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2017 WAS EEN SUCCESVOL JAAR VOOR ONS
Nog even en 2017 is teneinde. We kijken terug op een jaar met voortschrijdende inzichten.
Zo is de opstellingsvariant die begin dit jaar door de gemeenteraad en Provinciale Staten
is goedgekeurd verder verbeterd. De nieuwe opstelling telt 10 windmolens die stroom
leveren voor ongeveer een derde van de Almeerse huishoudens. Ook hebben we recent
een grote Almeerse onderneming als lid ingeschreven: de kantoren van Hemubo en
jaarlijks 150 bouwplaatsen gaan volledig op onze groene energie draaien. Dat doen ze via
Samenom, de nieuwe naam van ons handelshuis Duurzame Energie Unie.
Het komende jaar staan er ook weer een aantal belangrijke gebeurtenissen op de agenda.
De omgevingsvergunning wordt binnenkort aangevraagd. Na de zomervakantie gaan we
de minister vragen om ons deel uit de landelijke stimuleringsregeling voor het opwekken
van duurzame energie toe te kennen. Zonder die ruggensteun is het namelijk (voor
niemand) mogelijk om zon- of windenergievoorzieningen te bouwen. De regeling dekt zeg
maar het verschil tussen de kostprijs van groene en grijze energie.
In de lente zullen we onze ledenwerving weer een nieuwe impuls geven. Je zult ons dan
weer meer op straat, langs de wegen en op de stations zien staan.
Ten slotte kun je woensdag 17 januari 2018 noteren voor de algemene ledenvergadering.
Een officiële uitnodiging met de locatie en tijd volgt nog maar noteer deze avond in ieder
geval vast in de agenda.
Ik wens je hele fijne feestdagen en zie je graag op 17 januari.
John van Diepen
Voorzitter Almeerse Wind

Onze coöperatie in cijfers
Even weer enkele cijfers over de actuele stand van zaken:
144 leden
187 overig geïnteresseerden (die de nieuwsbrieven ook ontvangen)
83 geïnteresseerden voor energielevering
waarvan 67 reeds klant van ons handelshuis om, volgens Natuur & Milieu en
Greenpeace de schoonste stroomleverancier van Nederland!
120 geïnteresseerden om te investeren in onze molens
waarvan 21 al een achtergestelde lening van gemiddeld € 7.000 hebben verstrekt
(hiermee bekostigen we de groei van onze coöperatie)
Heb je ook interesse om te investeren in je eigen coöperatie? We bieden een meer dan
redelijke vergoeding voor jouw financiële ondersteuning. Interesse? Stuur dan een mailtje
aan Almeerse Wind of bel voorzitter John van Diepen op 06 212 612 68.
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