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Aan de belangstellenden voor de energiecoöperatie Geeserstroom. 

Met trots kijken we terug op de opening door wethouder Jeroen Huizing van ons eerste project, de 
Postcoderoos I. Ondanks de donkere dagen van de naderende winter zien we mooie statistieken die 
de productie van de groene stroom aangeven.  

Ledenvergadering 
Op 15 januari om 20.00 uur houden we in kantine van de Firma Wolbers Watermanagement aan de 
Goringbos onze eerste algemene ledenvergadering. De leden van onze coöperatie ontvangen 
hiervoor binnenkort een uitnodiging. De ledenvergadering zal in het teken staan van de afhandeling 
van een aantal formaliteiten, het toelichten hoe het project Postcoderoos I nu verder gaat om daarna 
met elkaar in gesprek te gaan over de vraag waar we onze aandacht de komende tijd verder aan gaan 
besteden. De uitkomst van dat gesprek zullen we met u als belangstellende van onze coöperatie, 
delen. 

Emailadressen en ‘volgen van de productie van PCR I’ 
In onze gemeente vindt inmiddels de aanleg van glasvezel plaats. Wijzigt daardoor uw emailadres, 
vergeet dan niet de secretaris te informeren. Voor de deelnemers van de Postcoderoos I geldt dat we 
uw emailadres aanmelden bij Vriend BV, zij zorgen er dan voor dat u toegang krijgt tot de site 
waarmee u de productie van de installatie aan de Goringbos kunt volgen. Zij zullen uw emailadres 
niet gebruiken voor andere doeleinden. 

Energiecoach 
Uw energielasten beperken en toch comfortabel wonen? Dat gaat heel goed samen als je de juiste 
maatregelen neemt. De bestuursleden Hans Hornstra en Jan Roelof Nijenbanning hebben zich 
geschoold tot energiecoach. Zij bezoeken u graag om u gratis tips te geven welke maatregelen u zou 
kunnen nemen om uw energielasten te beperken. Een tip van de energiecoach is onafhankelijk, als 
coöperatie hebben we geen banden met bedrijven die u zouden kunnen helpen energiebesparende 
maatregelen te nemen. Wilt u meer weten of een afspraak maken, kijk op 
https://www.geesweb.nl/dorp/energiecooperatie/energiecoach/ of mail naar onze secretaris. 

Energie VanOns  
Wederom is Energie VanOns (https://energie.vanons.org/) uitgeroepen tot de meest groene 
energieleverancier van Nederland. Neemt u stroom af van Energie VanOns dan gebruikt u stroom die 
lokaal wordt opgewekt, dus ook die van ons project Postcoderoos I. Voor elk lid van onze coöperatie 
die stroom en/of gas afneemt bij Energie VanOns ontvangen we een vergoeding. Die kunnen we 
natuurlijk hard gebruiken om meer duurzame energieprojecten te ontwikkelen. 

Hebt u als belangstellende vragen over onze coöperatie, mail gerust even naar ons emailadres geeserstroom@gmail.com of 
benader één van ons persoonlijk. Ook via onze pagina op Geesweb https://www.geesweb.nl/energiecooperatie-
geeserstroom/ kunt u van de laatste ontwikkelingen op de hoogte blijven. 

Het bestuur van de energiecoöperatie Geeserstroom, 

Hans Hornstra, Jan Roelof Nijenbanning, Geert Lucas, Gerrit Plas en Roel Fleurke 


