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Algemene Ledenvergadering Energie Coöperatie Eemnes op woensdag 1 december. 

Op woensdag 1 december organiseren we de Algemene Ledenvergadering van onze coöperatie. Deze 
avond begint om 20.00 u en duurt tot 22.00 u. De vergaderlocatie ligt op dit moment nog niet vast. 
Reserveer deze datum alvast in je agenda! En laat ons svp weten of je naar de vergadering komt! 

De locatie, de agenda en stukken worden uiterlijk half november toegestuurd. 

De Energie Avond een korte terugblik 

Wij kijken terug op een geslaagde avond. De opkomst was goed. We hebben de nodige vragen en 
ook aanmeldingen gekregen. Ging alles goed? Er was zeker ruimte voor verbetering! 

Er ontbraken helaas partijen en de ruimte voor de markt was misschien wat te beperkt.  

Op onze website verschijnt binnenkort een korte terugblik met wat foto’s en een korte video. 

Op dit moment zijn we doende om afspraken te maken met bewoners en energiecoaches. We 
werken aan de details van onze vervolgacties, dus hou Facebook, website en de Nieuwsbrief in de 
gaten! 

LEF-project zoekt nieuwe deelnemers 

Tijdens de Energie Avond was ook het project LEF aanwezig. Voor dit project worden nieuwe 
deelnemers in Eemnes gezocht. In ruil voor gegevens over hun verbruik aan gas, elektra en eventueel 
hun opgewekte stroom krijgen bewoners een gratis energiemeter voor in de meterkast. Deze meter 
kan worden uitgelezen met een App (Bliq). Met deze data wordt het model van energie-uitwisseling 
verder uitgewerkt. 

Interesse of meer weten? Stuur een e-mail naar LEF@eemnesenergie.nl 

Energieprijzen gaan door het dak, hoe komt dat en wat kun je eraan doen? 

Op diverse websites en via de media is te lezen waarom de prijzen op de energiemarkt de pan uit 
rijzen. Onze huisleverancier OM | nieuwe energie heeft deze toelichting op haar website en ook 
EnergyZero, de leverancier in het LEF-project, geeft uitleg.   

Wat kun je eraan doen?  
Besparen en isoleren zijn de belangrijkste eerste stappen. 
Nieuwsgierig naar de mogelijkheden?  

• Kom op donderdagmiddag naar het Huis van Eemnes voor ons inloopspreekuur van 13.30 – 

15.00 uur.  

• Maak een afspraak met een energiecoach. 

• Of liever samen met je buren? Maak dan een afspraak voor een buurtgesprek. 

Neem contact op via energiecoach@eemnesenergie.nl voor het maken van een afspraak! Onze hulp 
is gratis!  

Help mee EemnesEnergie versterken! 

EemnesEnergie wil bewoners en bedrijven een stem geven in de energietransitie in Eemnes, “van, 
voor en door bewoners van Eemnes” 
Help onze coöperatie versterken, meld een nieuw lid aan. Of help ons als vrijwilliger van onze 
Coöperatie!  Meld je aan via deze link!  

 

 

Peter van Drenth 
Voorzitter 
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