
VAN DE VOORZITTER…

Beste leden en andere belangstellenden,

Binnenkort zal er weer een fysieke algemene ledenvergadering plaats vinden,

eindelijk! U zult binnenkort de uitnodiging ontvangen of u heeft het al ontvangen. Wij

vragen u, toch weer door Corona, om u van tevoren aan te melden, indien u de ALV

wilt bezoeken.

De avond 21 september bestaat uit een korte formele ledenvergadering en daarna

staan wij uitgebreid stil bij de voortgang van de aanstaande bouw van de twee molens

samen met coöperatie de Windvogel. Zoals de situatie nu is, zullen wij in december

2021 de financiering met een bank rond moeten krijgen, hetgeen als gevolg heeft dat

zowel de Windvogel als het VEC een behoorlijk bedrag moet storten in de nu nog op

te richten Oeverwind Vlaardingen BV. Wij rekenen erop dat wij voor het eind van dit

jaar in Vlaardingen e.o. ongeveer € 850.000 moeten ophalen bij

particulieren/bedrijven door de verkoop van obligaties.

Aangezien de molens pas in 2023 gebouwd worden, ontstaat er dus een gat tussen

de verkoop van de obligaties en het uitkeren van rendement van de BV aan onze

coöperatie en dus van het ontvangen van rente op de gekochte obligaties. Wij hebben

als bestuur bedacht dat we ieder jaar dat er nog geen opbrengsten zijn, de nominale

waarde van de obligaties opwaarderen met 4%. Dus als iemand voor € 1.000 aan

obligaties heeft gekocht, zijn deze na een jaar € 1.040 waard en eventueel na twee

jaar € 1.081,60.

Om dit voornemen uit te voeren, willen we op deze ALV al een voorlopige inschrijving

openen, die u kunt invullen, zodat wij allen weten hoever we komen met de invulling

van de gewenste € 850.000. Nadere details zullen wij u geven op de ALV.

Omdat het bestuur niet uitsluit dat we het beoogde bedrag niet bijeenkrijgen met de

mensen die thans lid zijn van het VEC, hebben wij het plan bedacht om kort na de

ledenvergadering een avond te organiseren voor niet-leden, die eventueel

geïnteresseerd zijn in de aankoop van de obligaties. Dit zullen wij op een andere wijze

communiceren om voldoende mensen te interesseren.

Overigens mogen wij in de grote zaal van de Windwijzer aan de Schiedamseweg niet

meer dan 50 personen toelaten, omdat wij de 1,5 meter norm nog steeds moeten

hanteren.

Dus nogmaals, indien u als lid de aanstaande ledenvergadering wilt bezoeken moet u

zich van tevoren aanmelden. Hoe? Dit wordt duidelijk op de uitnodiging aangegeven.

Namens het bestuur van het Vlaardings Energiecollectief
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Vlaardings Energie Collectief

Het Vlaardings Energie Collectief (VEC) is opgericht 

door en voor Vlaardingers met als doel zo veel mogelijk 

energie op te wekken met zonnepanelen en windmolens 

in Vlaardingen. Het opwekken van zon- en windenergie 

op Vlaardings grondgebied, daar gaat het om bij de 

projecten van de coöperatie. 

Wil je een bijdrage leveren en het Vlaardings Energie 

Collectief tot een nog groter succes maken? Neem dan 

contact met ons op!

Contactgegevens

Willem de Zwijgerlaan 49

3136 AR Vlaardingen

info@vlaardingsenergiecollectief.nl

facebook.com/VlaardingsEnergieCollectief

Overdracht certificaten 

oude PCR-regeling

Onze beide collectieve daken zijn gerealiseerd onder

Postcoderoosregeling (PCR). Deze regeling is in april j.l.

vervangen door een nieuwe regeling. Helaas was bij de

beëindiging van de regeling bepaald, dat vanaf 1 april j.l. bij

verhuizing of overlijden geen certificaten meer aan nieuwe leden

overgedragen konden worden en zelfs alleen aan de

deelnemers van hetzelfde dak. Uiteraard was dit een vervelende

situatie, want dit beperkt de overdracht fors.

Ondanks de uitgevoerde druk, is het voor de invoering van de

nieuwe regeling niet gecorrigeerd. Inmiddels is het probleem

opgelost. Het voornemen is dat artikel 29c Wbm In het

belastingplan van 2022 wordt gecorrigeerd. Er is tevens een

tijdelijk regeling ingesteld, die met terugwerkende kracht tot 1

april j.l. (ingangsdatum nieuwe regeling) geldt.

Dit betekent dat de certificaten bij b.v. verhuizing of overlijden

overgedragen mogen worden aan leden van de coöperatie. Ook

als dit lid na 1 april 2021 lid is geworden. Uiteraard moet dit lid

wel in de roos wonen, maar deze regeling was reeds van

toepassing. Erg plezierig dat dit knelpunt snel en met

terugwerkende kracht is aangepast.

Ada Pellearts

25/9 Wijkactie 

Drevenbuurt
Het VEC is nauw betrokken bij de actie Drevenbuurt op Dreef.

Buurtbewoners stimuleren andere buurtbewoners om

energiebeperkende maatregelen te treffen, want energie die je

niet gebruikt hoef je ook niet op te wekken. Het is sowieso

handig om op het aardgas loze tijdperk voorbereid te zijn, want

die komt er zeker aan. Op gemeentelijk niveau wordt samen met

andere partijen gewerkt aan de lokale energiestrategie en hier

horen we binnenkort meer over.

Naast energiebeperkende maatregelen stimuleren we ook

buurtbewoners klimaat adaptieve maatregelen te nemen. Straat

je tuin niet dicht, plaats geen houten schutting maar houdt hem

natuurlijk groen, koppel je hemelwaterafvoer los en vang het

water op. Samen zijn we verantwoordelijk voor de gevolgen van

de klimaatverandering.

Op 25 september is er van 11.00 – 16.00 uur op het

schoolplein van de Hoeksteen allerlei informatie te halen op

voornoemde terreinen. Ook de Woonwijzerwinkel staat haar

mannetje en geeft informatie over warmtepompen, zonneboilers,

maar ook over allerlei soorten isolatie. Voor de kinderen is er

een leerzaam programma b.v. hoe maak je van slootwater weer

drinkwater. Uiteraard is het VEC ook aanwezig en we zullen

zeker deelname aan de windturbines promoten. Bovendien is er

een kunst-tuinen-duurzaamheid route door de wijk.
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