Nieuwsbrief juni 2022
Jan Gebbink neemt afscheid als voorzitter van VCEN

Jan Gebbink heeft tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) op 3 mei een
punt gezet achter 8 jaar voorzitterschap van Vragender Coöperatief Energie
Neutraal (VCEN).

Vragender energieneutraal
Opvolger Jan Dirk Focker sprak hem in het kort als volgt toe:
“Jan, na acht jaar zet je een punt achter het voorzitterschap van VCEN. Dat willen we
niet ongemerkt voorbij laten gaan! Je hebt je laten kennen als iemand met visie, iemand
die de dingen groot ziet, ‘VRAGENDER ENERGIENEUTRAAL IN ALLE OPZICHTEN’ is zo’n
gedachte, je tijd vooruit en een doorzetter die uiteindelijk, ook na tegenslag, de zaakjes
voor elkaar krijgt. In de jaren ’90 had je het naar verluid al over een windmolen bij jou
achter het huis. De jaren daaropvolgend had je in ander verband allerlei contacten bij de
Provincie opgebouwd en had je een belangrijke rol bij de totstandkoming en
instandhouding van de acht windmolens in Aalten (Hagewind). In 2013 nam je het
initiatief voor de oprichting van VCEN en de coöperatie Noaberzon. Met een aantal
medestanders diende je een plan in om Vragender energieneutraal te maken en ontving
daar subsidie voor.

Nieuwe voorzitter Jan Dirk Focker spreekt scheidend voorzitter Jan Gebbink toe..
Vanaf 2014 begon het echte werk. Je werd voorzitter van de VCEN en onder meer werd
er gewerkt aan:
✓ een grote ledenwerfactie
✓ een grote informatiemarkt met 17 bedrijven en een gratis patatje
✓ een reisje naar de Moezel om een energie neutrale stad te bezoeken.
✓ overige informatiebijeenkomsten
✓ nieuwsbrieven
✓ onder andere postcoderoos-projecten met te samen 630 zonnepanelen op
de diverse daken
Joop heeft onderstaand op een rij gezet waarin dit alles geresulteerd heeft voor
Vragender op dit moment.
Jan, je bent met de VCEN zeer baanbrekend bezig geweest, we danken je daarvoor zéér
en overhandigen je graag een tegeltje als aandenken en een bijpassend cadeau.”

Het tegeltje..

Overzicht zonnepanelen Vragender april 2022
Gegevens zonnepanelen in Vragender met
Postcode 7134
Stand per …..
Aantal huishoudens

Huishoudens met panelen

15-9-2015

1-8-2018

1-4-2022

393

419

415

50 (13%)

79 (19%)

143 (34%)

50 (13%)

106 (25%)

177 (43%)

1862

7368

16585

6,7 miljoen

idem

idem

0,44 miljoen

1,72 milj.

3,88 milj.

op eigen dak

Huishoudens met panelen
incl. Postcode-roos project

Totaal aantal panelen
incl. Postcode-roos project
Stroomverbruik in kWh

Stroomopwek
(bij 260Wp p.p. en 90% rend.)

Stroomopwek per inwoner
in Vragender ( ca. 1100 inw.)

3525 kWh

Stroomopwek per inwoner
in Nederland

765 kWh

Onderzoek naar warmtepompen in Vragender
Aanvullend op bovenstaande informatie gaan we ook inventariseren hoeveel
huiseigenaren een warmtepomp hebben geïnstalleerd met aansluitend de vraag hoeveel
gas is/wordt bespaard.

ALV op 3 mei was succes!
Er waren ruim 50 personen aanwezig tijdens de Algemene Leden Vergadering
op 3 mei. De zaal bij Overkamp was goed gevuld! Vóór de pauze kwamen de
gebruikelijke onderwerpen aan bod. Na de pauze waren er vier interessante
sprekers.

Nieuwe voorzitter en penningmeester
Door Corona hadden we wat in te halen. De jaarverslagen en de jaarrekeningen over de
jaren 2019, 2020 en 2021 werden vastgesteld. De contributie voor 2021 en 2022
bedraagt éénmalig tesamen € 25,- en wordt in november geïnd. Daarna stelden de
nieuwe voorzitter Jan Dirk Focker en nieuwe penningmeester Luc Ram zich aan de leden
voor. Zij werden vervolgens als zodanig benoemd.

Penningmeester Luc Ram stelt zich voor..

Na de pauze
Na de pauze waren er vier interessante sprekers: Henk Oonk, duurzaam konijnenfokker
over zijn uitgebreide energie-installaties, Otto Willemsen, duurzaamheidsspecialist over
zon, wind en vele aanverwante zaken, Marcel Reintjes, beleidsmedewerker gemeente
Oost Gelre onder het motto: ‘Hoge gasprijs? Verduurzaam je woning!’ en Mattijn Papen
over zijn energie-installaties met zonnepanelen en twee windmolens. Volgende keer doen
we wat minder sprekers, het werd wat laat. Maar zo te horen had iedereen het een
interessante avond gevonden.

Informatiebijeenkomst op 19 oktober
We streven er naar op woensdag 19 oktober een informatiebijeenkomst te beleggen over
warmtepompen. Als je dat interessant vindt, noteer je het dan alvast in je agenda?
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VCEN vindt contact met haar leden belangrijk
We proberen je daarom zo goed mogelijk op de hoogte
te houden,
o.a. door deze nieuwsbrief. Heb je suggesties of ideeën?
info@vragenderduurzaam.nl

