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Donderdag 15 februari 2018 bespraken we
met de aanwezige leden de begroting voor
dit jaar. De leden stemden in met de
begroting en ook met een verhoging van de
contributie voor leden die geen klant zijn.
Leden die ValleiStroom afnemen,
blijven gratis lid van ValleiEnergie.
Het nieuwe tarief geldt voor bestaande
leden (die geen energieklant zijn) vanaf 1
januari 2019. Voor nieuwe leden geldt direct
het nieuwe tarief: €30,- per jaar bij
automatische incasso of €35,- per jaar
zonder automatische incasso.

Tijdens de vergadering werd
Yvonne Kleefkens uit Lunteren
benoemd tot bestuurslid. Zij
stelde zichzelf in de nieuwsbrief
van december al voor.

Na de pauze gaf het bestuur een toelichting
op de plannen voor komend jaar. Tijdens de
volgende ledenvergadering (waarschijnlijk
eind mei) spreken we over het jaarverslag
waarin het bestuur terugblikt op het
afgelopen jaar.

Goed nieuws over de ZonneWal A12 Ede,
het project waar we in samenwerking met
de gemeente Ede voorbereidingen treffen
voor een zonnecentrale met 5000
zonnepanelen op de geluidswal van de
A12.
In december 2017 werd onderzoek gedaan
naar de grondsterkte van de geluidswal en
de ondergrond. Uit het onderzoek blijkt
dat de geluidswal de zonnepalen kan
dragen. Dat betekent dat we weer een
stapje verder zijn in het proces.
De volgende stap is het onderzoek naar
lichtreflectie. Uiteraard hopen we ook daar
op een positieve conclusie! Als alles

ZonneWal A12 Ede

Wekken we in 2019 met 5000
zonnepanelen stroom op langs de
A12? (dit is een fotomontage)
Heb je belangstelling om mee te
doen? Laat het ons alvast weten via

volgens verwachting verloopt, kan de
zonnecentrale in 2019 aangelegd worden.
Via onze website kun je je belangstelling
voor deelname al doorgeven. De
afgelopen tijd hebben ongeveer 50
personen of huishoudens dat al gedaan
voor in totaal ongeveer 500 panelen!

Onze aanvraag bij het Coöperatiefonds,
het fonds voor sociaal-maatschappelijke,
culturele en innovatieve projecten van
Rabobank Vallei en Rijn is gehonoreerd.
Voor het project ZonneWal A12 Ede
ontvangen we tienduizend euro om
deelnemers te werven. De Rabobank
steunt diverse projecten in de regio en
geeft aan dat zij zo samen de wereld om
ons heen sterker maken. Wat ons betreft
levert de bijdrage heel veel kansen om
zoveel mogelijk inwoners van Ede en
omgeving te attenderen en motiveren om
mee te doen met de ZonneWal A12.

onze website. Je krijgt dan
automatisch informatie over nieuwe
zonnecentrales.
Ben je zelf al enthousiast en heb je
je al aangemeld? Wil je dan buren,
vrienden en familie in Ede en
omgeving vertellen over de
ZonneWal A12 Ede? En de link
delen?

Steun voor
ZonneWal A12 Ede

Elmar Theune en Herman Postma
nemen namens ValleiEnergie de
cheque in ontvangst van Rabobank
Vallei en Rijn.

Ook Oost NL heeft ons een bedrag van
€10.000 toegekend ter ondersteuning van
de realisatie van ZonneWal A12.

Zonnecentrale
CollageZon Bennekom
officieel geopend

Vrijdag 23 februari werd
zonnecentrale CollageZon in
Bennekom officieel geopend. Op
het dak van het multifunctioneel
centrum Collage liggen 275
panelen. Deze panelen wekken
genoeg stroom op voor 25
huishoudens met een gemiddeld
jaarverbruik.
In het Multifunctioneel centrum
Collage is ook een school gevestigd.
Voor de leerlingen van de

Wilhelminaschool verzorgden we
een gastles over zonne-energie en
over de zonnecentrale op het dak
van hun school. Wethouder Leon
Meijer van de gemeente Ede
opende met de leerlingen de
centrale. We zijn blij dat er weer een
mooi postcoderoosproject
gerealiseerd is en kijken uit naar het
volgende project!
Op onze website zijn prachtige beelden
van de zonnecentrale en de opening te
zien. En natuurlijk vind je daar ook de link
naar de site waar je de actuele opbrengst
kunt bekijken.
ValleiEnergie is klimaatpartner van de
gemeente Wageningen. De gemeente
heeft een klimaatplan opgesteld en
werkt samen met bedrijven, instellingen
en organisaties om Wageningen
klimaatneutraal te maken in 2030.

