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 Heiloo Energie 
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 Heiloo Energie Agenda 

19.30 uur Welkom door Peter Leenders voorzitter HE 

 

19.35 uur Algemene Ledenvergadering 

 

• Terugblik 2013 

• Financieel 

• Bestuurssamenstelling 

• Activiteiten voor 2014 e.v. 

 

21.50 uur Afsluiting 

 

22.00 uur Borrel 
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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 Doelstellingen 
(statuten) 

1. Het doel van de vereniging is: 

 
 Het stimuleren en realiseren van energiebesparing in Heiloo 

 Het stimuleren en realiseren van het op duurzame wijze produceren 

     van energie ten behoeve van en door de leden en inwoners van Heiloo 

 Het stimuleren en realiseren van duurzame ontwikkelingen in het algemeen 

     en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt en/of daartoe  

     bevorderlijk kan zijn. 

 

 

2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: 

 
 Het informeren en voorlichten van leden van de vereniging en/of inwoners 

     van Heiloo met betrekking tot energiebesparing, duurzame energie en de  

     productie daarvan en duurzame ontwikkelingen in het algemeen 

 Het oprichten van, deelnemen in en/of samenwerken met organisaties met  

    een aan het doel van de vereniging verwante doelstelling of een doel dat  

    daartoe bevorderlijk kan zijn 

 
Bron: statuten Heiloo Energie 
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 Heiloo Energie Terugblik 2013 

5 openbare bijeenkomsten 
• 31 jan  ALV en presentatie werkgroepen 

• 4 april  Zonne energie en zonnepanelen en infrarood actie 

• 4 juni   Energiebesparen 

• 3 sept  Schaliegas 

• 7 nov  Effect van CO2 op klimaat en de oceanen 

 

3 bijeenkomsten voor alle werkgroepsleden 

 

Vele bestuurs- en werkgroepsvergaderingen 

 

Enkele gesprekken met beleidsambtenaren en wethouder 

 

Opstart van het BACH-overleg 
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 Heiloo Energie Terugblik 2013 

Infrarood actie 
• 52 inschrijven (28 nieuwe leden) 

• Diverse avonden foto’s gemaakt door 7 vrijwilligers 

• Resultaten: 

• De hal en voordeur laten veel warmte door 

• Dubbel glas werkt meestal goed 

• Kozijnen en steunbalken geven veel warmte verlies 

• Ongeisoleerde dakkapellen geven veel warmteverlies 

• Actie wordt dit voorjaar herhaald 

 

Zonnepanelen 
• 59 inschrijvingen (5 nieuwe leden) 

• 10 plaatsingen; totaal 73 panelen 

• Evaluatie is nog niet afgerond 

• Hoe verder in 2014? 
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 Heiloo Energie Terugblik 2013 

Energiebesparen 
• Buurtinitiatief De Sonneveld 

• Qbox 

• Qurrent heeft 15 Qboxen beschikbaar gesteld 

• Deze zijn geïnstalleerd bij de leden 

• 16 dec. gebruikersbijeenkomst i.s.m. Qurrent 

 

Windenergie 
• Voorbereidende activiteiten m.b.t. regionale windmolens 

 

Publiciteit 
• Website 

• Uitkijkpost en andere media 

• Nieuwsbrief 

• Uit&Zo 
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 Heiloo Energie Financieel jaarverslag 2013 
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 Heiloo Energie Begroting 2014 
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 Heiloo Energie Bestuurssamenstelling 

Voorzitter:  Peter Leenders 

Secretaris:  Gerko Brouwer  

   (aftredend, niet herkiesbaar) 

Penningmeester: Carl Müller 

Lid:   Joost Over 

 

Kandidaat nieuw bestuurslid: Cor Warmer 
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 Heiloo Energie 

2014 
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 Heiloo Energie Activiteiten voor 2014 e.v. 

Zonneenergie 
• Evaluatie van de actie zonnepanelen 

• Zonnepanelen i.s.m. twee kerken 

• Activiteiten met de sportraad 

• Zonnepanelen op openbare gebouwen 

• Energiebesparing 

• Gezamenlijke inkoop van energie 

• Zonatlas gecombineerd met verbruiksgegevens van Liander 

• Zonneweide in de Boekelermeer? 
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 Heiloo Energie Activiteiten voor 2014 e.v. 

