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LECO is een feit!

 LECO is een
feit

LECO is een feit. Er is een officieel

 bestuur

bestuur gevormd en de notaris heeft
 website

in de oprichtingsakte de statuten van

 eerste project

LECO vastgelegd. We kunnen aan het werk.
Zo in de beginfase van een organisatie is er veel werk te doen. Dat komt u mis-

 greenchoice

schien wel bekend voor. We schrikken er niet van terug. De organisatie zijn we
druk aan het opbouwen. Afspraken, die de initiatiefnemers hebben gemaakt , moe-

In dit

ten nu formeel worden bevestigd. Tijdens de informatiebijeenkomsten zijn er veel

nummer:

vragen gesteld en suggesties gedaan. Allemaal goed bedoeld en daar doen we
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dan ook wat mee! En er blijven natuurlijk steeds nieuwe ontwikkelingen zich aandienen die we ook met bijzonder veel belangstelling volgen. De energiewereld is

Bestuur samen-
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zich in een razend tempo aan het hervormen en we proberen daarin keuze`s te
maken die zowel solide maar toch ook flexibel zijn.
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Bestuur LECO samengesteld.
Het werkbestuur bestaat uit :

Leo Andringa

Leo Andringa, Lippenhuizen

voorzitter

Jan de Beer

Beetsterzwaag

secretaris / penningmeester

Jelle Hofstra

Gorredijk

lid

Karst Jan Blok Ureterp

lid

Romke Wijma Siegerswoude

lid
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Het eerste project aanstaande?
Een paar boeren hebben ons benaderd voor een grootschalige aanpak
van de productie van elektriciteit door zonnepanelen. Er zijn reeds diverse
gesprekken gevoerd en als die succesvol worden afgerond, worden er
ongeveer 1000 zonnepanelen op enkele bedrijfsgebouwen geplaatst. Dat
is goed voor de stroomvoorziening van ruim 50 huishoudens in OpsterDat is goed voor de
stroomvoorziening

land. Het zal nog wel de nodige voeten in de aarde hebben voor de eerste
monteurs het dak op kunnen maar dit zou een geweldige start kunnen
betekenen voor onze prille coöperatie. Het belangrijkste struikelblok lijkt te

van ruim 50

liggen in het regelen van een gunstige teruglever vergoeding en het ver-

huishoudens in

krijgen van alle benodigde formaliteiten.

Opsterland.

Greenchoice
Als je klant wordt bij LECO is de overstap simpel en snel geregeld. Binnenkort verschijnt op onze website www.leco-energie.nl een knop waarbij
je wordt doorgelinkt naar onze partner Greenchoice. Hier kun je in een
paar eenvoudige stappen je pakket samenstellen,zien wat het kost en bekijken wat je allemaal zelf kunt regelen. Je geeft hier bijvoorbeeld gemakkelijk zelf je meterstanden door of wijzigt je voorschotbedrag. Ook kun je
zelf bepalen waar je groene stroom vandaan komt, zolang er in Opsterland nog niet voldoende wordt opgewekt natuurlijk

Minder betalen voor energie?

LECO is behulpzaam bij
energiebesparing:


inventariseren

Iedereen wil liever zijn energiekosten zien dalen maar weet vaak niet waar
te beginnen. Zelf opwekken van stroom is tegenwoordig een rendabel alternatief, maar energiebesparing levert meteen winst op. Maatregelen als
het optimaal afstellen van uw CV, het slim besparen op verlichting en



plan van aanpak

sluipverbruik en het isoleren van uw woning halen meteen euro`s van jaar-



concrete maatre-

nota zonder uw comfort aan te tasten. Door eerst een helder inzicht te

gelen

krijgen in het verbruik kun je via een plan van aanpak duidelijk maken welke maatregelen genomen kunnen worden en hoeveel dat oplevert
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Van het bestuur
Het jaar 2013 zal dit bestuur de schouders er onder zetten. Begin 2014
wordt er een ledenvergadering georganiseerd. Tijdens die ledenvergaderingen zullen we de leden informatie over de stand van zaken. Wat we
hebben en waar we nog niet aan toegekomen zijn. Het werkplan 2014
wordt dan aan de leden voorgelegd. Omdat het nieuwe bestuur voor de
eerste keer door de notaris is benoemd, zien wij ons als werkbestuur tot
de volgende verkiezingen. De verkiezing van bestuursleden zal in die ledenvergadering worden gehouden. Het nieuwe bestuur heeft het Businessplan, Marketing- en Communicatieplan vastgesteld. Het communicatieplan is inmiddels op de website geplaatst.