ValleiEnergie
Klimaatpartner
gemeente Wageningen

ValleiEnergie onderschrijft, net als vele
andere klimaatpartners, het
klimaatplan en draagt daar naar eigen
vermogen aan bij. Bijvoorbeeld door het
stimuleren en realiseren van
zonnecentrales en energiebesparing.
De gemeente Wageningen is blij met de
kennis en kunde die de klimaatpartners
inbrengen en de bereidheid om samen
met projecten aan de slag te gaan. Voor
meer informatie kijk je op
Wageningenduurzaam

Herenboeren in Ede

Wethouder Dennis Gudden
overhandigt het certificaat aan
voorzitter Elmar Theune.
Samen lokaal duurzaam voedsel
produceren, dat is de insteek van
Herenboeren in Ede. Omdat
ValleiEnergie ook staat voor; samen,
lokaal en duurzaam, informeren we je
graag over dit initiatief. Een
Herenboerderij is een kleinschalige
coöperatieve boerderij, in eigendom
van een groep huishoudens. De boer
(die werkt voor de coöperatie)

De initiatienemers zijn op zoek naar
mensen in Ede die samen een
herenboerderij willen starten om
cooperatief voedsel te produceren. Met
150 gezinnen kan er al een boerderij
opgestart worden. Kijk voor meer
informatie op hun website.

verbouwt groenten en fruit en
verzorgt de dieren die vlees en eieren
leveren. Iedere deelnemer betaalt
eenmalig inleggeld voor de oprichting
van de boerderij. Daarna ontvangen
de deelnemers voor ongeveer 10 euro
per persoon per week groente, fruit,
vlees en eieren. Met deze inkomsten
worden alle kosten zoals salaris van de
boer, de pacht, elektriciteit, het water,
zaai- en plantgoed en voer voor de
dieren betaald. Herenboeren willen
gezond en duurzaam voedsel. Daarom
kiezen ze ervoor geen chemische
middelen en kunstmest te gebruiken.
Omdat het een coöperatie wordt,
worden beslissingen over uitgaven en
productie gezamenlijk genomen.

Korting voor leden
Bij Masters in Solar krijgen particulieren die lid of klant zijn van ValleiEnergie
€ 300 korting op installatie van zonnepanelen via www.mastersinsolar.nl
Leden van ValleiEnergie krijgen 10% korting op zonnepanelen via
www.nieuwkerkconsultancy.nl Dit aanbod geldt alleen voor particulieren.
Solention uit Bennekom geeft aan particulieren die lid zijn van ValleiEnergie per
installatie 1 zonnepaneel gratis.
En als je als lid van ValleiEnergie mee wilt wandelen met filosofische wandelingen
in Wageningen, krijg je korting als je iemand meeneemt. Je betaalt dan samen 21
euro in plaats van 28 euro. www.filosofischewandelingen.nl
We bevelen ook onze partners aan: voor boodschappen uit de buurt Eetvallei
(gemeente Ede, Veenendaal, Wageningen, Rhenen, Achterberg). En probeer ook
eens de elektrische deelauto van MyWheels (Wageningen).

ValleiEnergie heeft tot 1 januari 2019 een startsubsidie ontvangen van het
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Deze subsidie wordt
gebruikt voor het professionaliseren van onze administratie en klantenwerving.
Meer info: http://www.op-oost.eu/.

Je ontvangt deze e-mail omdat je
1. lid bent van ValleiEnergie of
2. je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief of
3. belangstelling hebt getoond voor zonnecentrales
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