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ALMERE-PAMPUS DEZE WEEK OP TV...
Beste Windvriend(in),
Zo vlak voor het begin van een ongetwijfeld mooie zomer ontvang je nog een nieuwsbrief
met enkele berichten over Almeerse Wind.
Zo is Almere-Pampus deze week rond 18.00 uur in het programma Jack Power Check van
de NPO te zien en zijn de natuurvergunning en de subsidiebeschikking voor de bouw van
het windmolenpark nu ook rond. De rest van dit jaar zal in het teken staan van financiering
en aanbesteding van de te bouwen windmolens waarvan de wieken naar verwachting in
de loop 2021 zullen gaan draaien.
Ten slotte kun je woensdag 12 juni 2019 noteren voor de zevende Algemene
Ledenvergadering. De officiële uitnodiging met locatie en tijd volgt nog maar noteer deze
avond in ieder geval vast in je agenda.
Ik wens je een heerlijke lente en vast een mooie zomer!

John van Diepen
Voorzitter Almeerse Wind

JACK POWER CHECK
De huidige windmolens in Almere-Pampus zijn van 13
t/m 17 mei het decor van Zapp Your Planet superheld
Jack Power Check. Jack is gek op energie besparen en
zoekt uit waar onze energie vandaan komt. In elke
aflevering wordt hij op missie gestuurd om een ….STE
vorm van energie te onderzoeken. Het gaat dan om:
schoonSTE, krachtigSTE, diepSTE, nieuwSTE en
slimSTE. Hij reist op zijn elektrische (uiteraard) motor
door het hele land en gaat langs bij deskundigen. En
onderweg vergeet hij natuurlijk niet te Power Checken.
Hij is deze week te zien op NPO3, van 17:55 tot 18:00 uur.

NATUURVERGUNNING EN SUBSIDIEBESCHIKKING ZIJN BINNEN
Na de omgevingsvergunning hebben we nu ook de natuurbeschermingsvergunning en de
subsidiebeschikking binnen. Omdat het maken van groene stroom duurder is dan het
maken van stroom uit fossiele brandstoffen zouden we onze groene stroom niet
concurrerend kunnen aanbieden – aan wie dan ook. Daarom dekt de overheid het
prijsverschil – en niet meer dan dat – aan de opwekkers van groene stroom. Die
toezegging hebben we nu op papier.
Als het prijsverschil tussen groene en grijze stroom daalt, daalt ook de subsidie. Want de
minister moet zuinig omgaan met onze belastinggelden. Wist je dat windenergie per
kilowattuur de goedkoopste manier is om groene stroom te produceren? Het opwekken
van groene stroom met behulp van zonne-energie wordt overigens ook door de overheid
gestimuleerd, met een iets hogere overheidsbijdrage dan voor windenergie.

ZEVENDE ALGEMENE LEDENVERGADERING
Op woensdag 12 juni 2019 houden we weer onze halfjaarlijkse algemene
ledenvergadering. De aanvang is om 20:00 uur in het Filmwijkcentrum aan het Walt
Disneyplantsoen. De agenda volgt uiterlijk een week vooraf.

Onze coöperatie in cijfers
Even weer enkele cijfers over de actuele stand van zaken:
193 leden
143 overig geïnteresseerden (die de nieuwsbrieven ook ontvangen)
waarvan 107 reeds klant van ons handelshuis om | nieuwe energie, volgens Natuur
& Milieu en Greenpeace de schoonste stroomleverancier van Nederland!
131 geïnteresseerden om te investeren in onze molens
waarvan 27 al een achtergestelde lening van gemiddeld € 3.935 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.
Ben je nog geen lid maar lijkt het je leuk om mee te doen? Met één handtekening kan je je
eigen huishouden vergroenen én word je baas van je eigen energiebedrijf! Meld je nu aan
via almeersewind.nl/hoe-doe-ik-mee.
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