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LECO komt op stoom!
Zoals onlangs in een groot artikel in De Woudklank al duidelijk werd gemaakt begint LECO nu op stoom te komen. Er zijn al heel wat uren vergaderen en overleg gespendeerd om tot realisatie van onze plannen te komen. Onze doelstelling blijft hetzelfde: Opsterland energieneutraal in 2025!
Als speerpunt in deze doelstelling willen we inzetten op het energieneutraal
maken van Gorredijk, het grootste dorp in onze gemeente. Dit zijn ambitieuze doelen die we als LECO moeilijk alleen kunnen realiseren en daarom is
er op diverse fronten samenwerking gezocht. Allereerst met de Groen Zonnig Opsterland inkoopcombinatie, helaas is dit niet gelukt wegens verschil
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ken beschikbaar te stellen voor zonnepanelen. Ook is er een contract met
Greenchoice afgesloten voor de levering van groene stroom en gas.

Gratis lidmaatschap in 2014!
Om een brede maatschappelijke basis te krijgen en om onze boodschap
en doelstelling bij zoveel mogelijk mensen onder de aandacht te brengen

mee!
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heeft het bestuur besloten om eenmalig in 2014 geen contributie te heffen.
De bestuursleden zouden vele uren moeten steken in een actie om nieuwe leden te werven, uren die beter besteed kunnen worden aan het realiseren van onze plannen! Dus meldt je nu aan als lid op de website http://
www.leco-energie.nl/ en help mee !
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Er is door LECO veel energie gestoken in het vlot trekken van de besprekingen over een alternatieve bestemming voor DeVries Kozijnenfabriek in
Gorredijk. Helaas is er geen medewerking van de huidige eigenaren te
verwachten en daarom wordt dit voorlopig op een laag pitje gezet. Ook de

Samenwerking

ambitieuze plannen van een Opsterlandse uitvinder om via een ingenieus
systeem alternatieve energie op te wekken wachten op de financiering.
Met Sportstroom is er inmiddels wel een samenwerkingsverband ontstaan

met

waarbij een ervaren acquisiteur bedrijven benaderd voor het afsluiten van

Sportstroom

contracten voor groene stroom en gas. Ook worden ondernemers gevraagd hun daken ter beschikking te stellen of te verhuren voor de installatie ven zonnepanelen.

Greenchoice aanbieding stroom en gas
In samenwerking met LECO-Energie heeft Greenchoice een speciale
aanbieding voor u met een scherp actietarief.
U kunt zich nu direct aanmelden. Overstappen is eenvoudig. Na aanmelding heeft u 7 werkdagen bedenktijd.
Stroomtarieven incl. BTW SDE+ en Belasting

Gastarieven inc. BTW SDE+ en Belasting

enkeltarief € 0,2256 kw/h ( wijzigingen voorbehouden )

Gas € 0,6462 /m3

hoogtarief € 0,2341 kw/h

( wijzigingen voorbehouden )

vastrecht zelfde als regioleverancier

laagtarief € 0,2142 kw/h

( wijzigingen voorbehouden )

( p rijzen kunnen per regio verschillen

vastrecht zelfde als regioleverancier

prijswijzigingen voorbehouden )

Bespaar en kies voor groen binnen 2 minuten in enkele eenvoudige stappen
Kies uw tarief, geef uw adres en persoonsgegevens op en bevestig de aanmelding. Zo simpel is het.
Wij regelen uw overstap
Na uw aanmelding sturen wij u binnen 7 dagen een bevestiging toe. Na het verzenden van deze bevestiging nemen wij
contact op met uw oude leverancier om u als klant om te zetten. Hierdoor betaalt u nooit dubbel. Conform de door u
opgegeven overstapdatum gaan wij de levering starten.
Wij beginnen de levering van groene energie
Na uw overstap stellen wij uw voorschotbedrag vast aan de hand van uw energieverbruik. U kunt dit altijd gemakkelijk
naar eigen wens aanpassen. Ga naar http://leco-energie.nl/pages/klant-worden.php

Nieuwsbrief LECO

Pagina 3

Kennissessies “ HierOpgewekt ”
In de afgelopen maanden hebben bestuursleden van LECO onder anderen de kennissessie ledenwerven en de rekenmodule alternatieve energiebronnen van het kennisplatform HierOpgewekt bezocht. Zo leren bestuursleden onder andere hoe andere energiecoöperaties te werk gaan
en hoe we zelf inzicht kunnen krijgen in het energieverbruik in onze regio. Aan de hand daarvan kunnen we onze plannen precies berekenen en
zo onze doelstelling concreet maken. Ook wordt de Duurzame dorpenmarkt in Raard bezocht. Alle gemeenschappen die aan de slag zijn met

lokale duurzame energie, lokale zorg, voedselproductie en hergebruik zijn
hier uitgenodigd, waaronder vertegenwoordigers van de Fryske koepel
“Ûs Koöperaasje.

