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Boeskoolstroom ontvangt 5.000 euro van
Rabobank Coöperatiefonds
Boeskoolstroom heeft tijdens de tweede informatiebijeenkomst op 6 juni een bijdrage van 5.000 euro
uit het Rabobank Coöperatiefonds ontvangen. Namens de bank waren Justin Rudolf (manager MKB)
en Rene Dreierink (lid van de Ledenraad, kieskring Oldenzaal) aanwezig om de cheque namens het
coöperatiefonds te overhandigen.
Onze voorzitter Johan van Heerde was zeer
verheugd met de cheque. De bijdrage van de
Rabobank zal gebruikt worden om deelnemers te
werven voor het collectieve zonnestroomproject.
"We willen meer naamsbekendheid krijgen bij
Oldenzaalse inwoners en bedrijven en investeren in
groei. Er zijn nog vele bedrijfsdaken waar
zonnepanelen geplaatst kunnen worden”.
De uitreiking van de cheque: vlnr Rene Dreiderink,
Jaap Noordman, Johan van Heerde, Justin Rudolf >>

Lening van Oldenzaalse
Energiefonds nu ook voor
Postcoderoos mogelijk!
Deelname aan het collectieve project van
Boeskoolstroom is nu nog extra interessant voor
kleine ondernemers en verenigingen. De duurzaamheidslening van het Oldenzaalse Energiefonds kan ook gebruikt worden voor deelname
aan ons collectieve zonnestroom-project.
Dat betekent dat kleine ondernemers en verenigingen tegen bijzonder gunstige voorwaarden
vreemd vermogen kunnen aantrekken om hun
duurzaamheidsambities waar te maken. Hiermee
ontvangt men de energiebelasting over de eerste
10.000 kWh per jaar terug. Met een eenmalige
investering van nog geen 3.000 euro wekt men
eigen groene Oldenzaalse stroom op en wordt
over 15 jaar bijna 5.000 euro netto verdiend.
Daaruit blijkt: duurzaamheid loont!

Definitieve sluiting
inschrijving na de zomer
De inschrijvingen voor het eerste collectieve
zonnestroomproject lopen gestaag binnen.
Van de 910 panelen van de eerste fase is er al
voor bijna 400 panelen ingeschreven. Dat is
heel mooi maar nog niet genoeg om het
project te kunnen starten.
We zijn in gesprek met een aantal partijen die
mee willen doen voor grotere aantallen
zonnepanelen. Het overleg met deze partijen
kost nog wat tijd en dat betekent dat we na
de zomervakantie kunnen bepalen wanneer
we kunnen starten.
We gaan er nog steeds vanuit dat we nog dit
jaar het project kunnen realiseren. Via de
nieuwsbrief houden we u op de hoogte.

Johan van Heerde is
nieuwe voorzitter
Vanaf 30 mei 2018 heeft
Boeskoolstroom een nieuwe
voorzitter in de persoon van
Johan van Heerde. Hij is al ca.
30 jaar in Oldenzaal
woonachtig. Hij heeft een
werktuigbouwkundige en
bedrijfskundige achtergrond
en heeft een groot deel van
zijn werkzame leven in de
energie- en drinkwatersector
gewerkt. Daarnaast heeft hij een ruime bestuurlijke
ervaring opgedaan bij maatschappelijke organisaties als
Humanitas, stichting Wopit en zorgorganisatie De
Weerde B.V. Het signaleren van nieuwe
(maatschappelijke) ontwikkelingen en initiëren van
nieuwe activiteiten is een rode draad in zijn carrière.

Te gast bij de Rotary
Oldenzaal
Op 13 juni was Boeskoolstroom uitgenodigd
om bij de Rotary Oldenzaal een presentatie te
geven over ons collectieve zonnestroomproject. Na een gastvrij onthaal hebben Johan
van Heerde en Sandor Löwik ons verhaal
verteld. Er waren veel enthousiaste reacties en
goede vragen. Wat ons betreft een zeer
geslaagde bijeenkomst!

Wat heeft Johan met duurzaamheid?
”Het zo efficiënt mogelijk omgaan met energie en het
zo schoon mogelijk opwekken van energie heb ik altijd
een uitdaging gevonden maar is inmiddels bittere
noodzaak geworden. Deze omslag, de energietransitie,
zal stap voor stap gaan. Het zoveel als mogelijk lokaal
opwekken van schone energie en de betrokkenheid van
inwoners zijn daarbij een belangrijke stap.”
Waarom Boeskoolstroom?
“Een kleinschalig initiatief als de energie coöperatie
Boeskoolstroom spreekt mij daarom erg aan. Door heel
praktisch te beginnen met zonne-energie maar ook de
mogelijkheden bezien van andere vormen van energie
zoals het benutten van aardwarmte. Ik wil mijn kennis
en ervaring graag inzetten om dit te stimuleren en te
realiseren.”

Afscheid oud-voorzitter Harry Snijders
Op de algemene ledenvergadering van 30 mei heeft Harry Snijders
afscheid genomen als voorzitter. Harry stond – samen met Sandor Löwik
– aan de wieg van Boeskoolstroom. Door zijninstallatieals forumlid bij de
Oldenzaalse gemeenteraad en andere drukke bezigheden heefthij
besloten om een stapje terug te doen. Harry blijft wel betrokkenbij
Boeskoolstroom als actief lid en vrijwilliger.
Naast mooie woorden en veel dankbetuigingen heeftHarry uit handen
van mede-oprichter Sandor Lowik een aardige attentie ontvangen. Harry,
van harte bedankt voor je inzet de afgelopen jaren!
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