Windenergie 

 
• De Liefting windturbine in de Boekelermeer Alkmaar 

 

• 50% HVC, 50% investering via lokale burgers 

• Burgerparticipatie via coöperaties 

• Samenwerking Alkmaar, Bergen, Castricum en Heiloo 

• Oprichting van overkoepelde coöperatie ten behoeve van deelname 

Liefting turbine 

• Vervolgprojecten mogelijk via hetzelfde vehikel 
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Windenergie 

 
• Windturbine in de Boekelermeer Heiloo 

• Bestemmingsplan 3 februari in de raad 

• College van Heiloo handhaaft aanwijsplek windturbine 

• Standpunt fracties onduidelijk 

• Tegenstand provincie  
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 Heiloo Energie Activiteiten voor 2014 e.v. 

Energiebesparing 

 
• Qbox, eventueel i.s.m. Qurrent en Gemeente 

• Bewustwording 

• Buurtinitiatieven 

• Energiescan op 3 voorbeeldwoningen 

• Energiescan i.s.m. Gemeente 

• Wat zijn mogelijke/rendabele 

duurzaamheidsmaatregelen? 

• Uitrollen (subsidiemogelijkheden) 

• Wie wil meedoen? 

• Warme truiendag 

• Gadgets 
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 Heiloo Energie Activiteiten voor 2014 e.v. 

Publiciteit 

 
• Continue ontwikkeling van de website 

• Vernieuwing van de Nieuwsbrief 

• Social media 

• Plaatselijke (Uitkijkpost) en regionale media 

• Plaatselijke organisaties 

 



Infrarood foto’s 
• Aktie in 2014  

• Foto’s van de buitengevel 

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

• Deelnemers van de aktie in 2013 die niet tevreden 
waren kunnen opnieuw foto’s laten maken zonder 
kosten.  

 

Een voordeur  in een oudere woning 
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 Heiloo Energie Activiteiten voor 2014 e.v. 

 

 

 

 



Activiteiten voor 2014 e.v. 

• Deelnemen aan infrarood aktie 

• Leden:                             Euro 15,- 

• Nieuwe leden                Euro 15,-   en 1 jaar 
contributie     Euro 25,- 

• Geen lid:                          Euro 50,- 

• Oud deelnemers 2012     gratis 

• U kunt nu inschrijven via het inschrijfformulier of  via 
de website:  www.heilooenergie.nl 

 

 

 

Vloerverwarming warmte verdeling  

dunne gordijnen helpen niet voor 
isolatie 
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 Heiloo Energie 

http://www.heilooenergie.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 2014 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. 

Excursies 

 
Is er belangstelling om deel te nemen aan 

een excursie naar: 

• HVC 

• Windturbine 

• ????? 
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 Heiloo Energie Activiteiten voor 2014 e.v. 

Samenwerking met Alkmaar, Bergen en Castricum 

(Bach(+?) 

 
• Twee maandelijks overleg voortzetten 

• Kennis en ervaring uitwisselen 

• Elkaars acties ‘kopiëren’ 

• Windenergie 
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 Heiloo Energie Activiteiten voor 2014 e.v. 

Cursus energie 

 
Cursusleider: Ton Tuinman . 

 

Ton is werkzaam bij RUD NHN. Heeft als natuurkunde leraar les gegeven en in zijn 

werk als subsidie adviseur bij MRA( milieudienst regio Alkmaar ) komt hij met veel de 

praktijk in aanraking. 

 

17 deelnemers  

 

Onderwerpen:  1 warmte/koude                       14 januari 

   Theorie (luchtig + documentatie) 

   Toepassingsmogelijkheden thuis 

                    2  elektriciteit                            18 februari 

                    3  vervoer en overige zaken     18 maart  
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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 Activiteiten voor 2014 e.v. 

www.hovoamasterdam.nl 

Omgaan met klimaatverandering 

Is het mogelijk dat de aarde opwarmt, de poolkappen smelten en de zeespiegel sneller gaat stijgen d 

oor het gebruik van steenkool, olie en aardgas? Of valt het allemaal wel mee, en lossen we dat later wel op? 

 In vijf bijeenkomsten verkennen we dit thema. 

Dag en tijd Data Cursusprijs Cursuscode 

 donderdag, 10.30-13.00 uur  6 februari t/m 6 maart 2014  € 120  V658-14vj 
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 Heiloo Energie Activiteiten voor 2014 e.v. 

Rondvraag 
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 Heiloo Energie Afsluiting 

Dank voor uw aanwezigheid 
 

www.heilooenergie.nl 