Website LECO actief. www.leco-energie.nl

Stuur deze

De website van LECO wordt regelmatig van nieuwe actuele informatie
nieuwsbrief gerust
door naar andere
belangstellenden

voorzien. Met de sociale media zijn we ook actief. Twitter is functioneel,
op de website staat rechtsonder een button en als u daarop klikt kunt u
zich kosteloos aanmelden als volger. Een geschikt instrument om u direct
van het nieuws op de hoogte te brengen.
Als de inschrijving bij de Kamer van Koophandel heeft plaatsgevonden
gaan we ook met Facebook aan het werk. Dit zal hopelijk eind maart 2013
gereed zijn.

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 € 10,00 per jaar word u al 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
Afmelden?

klik hier

bijdragen aan een duurzame toekomst met schone energie en een vitale regio.
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Interessante nieuwtjes uit energieland
——— De productie van duurzame, groene energie is in 2012 in Nederland licht gestegen. Uit
“ b e lastingen en
netwerkkosten
gestegen tussen
2009 en 2013 ”

cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek ( CBS ) komt naar voren dat in 2012 12,2 miljard kilowattuur aan duurzame energie is opgewekt, dat is 10% van het totale elektriciteitsverbruik.
Bijna 60% van de duurzame energie is bio-energie,40% is afkomstig van de wind. Het gebruik van
zonnepanelen kan nog niet bijdragen aan een hoger percentage duurzame energie.
———- De afgelopen 4 jaar zijn de prijzen van gas en stroom gedaald. Daarentegen zijn de belastingen en netwerkkosten gestegen. Daardoor is de totale energierekening nagenoeg hetzelfde
gebleven. Dit blijkt uit een onderzoek uit de Consumentengids van maart.
———— Uit cijfers van Energie Data Service Nederland ( EDSN ) blijkt dat nog nooit zo veel mensen zijn overgestapt naar een andere leverancier van energie. In 2012 is een recordaantal van 1,8
miljoen huishoudens en bedrijven geswitcht van leverancier.
———

Nederlanders zien steeds meer het nut van de slimme energiemeter in. In het eerste half

jaar van 2012 lieten 120.000 huishoudens een slimme meter installeren. Als de plaatsing in dit tempo doorgaat, bezit eind 2013 een ½ miljoen Nederlanders over een slimme energiemeter.
———— Een klein deel van onze globale energieconsumptie bestaat uit duurzame energie. In
2010 was dit 16,7%. Van deze duurzame energie is wereldwijd 0.1% afkomstig uit zonneenergie.

( bronnen easywitch.nl )

————-Keuringsinstituut KIWA trekt haar handen af van het persbericht van twee weken geleden
en de berichtgeving in het AD over de kwaliteit van zonnepanelen in Nederland. Hoewel ook door
andere marktpartijen wordt onderschreven dat niet altijd alle producten aan hoge eisen voldoen, is
de bewering in het krantenartikel in het AD ook volgens Kiwa te groot aangezet ’ .

———Grunneger Power, Fryske Enerzjy Koöperaasje en de Drentse Kei willen samen een leverancier voor duurzame energie oprichten. Ze hebben een leveringsvergunning aangevraagd voor
Noordelijk Lokaal en Duurzaam ( NLD ) bij de NMa en hopen vanaf 1 april te gaan leveren . NLD
wordt verantwoordelijk voor de levering van duurzame energie aan lokale energie-initiatieven. Omgekeerd kunnen de deelnemers ook lokaal opgewekte energie verkopen aan NLD. Het is de bedoeling dat NLD een non-profitorganisatie wordt die eventuele winst teruggeeft aan de deelnemende energiecoöperaties. ( bronnen hieropgewekt.nl )
———Bij NAM staat de teller van het aantal schademeldingen na aardbevingen sinds de

aardbeving op 16 augustus bij Huizinge op zo ’ n 5000 totaal. In dit totaal zitten nieuwe
meldingen, maar ook meldingen van extra scheuren bij bestaande schadegevallen. De
bevingen houden verband met de gaswinning uit het Groningen-gasveld.
———De gemeenteraad van Dongeradeel ziet niets in een provinciale aanpak van
mestvergisters. Geen enkele partij in Dongeradeel was bereid om de motie van PVDA te
steunen. In afwachting van de oprichting van het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy in de provincie, hield de fractie de motie aan.

