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Doel coöperatie

● De verduurzaming van Angerlo helpen realiseren
● Het centrale loket waar inwoners terecht kunnen voor vragen over een 

duurzame energievoorziening voor Angerlo
● CAD zal de inwoners ook informeren over initiatieven van de gemeente 

Zevenaar, initiatieven van netbeheerders en subsidiemogelijkheden
● Via de CAD kunnen we ook onze krachten bundelen. Samen staan we 

immers sterker. Uiteindelijk draait het allemaal om concrete projecten voor 
verduurzaming



Voorlopig bestuur en Raad van Advies

Bestuur: Geert Kaper, Ramon van der Knaap, Jodrik Krelekamp (secretaris), 
Nanette Tabois (penningmeester), Edwin Visser (voorzitter)

Raad van Advies: Tonny Meijer, Gerard Staring, Brit  Reinders, Theo Heemskerk, 
Arend Minkman, Antoon Ubbink, Ton van der Zwet, Jebbo Haverkamp, Maus van 
der Voort, Toon Derksen, Toon Albers, Ton Heurnink, Ans Elffrink, Fred Koeman, 
Reton Nijkamp

De leden van de Raad van Advies en het bestuur zijn ook lid van de regiegroep; 
daarmee is de aansluiting tussen regiegroep en coöperatie gewaarborgd



Praktische informatie

● Uiterlijk binnen één jaar na oprichting, dus uiterlijk 28 september 2021, wordt 
een algemene ledenvergadering georganiseerd en kiezen de leden een 
bestuur en een raad van advies

● De statuten vindt u op www.angerloduurzaam.nl
● Zodra CAD een bankrekening heeft, ontvangt u een uitnodiging tot betaling 

van het éénmalige lidmaatschapsgeld

http://www.angerloduurzaam.nl


Eerste stappen naar concrete projecten

● In gesprek met een partij in Angerlo met een groot overschot aan 
zonne-energie (ongeveer 650.000 kwh per jaar)

● In gesprek met een partij die een zonnepark van 20 hectare wil aanleggen; 
de gemeente zal vermoedelijk 4 aanvragen (voor de hele gemeente) gunnen 

● Mogelijkheden van een postcoderoos-project worden verkend



Voordeel voor de leden (voorbeeld)

CAD

Energieleverancier

Leden CAD

Subsidie

Verdeling voordelen onder 
de leden



Afsluiting

● Als u ideeën heeft of belangstelling hebt mee te helpen bij een project, 
neemt u dan contact op met één van de bestuursleden?