Informatiebijeenkomst zonnepanelen 23 januari 2014
Stuur deze

Op 23 januari 2014 – inloop 19.30 uur – is er een informatiebijeenkomst

nieuwsbrief gerust

in De Skâns in Gorredijk voor particulieren die over willen gaan tot de aan-

door naar andere

schaf van zonnepanelen ed. Je kunt nog profiteren van het verlaagde 6%

belangstellenden

BTW tarief op arbeidsloon en via de belastingdienst de betaalde21% BTW
op de installatie terugvragen. Ook kun je hier klant worden voor de levering van voordelige groene energie. Kijk voor meer informatie op http://www.lecoenergie.nl

Zodra de financiering rond komt gaat LECO zelf zonnepanelen

plaatsen. Hierdoor kunnen we gebruik maken van de verlaging van de
energiebelasting van € 0,09 per KW/h en zelf stroom gaan leveren aan
onze klanten.

Kom in actie en help mee!
Help mee en werf voor ons leden of doe een van de vele klussen die liggen te wachten om van LECO een succes te maken!Voor 2014 word u gratis lid van LECO. U
kunt ook klant worden voor de afname van groene stroom en groen gas. Met 100%
leveringsgarantie en tegen concurrerende tarieven. Via LECO kunt u op aantrekkelijke voorwaarden zonnepanelen laten plaatsen voor uw eigen stroomproductie. U
doet toch ook mee? Lid worden van LECO betekent bijdragen aan een duurzame
toekomst met schone energie en een vitale regio.
Afmelden?

klik hier
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Nieuws van het energiefront
Zonnepanelen reinigen met probiotica.
De laatste jaren komen er steeds meer zonnepanelen bij. Een goede ontwikkeling. Ook LECO gaat
hierbij bijdragen. Nu is rendement van zonnepanelen erg belangrijk. Immers 1% minder licht is
1% minder opbrengst.
Maar hoe kan ik mijn zonnepanelen reinigen en langdurig schoonhouden?
Dit kan door het inschakelen van een professioneel bedrijf, maar helaas zijn daar de kosten relatief hoog van. U kunt de zonnepanelen ook zelf schoonmaken. Een zeer geschikt middel daarvoor
is Wipe & Clean. Een duurzaam, probiotisch schoonmaakmiddel op basis van effectieve microorganismen.


Wipe & Clean is duurzaam, milieuvriendelijk en
goedkoop in gebruik,
- Wipe & Clean zorg voor een microfilm wat een
lange werkingsduur geeft,
- Wipe & Clean bevat natuurlijke zuren en antioxidanten die roestvorming ( oxidatie van aluminium )

Wilt u uw zonnepanelen duurzaam laten reinigen laat u informeren door Marc-o-biotica,
Ook voor meer achtergrondinformatie over de veelzijdigheid van Effectieve Micro-organismen.
www.marc-o-biotica.nl

Zon op school?
Begin dit jaar is LECO aan de slag gegaan met het idee om alle scholen, dorpshuizen en clubgebouwen in Opsterland op termijn te helpen voorzien in duurzame energieopwekking door middel van het plaatsen van zonnepanelen. Om te
komen tot een doortimmert plan moesten eerst alle opties worden bestudeerd
want er zitten nogal wat valkuilen in. Hoe wordt de financiering geregeld, en wie
is de eigenaar van de panelen? Wat is het beschikbare dakoppervlak? Is het
stevig genoeg? Heeft het gebouw monumentenstatus? Ook de eigendomskwestie is van belang. Vaak is
het gebouw economisch eigendom van de gemeente en juridisch van het schoolbestuur. Dan gaat de gemeente over het dak en de school over de exploitatie. Scholen zijn zich steeds bewuster van hun energiegebruik. Ze hebben tegenwoordig steeds meer stroom slurpende ICT-apparatuur. En als ze energie besparen, kunnen ze meer geld besteden aan andere zaken. We hebben contact gezocht met PRIMO, de overkoepelende organisatie van openbare basisscholen in Opsterland om over onze plannen te praten, ze zijn
hierover al met meerdere partijen in gesprek, maar een beslissing hierover is echter nog niet genomen.

