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Nieuwsbrief voor de leden van de coöperatie BoeN  

  
nummer 1, september 2016  

 
 
 
De Coöperatie BoeN is in februari 2015 opgericht. In januari 2016 organiseerden we onze 
eerste informatieavond. Nu de opstartperiode voorbij is wil het Bestuur van BoeN de leden 
van de coöperatie regelmatig met een Nieuwsbrief informeren over de ontwikkelingen en 
de stand van zaken. Dit is de eerste Nieuwsbrief BoeN.  
 
 
 
1. De coöperatie BoeN 
 
‘BoeN’ staat voor ‘Bronkhorst en Omgeving Energie Neutraal’. De energiecoöperatie werkt 
samen met bewoners en ondernemers uit Bronkhorst en de omliggende dorpen Steenderen, 
Baak, Olburgen, Rha en Toldijk. Samen ontwikkelen zij initiatieven om energie te besparen 
en energie duurzaam op te wekken. Het uiteindelijke doel is energieneutraliteit. Dat 
betekent dat we in onze eigen omgeving evenveel stroom en warmte willen produceren als 
we verbruiken. 
 
De coöperatie heeft inmiddels 52 leden, maar we willen graag méér leden: daarmee wordt 
het draagvlak voor onze energieprojecten groter. U, als lid van BoeN, kunt daarbij helpen 
door mensen om u heen te vragen om ook lid van onze coöperatie te worden. Het 
lidmaatschap kost slechts € 20,- per jaar.  

 U kunt nieuwe leden opgeven aan de Secretaris van BoeN, email 
secretariaat@boen.nu of via onze website, via: http://boen.nu/contact/. 

Wat doet BoeN met de lidmaatschapsgelden? Dat kunt u lezen op onze website, via: 
http://boen.nu/doe-mee-/ 
 
BoeN is een coöperatie voor en door haar leden. Daarom organiseren we in ieder geval 
eenmaal per jaar een ledenbijeenkomst. De eerstvolgende ledenavond is gepland in maart 
2017. Dan praat het Bestuur de leden bij over de ontwikkelingen van de coöperatie en van 
de projecten. En dan kunnen alle leden vragen stellen, en invloed uitoefenen op het werk 
en het beleid van de coöperatie.  
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2. Elektrische deel-auto van BoeN 
 
U hebt onze deelauto vast al wel eens zien staan of zien rijden. Sinds dit voorjaar beschikt 
BoeN over een elektrische auto voor gebruik door de leden. Dit is een proef om het gebruik 
van een elektrische auto te stimuleren en om te kijken of we tot een permanentere 
oplossing kunnen komen.  

De proef loopt nog tot eind oktober a.s., dus wie deze 
bijzondere elektrische auto nog niet geprobeerd heeft 
moet haast maken.  
U kunt deze elektrische ‘deel-auto’ (een 2-persoons 
SMART) reserveren voor € 10,- per dagdeel  of € 20,- 
per hele dag incl. stroom en verzekering. De auto staat 
‘aan de laadpaal’ voor Autobedrijf Aal, Nijverheidsweg 
15 in Steenderen, en daar kan elk lid van BoeN de auto 
ophalen voor een rit(je), en natuurlijk ook weer 
terugbrengen en ‘aan de paal hangen’. Marcel Aal van 
Autobedrijf Aal legt graag uit hoe de auto werkt.  

 Wilt u deze deel-auto ’n keer proberen? Reserveren kan op onze website via:   
http://boen.nu/boen-deelauto/hoe-werkt-het/ 

 
We onderzoeken momenteel of een volgende fase van dit project mogelijk is.  
Kan BoeN na eind oktober structureel een elektrische deel-auto beschikbaar stellen aan 
haar leden, en onder welke voorwaarden?  
Daarvoor is het in ieder geval nodig dat we een aantal ‘vaste gebruikers’ hebben: mensen 
of bedrijven die voor een langere periode (minstens een jaar) vastleggen dat ze op een 
vast dagdeel de deel-auto willen gebruiken.  

 Denkt u daaraan voor uzelf, of kent u anderen - personen of bedrijven - die daarin 
geïnteresseerd zijn?  

 Heeft u ideeën om het gebruik van de deel-auto te stimuleren?  
 Wend u tot de Secretaris van BoeN, email secretariaat@boen.nu of via onze 

website, via: http://boen.nu/contact/. 
 
