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VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN AFGEGEVEN
Beste (aspirant)leden,
De gemeenteraad heeft afgelopen maandag ingestemd met de ‘Verklaring van Geen
Bedenkingen’. Dit betekent dat de weg nu vrij is om de bouwvergunning, die we in januari
jl. hebben ingediend, in behandeling te kunnen nemen.
Daarnaast doet het ons deugd dat we een nieuwe secretaris hebben. Tijdens de Algemene
Ledenvergadering van Almeerse Wind op 17 januari jongsleden heeft Laurens Trommel
het ‘secretariaat-stokje’ van toenmalig secretaris/penningmeester Egbert Zwaving
overgenomen. In deze nieuwsbrief vertelt hij iets meer over zichzelf.
Verder is er het verzoek van de penningmeester aan de leden om de contributie van 2018
à € 10 vóór eind april over te maken op rekening NL55 TRIO 0198 0974 92 t.n.v. Almeerse
Wind o.v.v. ‘contributie 2018’. Leden die hebben geïnvesteerd en/of energie via Almeerse
Wind afnemen, hoeven géén contributie te betalen.
Ten slotte kun je maandag 25 juni noteren voor de vijfde 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 een fijn paasweekend en zie je graag op 25 juni.

John van Diepen
Voorzitter Almeerse Wind

IK HEB ER ZIN IN...
Ik ben als juridisch medewerker werkzaam bij de Rechtbank Amsterdam afdeling
bestuursrecht en woon sinds 2016 met mijn vrouw in Almere. Klimaat en energie hebben
al langere tijd mijn belangstelling. Via internet en reclameborden op het station raakte ik
bekend met Almeerse Wind.
Na kennismaking met voorzitter John van Diepen en penningmeester/secretaris Egbert
Zwaving zag ik in de vacature van secretaris een goede mogelijkheid om een bijdrage te
kunnen leveren aan de ambities van Almeerse Wind.
Door een actieve bijdrage aan Almeerse Wind te kunnen leveren, hoop ik tevens meer te
leren over de rol en mogelijkheden van wind- en (zon)coöperaties in Nederland.

Laurens Trommel
Secretaris Almeerse Wind

HEMUBO GESTAAG GROENER
Bouwbedrijf Hemubo en Hillen & Roosen is hard op weg naar een volledig CO2-neutrale
footprint voor haar elektra- en gasverbruik. Het hoofdkantoor in Almere en de vestiging in
Amsterdam zijn al volledig overgestapt op de groene energie van Almeerse Wind en dat
geldt ook voor alle nieuwe landelijke bouwplaatsen en bouwprojecten – en dat zijn er al
snel 3 per week! Dit betekent dat Hemubo in 2019 zo’n 91 ton CO2-uitstoot zal besparen
door in plaats van grijze stroom te verbruiken over te stappen op duurzame energie.
Daarnaast hebben alle 350 medewerkers van Hemubo en Hillen & Roosen een speciaal
aanbod ontvangen waarmee ze eenvoudig en met voordeel kunnen overstappen naar de
lokaal opgewekte energie van Almeerse Wind.

Onze coöperatie in cijfers
Even weer enkele cijfers over de actuele stand van zaken:
156 leden
197 overig geïnteresseerden (die de nieuwsbrieven ook ontvangen)
87 geïnteresseerden voor energielevering
waarvan 77 reeds klant van ons handelshuis om, volgens Natuur & Milieu en
Greenpeace de schoonste stroomleverancier van Nederland!
121 geïnteresseerden om te investeren in onze molens
waarvan 23 al een achtergestelde lening van gemiddeld € 7.250 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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