Verslag informatieavond op 5 maart ’13

Totaal aantal aanwezigen: 36
Na een welkom een het voorstellen van het voorlopige bestuur van de coöperatie ( Hans
Jager, Rob Hubrechsen, Leen Stavast en Thijs van der Velden ) volgt een uiteenzetting over de
gang van zaken rondom de oprichting van de ECNB en de werkzaamheden van de werkgroep
gedurende de afgelopen maanden. Voor de volledige tekst zie de website. Hans Jager geeft
tevens aan dat personen die belangstelling hebben voor de statuten van de ECNB deze via
Th. van der Velden kunnen opvragen. Naar aanleiding van dit verhaal komt er een vraag uit
de zaal of de coöperatie niet teveel hooi op de vork neemt. Hierop komt het antwoord dat de
ECNB met name initiatieven van toekomstige leden of inwoners van Noord-Beveland wil
ondersteunen en dus niet zelf de kart gaat trekken. Het ontzorgen bij nieuwe projecten is het
hoofddoel waarbij leden het voordeel van de coöperatie kunnen benutten.
Daarna geeft Rob Hubrechsen uitleg bij de uitkomsten van onze vragenlijst waarop 60
personen hebben gereageerd. Zie de website voor alle gegevens. Tijdens deze uiteenzetting
worden een aantal vragen gesteld zoals:
Hoe is nu het vervolg? Er loopt nu een aanbestedingstraject bij Zoneffect waar de ECNB
mogelijk gaat meeliften. Deze aanbesteding vindt plaats bij Zeeuwse ondernemers maar de
uitkomst is nog niet bekend. Vervolgens komt de vraag wat dan het voordeel is om het via de
coöperatie te regelen, geeft deze dan extra korting. Het antwoord daarop is nee maar de
plaatsing kan mogelijk via een plaatselijke leverancier geregeld worden net zoals het
technisch advies vooraf, waarbij leden dan een voordeel kunnen hebben t.o.v. niet-leden.
Op de vraag of de plaatselijke leverancier straks dezelfde panelen kan leveren als bij
Zoneffect kunnen we nu nog geen antwoord geven. Wel is het duidelijk dat de ECNB gaat
voor kwalitatief goede en betrouwbare zonnepanelen , voor een scherpe prijs en waarbij de
garantie in orde is.

Op de vraag of er in de toekomst niet weer veel betere panelen op de markt komen wordt
bevestigend geantwoord daar dit bij alle producten die in ontwikkeling zijn het geval is.
Iedereen moet dan ook een eigen afweging maken of het nu interessant genoeg is om te
plaatsen. Ons inziens is dat het geval.
Op de vraag of de ECNB een goede onafhankelijke adviseur kan regelen komt het antwoord
dat daar naar gekeken zal worden om dat te regelen voor de leden van de ECNB.
Hoeveel gaat dan het lidmaatschap kosten? Er wordt nu gedacht aan € 25,- incl. btw per jaar.
In de maand april volgt een nieuwe bijeenkomst i.s.m. Zoneffect en in de tussentijd zal de
ECNB iedereen informeren over nieuwe stappen die gezet gaan worden.
Met dank aan alle aanwezigen wordt de bijeenkomst rond 21.00 u afgesloten.