We onderzoeken nu ook of BoeN een grotere deel-auto beschikbaar kan stellen: we denken 
aan een Nissan Leaf: dat is een 100% elektrische gezinsauto (4 personen). De huur van zo’n 
grotere auto zal hoger zijn dan de huur van de Smart. Voor gebruik van een Nissan-Leaf 
denken we aan € 15 per dagdeel, € 25 per dag of € 40 voor heel weekend (1 volle batterij 
lading is inbegrepen). Genoemde prijzen zijn incl. BTW voor particulieren en excl. BTW 
voor bedrijven. Andere huuropties voor bedrijven en particulieren voor eventueel langere 
tijd zijn in overleg ook mogelijk! 

 Bent u geïnteresseerd in het gebruik van zo’n grotere duurzame elektrische deel-
auto? Laat het ons weten via de Secretaris van BoeN (zie hierboven)! 
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3. Zonnepanelen van BoeN 
 
Wilt u wel gebruik maken van zonne-energie, maar is uw eigen dak niet geschikt voor 
zonnepanelen? Neem dan deel aan het zonnepaneelproject van BoeN. 
  

 
 

BoeN werkt aan een collectief zonnedak voor deelnemers die wonen in Baak, Bronkhorst, 
Steenderen, Toldijk en Olburgen. Er zijn meerdere grote daken in onderzoek (o.a. het dak 
van Pasman Motoren in Baak). We denken aan een dak waarop minimaal 200 zonnepanelen 
geplaatst kunnen worden. Om een idee te geven: een gezinshuishouden gebruikt jaarlijks 
ongeveer de stroom die 15 tot 20 zonnepanelen leveren.    
 
We zijn nu bezig met de voorbereidingen voor twee acties: 

1. we zoeken een technisch installatiebedrijf dat de aanschaf en de montage van de 
zonnepanelen op het collectieve dak uitvoert; 

2. we zoeken een energiebedrijf dat de afname van de zonne-energie en de 
bijbehorende administratie (inclusief belastingteruggave) voor ons verzorgt, zonder 
dat de deelnemers verplicht zijn om helemaal over te stappen naar dat 
energiebedrijf (voor de andere stroom- en gasleveringen).  

Dat ‘zoeken’ doen we met zogenaamde ‘aanbestedingen’: we verwachten dat die rond 
eind 2016 gereed zullen zijn.  
In 2017 kan het BoeN-zonnedak dan echt gerealiseerd worden, en in de loop van dat jaar 
kunnen de deelnemers genieten van gratis en duurzame groene zonnestroom.  
 
Een zonnepaneel gaat circa € 270,- kosten. De berekening is te vinden op onze website, 
via: http://boen.nu/projecten/. Die berekening is nog voorlopig, want we weten nog niet 
wat de prijzen van het installatiebedrijf en het energiebedrijf precies zullen worden.  
Bovendien is deze berekening mede gebaseerd op een te verwachten subsidie van de 
Provincie Gelderland. Die subsidie krijgen we echter pas als we minimaal 50 verschillende 
deelnemers aan het project hebben.  

http://boen.nu/projecten/
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We hebben thans 32 deelnemers aan het BoeN-zonnedak, die allemaal een of meer 
zonnepanelen willen kopen.  
We zijn dus op zoek naar méér deelnemers aan het BoeN-zonnedak.  

 Bent u geïnteresseerd en/of kent u anderen die geïnteresseerd zijn: meld u aan bij 
de Secretaris van BoeN, email secretariaat@boen.nu of via onze website, via: 
http://boen.nu/contact/. 

 
 
 
TOT SLOT 
 
Het Bestuur van de coöperatie BoeN heeft u in deze Nieuwsbrief ‘bijgepraat’ over het wel 
en wee van BoeN.  

 Wilt u meer weten of heeft u voorstellen: meld het ons! 
 
Gerrit Jan Huetink, voorzitter 
Arjan Woestenenk, secretaris  
Martijn Ketz, penningmeester  
Jaap Schwarz en Dolf Pasman, leden 
 
email:  secretariaat@boen.nu 
postadres:  Energiecoöperatie BoeN 

Bakerwaardseweg 5 
7226 LR Bronkhorst 
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