NIEUWSBRIEF 2: DE VIRTUELE
ENERGIECENTRALE GAAT
VAN START!
Geef u op en werk mee aan het
energiesysteem van de toekomst.

Voor iedere geïnteresseerde Loenenaren, dus niet alleen de ruim 80 deelnemers die al eerdere onze
workshops bezochten, organiseren we op maandag 2 december en dinsdag 10 december 2019, een
kick-off bijeenkomst. Tijdens deze avond (van 19.30 tot 21.00 uur) wordt het project nog een keer
toegelicht. Iedereen die zich dan definitief aanmeldt als deelnemer, krijgt gratis een zogenaamde EARNE. Dat is een slim apparaatje (waarde 30 euro) met app waarmee je op eenvoudige wijze inzicht krijgt in
je elektriciteitsverbruik en het idee achter de virtuele energiecentrale!
Ons doel is om minimaal 100 deelnemers in Loenen te werven, dus hoort en zegt het voort !
In september hebben wij je in de nieuwsbrief geïnformeerd over de voortgang van de virtuele
energiecentrale ook wel cVPP genoemd. De aanbesteding voor het Energie Management Systeem, het
hart van de centrale, liep toen nog. Inmiddels is na een zorgvuldig proces het bedrijf ICT Automatisering
B.V., uitgekozen om het systeem te bouwen en in te voeren. We gaan dus nu écht van start!

Het hart van de cVPP, het EMS is aanbesteed: deelnemersbijeenkomsten op 2 en 10 december !

De avonden zijn in De Bruisbeek.

Graag uw komst aanmelden
via reply op deze e-mail met
opgave aantal personen.

Na aanmelding ontvangt u een
deelnemersovereenkomst
voor de cVPP die u alvast kunt
doornemen.

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de stichting Duurzame Projecten Loenen voor het EU Interreg project
“community-based Virtual Power Plant” en ontvangt u omdat u belangstelling hebt getoond voor dit project door middel
van uw aanwezigheid op één van de workshops of anderszins.

Energie Coöperatie Loenen U.A.
De Energie Coöperatie Loenen U.A. (ECL) stevent af op alweer bijna 100 leden! Sluit u ook
aan en help mee om in Loenen een stevige partij neer te zetten voor de ontwikkeling van
onze eigen zonne-energie. Aanmelden als lid voor 10 euro per jaar kan via:
https://duurzaamloenen.nl/energie-cooperatie-loenen/
Ook kunt u zich aanmelden als vrijwilliger, hulp is welkom: aanmelden kan bij Monique
Harmsen via info@ecloenen.nl
Energiebesparingswedstrijd
Binnenkort starten we ook met de Loenense Energiebesparingswedstrijd. Iedere maand zijn
er leuke prijsjes te winnen. Leuk om te doen, goed voor het milieu en de portemonnee. Aan
het eind van de wedstrijd, na zes maanden, krijgt degene die het meeste energie heeft
bespaard een extra prijs. De wedstrijd draait om besparingen op gas en elektriciteit. Het
enige wat je nodig hebt, is een slimme meter en een speciale app op uw telefoon. Houd
onze berichtgeving in de gaten (e-mail, Facebook etc.)!
Overig
Wij hebben een Facebook pagina waarop we wekelijks interessante nieuwtjes uit de
energiewereld en rondom het cVPP project publiceren. U kunt deze pagina volgen, en
natuurlijk “liken”. Verder wordt het infoscherm één dezer dagen buiten op De Brink geplaats,
waar ook allerlei nieuws te vinden zal zijn.
Hopelijk tot ziens op 2 of 10 december in De Bruisbeek!

