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 Heiloo Energie 
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 Heiloo Energie Agenda 

Algemene Ledenvergadering 
 

• Algemene terugblik 2014 

• Financieel 

• Bestuurssamenstelling 

• Van 2014 naar 2015 
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 Heiloo Energie Wat is Heiloo Energie 

 Een burgerinitiatief 

 

 Onafhankelijk van de gemeente en politiek 

 

 Niet commercieel 

 

 Enthousiasme, positieve instelling en de wil  

     om resultaten te bereiken; actievelingen 

 

 Geen theoretische doelstellingen,  

     maar concrete resultaten 
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 Heiloo Energie Terugblik 2014 

(Openbare) bijeenkomsten 
• 16  jan ALV en presentatie werkgroepen 

• 27 mrt Kromkommer 

• 3 april  Woningisolatie 

• 12 juni  Alle werkgroepsleden 

• 18 sept Presentatie Energieneutraal huis (Jan Treur) 

• 20 nov Pret a loger en waterzijdig inregelen van de verwarming 

 

Vele bestuurs- en werkgroepsvergaderingen 

 

Vrijwilligersmarkt, Millenniummarkt, Uit & Zo en MVO-markt  

 

Maandelijks  gesprek met beleidsambtenaren en wethouder 

 

BLACH-overleg (regio) 

 

Bijwonen en actief bijdragen aan regionale en  

landelijke bijeenkomsten 
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Financiën 2014 Heiloo Energie 
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 Heiloo Energie Bank, Ledenaantal 2014 
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 Heiloo Energie Bestuurssamenstelling 

Voorzitter:  Peter Leenders 

Secr./penningmeester: Carl Müller 

Lid:   Joost Over 

Lid:   Cor Warmer 

 

Dit jaar is niemand aftredend volgens het schema. 

Geen van de bestuursleden heeft zelf aangegeven 

te willen aftreden. 

 

Voorstel nieuw bestuurslid: Ron Poppen  

 

Bij de bestuursvergadering is Bart Hoogcarspel 

ook aanwezig. 
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 Heiloo Energie 

Werkgroepen 2014 en 2015 
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 Heiloo Energie Zonne-energie 

2014: 
• Voorbereiding en kennisopbouw postcoderoos: 

• Financieel model 

• Contacten ZonOpNederland 

• Gesprekken over gemeentelijke daken 

• Voorlichting sportverenigingen en kerken 

• Evaluatie actie zonnepanelen 

• Zonneweide in de Boekelermeer (gaat niet door) 

 

2015: 
• Oprichten minimaal één coöperatie met zonnepanelen op een 

sportgebouw 

• Blijven zoeken naar zonnedaken 

• Zonneatlas/energieatlas combineren met gebruiksgegevens van 

Liander 
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 Heiloo Energie Zonne-energie/sportieve energieprestaties 

In samenwerking met de sportraad 

2014: 
• Gezamenlijk inkopen van energie door sportverenigingen 

• Project sportieve energieprestaties 

• Doel: met min. 5 sportverenigingen het verbruik met 20% 

reduceren 

• Plan opgesteld en subsidie verkregen 

• Voorbereidingen voor de implementatie 

 

2015: 
• Implementatie (7 deelnemers) 

• Monitoren energieverbruik 

• Energiescan uitvoeren 

• Opstellen bespaarplan dat binnen 1,5 jaar is uit te voeren 

 

Op 24 januari wordt tijdens het Sportgala de LOI getekend door 

de deelnemers, Sportraad, Heiloo Energie en de wethouder 
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 Heiloo Energie Windenergie 

2014: 
• Middels BLACH overleg betrokken bij de Liefting-molen 

• I.s.m. met gemeente mogelijkheden creëren om windturbine in de 

Boekelermeer Heiloo te realiseren 

• Voorbereiden op realisatie van Heiloo windturbine 

 

2015: 
• Liefting windturbine wordt ontwikkeld en gefinanciëerd door  HVC en 

DECRA; burgerparticipatie is mogelijk. Vorm nog onbekend. 

• Heiloo-windturbine:  

• uitspraak Raad van State 

• Start realisatie, waarbij Heiloo Energie prominent wil deelnemen 

(middels een energie coöperatie) 
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 Heiloo Energie Energiebesparing 

2014: 
• Bijeenkomst bewoners Blokhove 

• Bezoek Pret-a-loger (Delft) 

• Middels BLACH overleg betrokken bij VNG proces subsidie 

 

2015: 
• ‘0-op de meter’ initiatiefgroep 

• Regionaal en in Heiloo actief uitrollen activiteiten VNG proces subsidie 
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 Heiloo Energie Publiciteit 

2014: 
• Deelname Heiloo-bijeenkomsten 

• 2-maandelijkse kolom in De Uitkijkpost 

• Vernieuwing van de nieuwsbrief 

• Professionalisering  

 

2015: 
• Continue activiteit 
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 Heiloo Energie MKB 

2014: 
• Oprichting werkgroep 

• Deelname aan MVO-markt 

 

2015: 
• Hoe gaan we verder? 

