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ENERGIE COÖPERATIE DE ECOMARKE OPGERICHT
In het mededelingenblad van 22 mei 2021 meldden wij al dat op 6 april 2021
Energie Coöperatie Ecomarke de Broekstreek U.A., kortweg genoemd De Ecomarke, is
opgericht. De oprichting werd mede mogelijk gemaakt door financiële en praktische
ondersteuning vanuit de Drentse KEI, de provincie Drenthe en de gemeente Aa en Hunze.

DOELSTELLING VAN DE ECOMARKE
De Ecomarke heeft zich tot doel gesteld bij te dragen aan de verduurzaming in en van de
Broekstreek en de daarbij behorende maatschappelijke ontwikkelingen. Een belangrijk
nevendoel is dat bewoners de regie over hun leefomgeving in eigen hand houden en dat ook
op termijn de leefbaarheid van De Broekstreek gewaarborgd blijft. De Ecomarke is geen
commerciële instelling, maar een burgerinitiatief voor en door de inwoners van de
Broekstreek.
Het (voorlopige) bestuur bestaat uit Luc Oosting (voorzitter), Louis Huizenga (secretaris) en
Frank Hoving (penningmeester). Het bestuur wordt ondersteund door de werkgroepleden
Henk Krijnen, Aart Brinkman en Jan Bos.
Op de website van De Ecomarke (https://broekstreek-duurzaam.nl/ ) doen we uit de doeken
hoe wij passen in het grotere plaatje van de energie transitie – binnen de gemeente,
Drenthe en Nederland.
Wij gaan ons voor nu concentreren op zon-op-dak projecten – eerst de daken vol, voordat
andere manieren van opwekken van energie aan de beurt komen.

WAAROM LID WORDEN VAN DE ECOMARKE?
Energietransitie
Nederland wil in 2030 tenminste 35 TWh hernieuwbare energie op land opwekken. Drenthe
en de gemeente Aa en Hunze hebben hun keuzes vastgelegd in de Drentse Regionale
Energiestrategie. Door lid te worden van De Ecomarke draag je bij aan het opwekken en
gebruik van groene stroom en houden we de regie in de Broekstreek.
Geen eigen dak
Niet iedereen heeft zelf een geschikt dak, of wil panelen op eigen dak. Als we met elkaar
panelen op grote daken in de Broekstreek leggen, kunnen we alsnog zelf zonne-energie

opwekken. En door het samen te doen, wordt het haalbaar om grote daken te voorzien van
zonnepanelen. Leden van De Ecomarke kunnen risicoloos investeren in een dergelijk
zonnedak.
Samen sterker en inspraak
Als we dit als Broekstrekers in coöperatief verband organiseren, stimuleren we elkaar en
maken we deelname aan de energietransitie voor iedereen bereikbaar. Met vele kleine
stapjes komen we er ook. En dat scheelt dan al snel veel! Daarbij leren we elkaar ook (beter)
kennen in onze directe omgeving en dat geeft simpelweg meer plezier. Als lid van De
Ecomarke heb je volwaardig inspraak in de Algemene Ledenvergaderingen: één lid – één
stem.
De contributie voor het eerste jaar 2021/2022 is gesteld op € 0,00. De contributie voor het
jaar 2022/2023 en volgende jaren zal zo rond de € 15,00 gaan bedragen (beslissing ALV).
Dus sluit je aan, en we gaan samen aan de slag!
Je kunt je als lid van De Ecomarke aanmelden bij voorkeur via het aanmeldformulier op de
website: www.broekstreek-duurzaam.nl te vinden onder het kopje Coöperatie of via
bijgaand aanmeldformulier. Maar het kan ook direct bij de secretaris: Louis Huizenga, tel.
0592-389404, Kampakkers 13, e-mail secretariaat@ecomarke.nl.

HOE KUN JE MEEDOEN AAN PROJECTEN?
De Ecomarke streeft er in eerste instantie naar om zonnepanelen te gaan leggen op daken
van bedrijven, daarvoor moeten uiteraard eerst overeenkomsten worden afgesloten.
We willen dergelijke projecten financieren door eigen middelen van de coöperatie (minimaal
25%) en het resterende deel door een lening van de Drentse Energie Organisatie. Die 25%
willen we het liefst ophalen door b.v. obligaties uit te geven waar alleen leden van De
Ecomarke op in kunnen schrijven. Daarbij mikken we op een risicoloos rendement van 2-5%.
Let wel – de leden van De Ecomarke kiezen zelf of ze mee willen doen of niet.
De bedoeling is dat iedere Broekstreker die lid is van De Ecomarke mee moet kunnen doen
met het project vanaf zeg €100. Deelnemen kan ook als je zelf al panelen op het dak hebt.
Maken we winst, dan willen we die besteden aan b.v. nieuwe projecten en/of (duurzame)
ideële doelen, ook door derden geïnitieerd, in de Broekstreek.
INLOOPBORREL
Om bewoners verder te informeren organiseren we een informele inloopborrel in café
Popken 18 augustus van 20:00-22:00 uur.
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Aanmeldformulier lidmaatschap EC DE ECOMARKE
Inwoners van de Broekstreek (Ekehaar, Amen, Eleveld, Eldersloo, Geelbroek) kunnen zich
opgeven als lid van De Ecomarke. Het lidmaatschap is kosteloos in 2021.
Later kunt u besluiten of u uw lidmaatschap tegen een geringe contributie voortzet in de
jaren daarop.
Ondergetekende
wenst lid te worden van Energie Coöperatie De Ecomarke (max. één lid per adres)
Naam:
Voornaam:
Straat en huisnummer:
Postcode:
Plaats:
E-mailadres:
Telefoonnummer:

Ondergetekende
Heeft belangstelling voor deelname in een zon-op-dak project
Wil van tijd tot tijd de nieuwsbrief van De Ecomarke ontvangen
Wenst nog het volgende op te merken:

Plaats:
Datum:
Handtekening:

Inleveren: secretariaat@ecomarke.nl of Kampakkers 13, 9454 PG Ekehaar.

Ja / Nee
Ja / Nee

