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ALWEER DE GROENSTE LEVERANCIER VAN NEDERLAND!

Beste Windvriend(in),

Voor de vijfde keer op rij behoort om | nieuwe energie met het rapportcijfer 10 tot de
groenste energieleveranciers van Nederland. Van de 31 onderzochte leveranciers voor de
consumentenmarkt, scoorden ruim de helft van de bedrijven een onvoldoende waarvan 12
bedrijven zelfs lager dan een 5.

Wat betreft de bouw van de turbines en de civieltechnische werkzaamheden zitten we
bijna in de eindfase van de aanbesteding. We verwachten in januari de contracten met de
bouwers te kunnen afronden. We zijn daarnaast ook druk bezig met de logistieke
voorbereidingen voor de sloop van het bestaande en de bouw van nieuwe windpark.

Tot slot is er dinsdag 14 januari 2020 de achtste algemene ledenvergadering van
Almeerse Wind. De officiële uitnodiging volgt nog maar noteer deze avond in ieder geval
vast in je agenda.

Ik wens je een heerlijke herfst en vast een mooie winter! 

John van Diepen
Voorzitter Almeerse Wind

UIT HET ONDERZOEK

Het jaarlijks terugkerende onafhankelijke
onderzoek van de Consumentenbond,
Greenpeace, Natuur & Milieu en WISE
verkent hoe duurzaam de Nederlandse
stroomleveranciers zijn en wat hun bijdrage
aan de energietransitie is. Het onderzoek
bevordert de transparantie van de
stroommarkt en stimuleert Nederlandse
stroomleveranciers om duurzame keuzes te
maken en een steeds grotere bijdrage te
leveren aan de omslag naar schone
stroomvoorziening.

44 bedrijven
Voor dit onderzoek zijn 44
stroomleveranciers voor de zakelijke en
consumentenmarkt beoordeeld op drie
cruciale onderdelen: investeringen, inkoop
en levering. Voor inkoop en levering van
stroom zijn data gebruikt van het jaar 2018.
Voor de investeringen in stroomopwekking
geldt dat ook productievermogen dat in 2019
in aanbouw was, is meegenomen. De
beoordeling van deze drie onderdelen leidt
tot het uiteindelijke cijfer.

Hoogste score
Op basis van deze eigenschappen kreeg om | nieuwe energie opnieuw het rapportcijfer 10
als energieleverancier voor de consumentenmarkt. Dat kon natuurlijk ook niet anders, want
zij zijn de enige leverancier die haar energie echt lokaal opwekt. Daardoor zijn we 100%
duurzaam. Lees hier meer over het onderzoek.

ACHTSTE ALGEMENE LEDENVERGADERING

Op dinsdag 14 januari 2020 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 voorafgaand aan de vergadering.

Onze coöperatie in cijfers

Even weer enkele cijfers over de actuele stand van zaken:

203 leden
88 overig geïnteresseerden (die de nieuwsbrieven ook ontvangen)
waarvan 123 reeds klant van ons handelshuis om | nieuwe energie, volgens de
Consumentenbond, Greenpeace, Natuur & Milieu en WISE de schoonste
stroomleverancier van Nederland!
128 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.

Nog geen lid?
Meld je nu aan voor slechts € 10,-

Copyright © 2019 Almeerse Wind. Alle rechten voorbehouden.

Geen nieuwsbrief meer ontvangen?
Pas je voorkeuren aan of meld je af voor deze nieuwsbrief.

LID WORDEN
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