 

 

 

 



Infrarood foto’s 

• Aktie in 2015  

• Foto’s van de buitengevels en of binnen. 

• Op verzoek specifiek opnamen . Bijv. Voordeur, 
raam,vloerverwarming,binnenwand. 

• Resultaat vastleggen van energiebesparende 
maatregelen zoals (nieuw) dubbel glas,isolatie, 

• Radiatorfolie ,tochtstrip enz 

 

 Een voordeur  in een oudere woning 
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 Heiloo Energie Infrarood opnamen 2015 

 

 

 

 



Activiteiten voor 2015 e.v. 

• Deelnemen aan infrarood aktie 

• Leden:                             Euro 15,- buiten of binnen  
           Euro 30,- buiten en binnen 

• Nieuwe leden                Tarief   en 1 jaar contributie     
           a Euro 25,- 

• Geen lid:                         Euro 60,- of Euro75,- 

 

• U kunt nu inschrijven via het inschrijfformulier   via 
de website:  www.heilooenergie.nl of stuur een mail 
aan Carl Müller: chmueller@planet.nl 

                mob. 0623151253 

 

 

 

Vloerverwarming warmte verdeling  

dunne gordijnen helpen niet voor 
isolatie 
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 Heiloo Energie 

http://www.heilooenergie.nl/
mailto:chmueller@planet.nl


infrarood 

Voorwaarden: 
• Opname afspraak wordt nader doorgegeven in verband 

met weer, camerahuur enz. Vooraf betalen 

• Tijdstip opnamen is meestal s’avonds. 

• Echter het moet droog zijn ,geen wind en overdag 
moet het bewolkt zijn geweest. 

 
Disclaimer: de verstrekte informatie is informatief en kan 
niet gebruikt worden voor commerciële of juridische zaken. 
Heiloo Energie doet alles wat mogelijk is om goede 
besparings adviezen te geven. Heiloo Energie kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden 
in de verstrekte informatie .   www.heilooenergie.nl ;        

info@heilooenergie.nl          info bij Carl Müller 0623151253                            
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Activiteiten voor 2015 e.v. 

http://www.heilooenergie.nl/
mailto:info@heilooenergie.nl
mailto:info@heilooenergie.nl
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 Heiloo Energie Activiteiten voor 2014 e.v. 

 

 

 

Overstappen naar Greenchoice met Heiloo Energie 
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 Heiloo Energie Activiteiten voor 2014 e.v. 

 

 

 

Overstappen naar Greenchoice met Heiloo Energie 

• Meeste huishoudens in Heiloo en omgeving betrekken de energie van Nuon in de 

vorm van grijze stroom. 

• Dat komt omdat dit nog steeds de meest vanzelf sprekende vorm van stroom 

produktie is. 

• Er zijn nieuwe kolencentrales in aanbouw om maar vooral goedkope stroom te 

kunnen leveren. 

• Als je niets doet blijft dat zo.  

 

 

 

Greenchoice levert alleen groene stroom dus je kunt niet per ongeluk grijze stroom 

betrekken. 
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 Heiloo Energie Activiteiten voor 2014 e.v. 

 

 

 

Overstappen naar Greenchoice met Heiloo Energie 

De overstap naar Greenchoice met Heiloo Energie gaat als volgt: 

 

1 Aanmelden via www.heilooenergie.nl  

2 keuze uit gas en elektra of alleen elektra 

3 elektra Keuze uit: gegarandeerd goedkope stroom(variabel) 

                                1 jaar vast tarief 

                                3 jaar vast tarief 

Greenchoice regelt de afsluiting van bestaande leverancier 

 

Behalve een gunstig groene stroom tarief : 

 

      50% korting op lidmaatschap Heiloo Energie 

       Heiloo Energie krijgt ca 35,- vergoeding per jaar per afnemer 

                    van Greeenchoice 

 

   

http://www.heilooenergie.nl/
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 Heiloo Energie Diverse 

2014/2015 
• Deurbel op zonne-energie 

• Watertappunt 

• Cursus energie 

• Ron wat heb je nog meer allemaal geïnitieerd? 

• Hoe groen is Heiloo? Maandelijks de KWh’s van de zonnepanelen 

meten. 

• Test zonnepanelen bij DoubleStars 

 

 

 

 

 



22 

 Heiloo Energie Diversen 

Rondvraag 
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 Heiloo Energie Afsluiting 

Dank voor uw aanwezigheid 
 

www.heilooenergie.nl 


