Dé nieuwsbrief voor lokale energie initiatieven

Regionale Energie Strategieën
Hoe jouw duurzame initiatief bij kan dragen aan de Overijsselse “regionale
energiestrategieën” (RES) dat bespreken we graag op onze RES-infoavonden op
15 april in Zwolle en 18 april in Almelo. Van 19.30u tot 21.00u.
Het is belangrijk om onze invloed uit te oefenen. Kunnen we ook op jouw
aanwezigheid rekenen? Aanmelden kan hier

De Nieuwe Initiatieven Makelaars vanaf 1 mei
In de afgelopen 3 jaar heeft de pilot IM@Overijssel een bewezen toegevoegde
waarde. Vandaar dat de provincie Overijssel besloten heeft de makelaardij voor 3
jaar voort te zetten. De nieuwe initiatieven makelaars zijn bekend en zijn:

•
•
•
•
•
•
•
•

Koos Lamme
Timo Veen
Guido Bakema
Wilma Paalman
Henk Kasper
Roelof-Jan Naaktgeboren
Gerard Brakkee
Rob Korten

Workshop betrekken van bewoners bij je initiatief
Als coöperatie wil je zoveel mogelijk vrijwilligers, leden en klanten werven voor je
initiatief, hoe krijg je ze mee? In deze workshop krijg je tips en trucs vanuit de
praktijk en ga je voor je eigen initiatief aan de slag. De workshop wordt gegeven
op donderdagavond 6 juni, in Nijverdal. We beginnen om 19.30 uur. Wil je
meer informatie over de workshop of je aanmelden? Lees hier verder.

Lokaal nieuws van Stichting Platform Duurzaam Hellendoorn
De werkgroep Energie van Stichting Platform Duurzaam Hellendoorn heeft het
door de Hanze Hogeschool ontwikkelde bordspel We Energy Game helemaal
omgebouwd naar de eigen gemeente Hellendoorn.
De taakstelling voor 2030 voor duurzame opwekking is vertaald naar Hellendoorn
en ook de productiemiddelen zijn afgestemd op Hellendoorn. Zo zijn er
bijvoorbeeld niet meer kaartjes voor GFT-afval als dat er woningen zijn in
Hellendoorn. Ook zijn er verschillende kaartjes gemaakt voor windmolens en
zonneparken, die gerealiseerd worden door projectontwikkelaars en door
coöperaties.
Tot slot is de schaal van de kaart en kaartjes aangepast om de opgave voor de
hele gemeente te maken en zo te voorkomen dat een dorp zich alleen fixeert op
het eigen verbruik.
Het is de bedoeling dat het komende jaar het spel gespeeld gaat worden op
zowel voortgezet als basis onderwijs, in dorpen, buurten en wijken, met
verenigingen, politiek, ambtenaren enz.

HierOpgewekt cursus coöperatieontwikkeling
Ben je een beginnende coöperatiebestuurder? Of wil je je kennis opfrissen?
Speciaal voor energiecoöperaties organiseert HIER opgewekt in samenwerking
met de NCR een basiscursus Coöperatieontwikkeling. De cursus gaat in op de
basisprincipes van coöperaties, de verhouding tussen bestuur en uitvoering, hoe
zeggenschap geregeld is. Maar ook de financiële aspecten en het ledenbeleid.
De cursus wordt op drie verschillende data gegeven:

•
•
•

Woensdag 8 mei in Assen
Maandag 20 mei in Amsterdam (onder voorbehoud)
Maandag 17 juni in Nijmegen

Meer informatie kan je hier vinden

Agenda
De agenda voor de komende maanden.
Heb je zelf een leuke activiteit waarvoor je
andere initiatieven wilt uitnodigen? Mail het
naar goeman@natuurenmilieuoverijssel.nl

•

15 april: RESbijeenkomst Zwolle

•

18 april: RESbijeenkomst Almelo

•

8 mei: cursus
coöperatieontwikkeling in Assen

•

20 mei: cursus
coöperatieontwikkeling (o.v.) in
Amsterdam

•

6 juni: workshop betrekken van
bewoners bij je initiatief

•

17 juni: cursus
coöperatieontwikkeling in
Nijmegen

De nieuwsbrief van het Servicepunt wordt mede mogelijk gemaakt door het programma Nieuwe
Energie Overijssel.

