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ENKELE MOOIE BERICHTEN...
Beste Windvriend(in)
Zo aan het einde van een voor Almeerse Wind uiterst positief jaar enkele mooie berichten
is deze nieuwsbrief.
Voor de vierde keer op rij is om | nieuwe energie de groenste energieleverancier van
Nederland. Van de 29 onderzochte leveranciers, scoorden er nog steeds 13 bedrijven een
onvoldoende.
Leden van Almeerse Wind die een elektrische auto hebben en energie afnemen via
om | nieuwe energie, kunnen met een slimme app tot wel € 250 op hun energierekening
besparen. Dat is mooi meegenomen met de cadeaumaand in zicht.
Zoals aangekondigd zal het komende jaar in het teken staan van financiering en
aanbesteding van de te bouwen windmolens waarvan de wieken naar verwachting eerste
kwartaal van 2021 zullen gaan draaien.
Ik wens je een mooie herfst en een heerlijke winter!

John van Diepen
Voorzitter Almeerse Wind

WEER DE GROENSTE, DUS DOE OOK MEE EN WORD KLANT!
We hebben iets te vieren! Voor het vierde jaar op rij is ons handelshuis om | nieuwe
energie uitgekozen tot allergroenste energieleverancier van Nederland! De groenste
leverancier zit dus gewoon bij jou om de hoek! Je bent al lid van onze coöperatie, waar we
je dankbaar voor zijn. Jij zag als ‘vooroploper’ het nut van investeren in lokale energie.
Dankzij jou kunnen wij blijven investeren in nieuwe duurzame energieprojecten in onze
eigen buurt.
Zet daarom de volgende stap: Word samen met alle andere leden van Almeerse Wind nu
ook écht klant bij ons en profiteer van de projecten, die jij dankzij jouw lidmaatschap
mogelijk hebt gemaakt. Zet nu de volgende stap naar een energieneutraal Almere. Je kunt
hier overstappen.
Hoe meer klanten we hebben, hoe meer duurzame projecten we kunnen ontwikkelen in
onze buurt. En we zijn nu al één van de meest concurrerende leveranciers. Kijk hier voor
een recent overzicht.
Je profiteert dus niet meer alleen als lid, maar ook als klant! Wil je overstappen, maar heb
je nog vragen? Aarzel niet en neem gerust via info@almeersewind.nl contact met ons op.
Over het stroomonderzoek
In het jaarlijks terugkerende onafhankelijke stroomonderzoek vergelijken WISE,
Consumentenbond, Natuur & Milieu en Greenpeace energieleveranciers op hun
investeringen, inkoop en levering van energie. Op basis van deze eigenschappen kreeg
om | nieuwe energie opnieuw het rapportcijfer 10. Dat kon natuurlijk ook niet anders, want
zij zijn de enige leverancier die lokaal haar energie opwekt. Daardoor zijn we 100%
duurzaam. Lees hier meer over het onderzoek.

WIJ BELONEN GROENER RIJDEN
We hebben met Jedlix de handen inéén geslagen om elektrisch rijden aantrekkelijker te
maken, nog duurzamer en met een financiële beloning. Elektrische auto’s, goed voor het
milieu. Toch weten veel mensen niet dat het opladen van je auto niet altijd duurzaam is én
dat je een financiële beloning kan ontvangen als je wel duurzaam laadt. Kortom, ‘Slim
laden’.
Duurzaam laden
De transitie naar duurzame energie gaat stap voor stap en hierin speelt het individu een
steeds belangrijkere rol. Met Jedlix laten wij onze leden op een eenvoudige manier
bijdragen aan een groenere toekomst. Door lokaal opgewekte duurzame elektriciteit voor
het opladen van jouw elektrische auto te gebruiken, is de eerste stap gezet. Duurzamer
opladen kan niet!
Balanceren en beloning
De beschikbare hoeveelheid duurzame energie op het netwerk verandert gedurende de
hele dag. Op het moment dat er niet genoeg wind- of zonne-energie beschikbaar is,
moeten gas- en kolencentrales extra bijstoken om de balans op het netwerk te behouden.
“Maar, eigenlijk zijn deze fossiele centrales op termijn overbodig. Door elektrische auto’s
slim te laden, zorgt Jedlix er automatisch voor dat de auto wordt geladen op momenten dat
er voldoende duurzame energie beschikbaar is en stopt met laden indien er een tekort aan
energie dreigt te zijn op het net. Zo balanceren we samen het elektriciteitsnet op een
verantwoorde manier, waarvoor de gebruiker een financiële beloning ontvangt,” aldus
Ruben Benders, CEO Jedlix.

Hoe werkt het?
Om de juiste data voor een slimme laadsessie te verkrijgen, communiceert de app direct
met de auto. Voor nu is dit mogelijk met de merken Renault, BWM en Tesla. Daarnaast
vormen de algoritmes het intelligente brein van de app, die op basis van de data en
gewenste vertrektijd een optimaal laadplan samenstelt op de meest duurzame en
goedkope momenten van de dag. Deze manier van laden wordt beloond en via de
energierekening van ons handelshuis om | nieuwe energie aan de gebruiker uitbetaald.
Zo kan iedereen die elektrisch rijdt, eenvoudig een nog grotere bijdrage leveren aan het
energie-neutraal maken van Nederland en hier nog wat aan verdienen ook! Slim laden:
Dat is rijden op nieuwe energie.

Onze coöperatie in cijfers
Even weer enkele cijfers over de actuele stand van zaken:
175 leden
136 overig geïnteresseerden (die de nieuwsbrieven ook ontvangen)
waarvan 98 reeds klant van ons handelshuis om | nieuwe energie, volgens Natuur &
Milieu en Greenpeace alweer de schoonste stroomleverancier van Nederland!
126 geïnteresseerden om te investeren in onze molens
waarvan 27 al een achtergestelde lening van gemiddeld € 4.250 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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