelt	verder
alles	voor	je.	Soms	moet	je	nog	wel	de	hulp	van
een	electriciën	inroepen	voor	de	meterkast.	Het
leggen	van	de	panelen	zelf	kost	maar	een	dag	en
gebeurt	grotendeels	buiten.
Om	meer	te	weten	te	komen	kun	je	de
informatieavond	op	dinsdag	15	februari
bijwonen.	Hij	begint	online	om	20.00	uur.
Aanmelden	voor	de	actie	en	de	informatieavond
is	noodakelijk	via
https://www.duurzaambouwloket.nl/actiebeverwijk
Ook	op	onze	website	vind	je	informatie	over
zonnepanelen.

Actief	in
EcoBeverwijk
Meedoen	met	onze	coöperatie
kan	op	verschillende
manieren,	door	lid	te	zijn	of
worden,	of	als	vrijwilliger.
Inmiddels	zijn	er	al	10
energiecoaches	opgeleid	en
actief.	Andere	vrijwilligers
spannen	zich	in	voor	het
bezorgen	van
energiebesparende
materialen.	Soms	gaat	een
vrijwilliger	op	pad	om	bij
mensen,	die	dat	zelf	moeilijk
kunnen,	radiatorfolie	of
deurisolatie	aan	te	brengen.

Ook	bestuurlijk	zijn	er
vrijwilligers	actief,	voor	de
kascommissie	bijvoorbeeld,
maar	ook	alle	vier
bestuursleden.	Het
bestuursteam	is	namelijk
verrijkt	met	Gerard	Timmers.
Toch	kunnen	we	effectiever
worden	als	er	nog	meer
mensen	bestuurstaken,	zoals
administratie	of	communicatie
op	zich	willen	nemen.	Als	je
het	leuk	vindt	je	hiervoor	in	te
zetten,	horen	we	dat	graag.
Jouw	hulp	is	zeer	welkom.

Wel	graag	zonne-energie,
maar	geen	panelen?
Lees	verder	in	deze
nieuwsbrief.

Energiecoaches	aan	het	werk	in
Zwaansmeer

Voor	EcoBeverwijk	zijn	op	dit	moment	10	vrijwillige	energiecoaches	actief	of	in
opleiding.	Zij	bezoeken	op	dit	moment	bewoners	in	de	wijk	Zwaansmeer.
Aan	de	deur	wordt	het	eerste	contact	gelegd.	Sommige	mensen	willen	een
"keukentafelgesprek"	over	kansen	en	mogelijkheden	rond	energiebesparing	in	hun
huishouden.
Anderen	willen	alleen	energiebesparende	producten	zoals	radiatorfolie	of	een
radiatorventilator.	Als	het	echt	nodig	is,	helpen	we	ook	met	aanbrengen	van	de
materialen.

Deze	opzet	vraagt	veel	organisatie	en	inzet,	maar	blijkt	wel	heel	doeltreffend.	De	tot
nu	toe	meer	dan	150	geadviseerde	inwoners	in	de	wijken	waar	wij	actief	zijn,
reageren	enthousiast	en	zijn	dankbaar	voor	de		producten	of	gesprekken	die	ze	via
EcoBeverwijk	hebben	ontvangen.
Energie	besparen	wordt	zo	leuk,	voor	het	klimaat,	maar	ook	voor	de	portemonnee!

TIP

Energiepakketten
uitgereikt	aan	Socius	en
Welzijn

Energie	wordt	duurder	en	veel	mensen
voelen	dat	in	de	portemonnee.
EcoBeverwijk	heeft	daarom
overgebleven	pakketten	met
energiebesparende	producten
geschonken	aan	Socius	en	het	Sociaal
team	van	Welzijn	Beverwijk.
Zij	weten	welke	mensen	ze	er	blij	mee
kunnen	maken.
De	pakketten	waren	overgebleven	uit
een	eerdere	actie	en	vinden	zo	een
prima	bestemming.

Werkgroep	Innovatie

De	leden	van	onze	werkgroep
Innovatie	spijkeren	elkaar	bij	met
kennis	over	de	belangrijkste	zaken
rond	de	energietransitie.	In	de
voorgaande	bijeenkomsten	is	er
gesproken	over	warmtepompen	en
deze	kennis	is	door	alle
energiecoaches	weer	gebruikt	voor
hun	werk.
Ook	slaan	we	die	opgedane	kennis	op
in	een	kennisbank,	die	binnenkort	door
leden	gratis	kan	worden	geraadpleegd.
We	zijn	druk	bezig	die	op	te	zettten.
Vanwege	de	corona	hebben	de
werkzaamheden	van	de	werkgroep
wat	minder	aandacht	gekregen,	maar
volgende	maand	starten	we	weer.
Het	thema	zal	dan	zijn:	Opslag	van
opgewekte	energie	in	huis	en	in	de
buurt.

Weet	jij	hier	veel	van	af	en/of	wil	je
meedoen?	Laat	het	ons	weten	via
ledencontact@ecobeverwijk.nl

Meer	ledenvoordeel
Lid	van	EcoBeverwijk	ben	je
waarschijnlijk	vooral	omdat	je	het	werk
van	de	energiecoaches	wilt
ondersteunen.
Maar	het	lidmaatschap	biedt	ook	een
aantal	andere	voordelen:
	

Handige	energiebesparende
apparaten	gratis	lenen	of
uitproberen,	bv.	een
radiatorventilator	of	energiemeter
	
Een	gratis	adviesgesprek	per	jaar
	
Je	mening	over	de	energietransitie
telt	mee,	want	indirect	brengen	we
de	in	onze	doelstellingen	verwoorde
uitgangspunten	onder	de	aandacht
van	de	overheden.
	
Samen	staan	we	sterker	en	kunnen
we	steeds	meer	voor	elkaar	krijgen.
Als	er	energieopwekprojecten	op
een	verantwoorde	manier	zijn	te
realiseren	door	EcoBeverwijk,	dan
hebben	onze	leden	een
voorkeurrecht	bij	de	aanschaf	van
participaties.
	
Bij	specifieke	vragen
bijvoorbeeld	over	VVE-s	kun	je	ons
raadplegen	voor	een	oriënterend
gesprek.	Doorgaans	verwijzen	we
daarna	door	naar	experts	uit	de
regio.
	
We	zijn	hard	aan	het	werk	de
ledenservice	verder	uit	te	breiden.
	
Bekijk	onze	website	voor	meer
informatie	over	de	ledenservice.
	

Lidmaatschap	2022
Het	nieuwe	lidmaatschapsjaar	loopt
van	1	januari	tot	en	met	31	december
2022.		Vanaf	komend	jaar	gaan	we
werken	met	incasso	voor	het	innen	van
je	jaarlijkse	lidmaatschapsbijdrage.	Dat
is	bij	veel	verenigingen	al	gebruikelijk.

Deze	verandering	brengt	wel	met	zich
mee	dat	we	nieuwe	leden	en
bestaande	leden	moeten	vragen	om
ook	hun	bankrekeningnummer	op	het
lidmaatschapsformulier	in	te	vullen.	
Dit	geldt	nu	niet	voor	gastleden,	hun
bijdrage	voor	2022	is	immers	al
geheel	of	gedeeltelijk	betaald.
De	incassering	van	de	ledenbijdrage
vindt	in	het	eerste	kwartaal	van	2022
plaats.	Heb	je	voor	die	tijd	al	de
bijdrage	voor	2022	betaald,	dan	wordt
er	uiteraard	niet	geïncasseerd.
Heb	je	vragen	hierover,	mail	ons	dan
even.
Wanneer	je	liever	telefonisch	contact
wil,	vermeld	dan	je	telefoonnummer
zodat	we	je	terug	kunnen	bellen.
Graag	via:
ledencontact@ecobeverwijk.nl

Vul	hier	het	nieuwe
lidmaatschapsformulier	in

Alvast	heel	erg	bedankt	voor	je	moeite.	

TIP

Nieuw	in	de
ledenservice

Nu	ook	Warmtescan	via
EcoBeverwijk
met	korting	voor	alle	leden.

Laat	een	warmtescan	uitvoeren	door
een	deskundige	energiecoach	van
EcoBeverwijk.	Via	deze	infraroodscan
kan	worden	vastgesteld	waar	er	in	je
gevel	en	ramen	teveel	warmtelekken
zijn.	Een	warmtelek	betekent	dat	er
koude	lucht	naar	binnen	komt	en
onnodig	veel	warmte	je	huis	verlaat.
Door	deze	warmtelekken	te	dichten
kun	je	veel	energie	besparen.
Warmtescans	kunnen	het	beste	in	de
koude	maanden	worden	uitgevoerd.
Dus	wees	er	snel	bij.	Bij	grote
belangstelling	is	er	een	wachtlijst.

Aan	een	warmtescan	zijn	kosten
verbonden.	Voor	€75,--	voert	de
energiecoöperatie	een	uitgebreide
scan	inclusief	rapportage	en	advies
voor	je	uit.	Als	lid	van	EcoBeverwijk
krijgt	je	een	eenmalige	korting	van
€10,--	.

aanvraag	warmtescan

Energiek	IJmond,	denk	mee

Uit	de	ledenvergadering

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.	•	Als	u	geen	e-mails	meer	wilt	ontvangen,	kunt	u
zich	hier	afmelden.	•	Voor	een	goede	ontvangst	voegt	u	ledencontact@ecobeverwijk.nl

toe	aan	uw	adresboek.
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