Winst op de Energy Pit in
Utrecht
Op vrijdagmiddag 12 april 2013 werd in het hoofdkantoor van
Rabobank Nederland in Utrecht
de Energy Pit 2013 georganiseerd. De organisatie lag in de
vertrouwde handen van Van HIER Opgewekt.*
Afgelopen week had een expertpanel zich al eerder gebogen over
alle landelijke inzendingen en had
uiteindelijk drie ondernemings- en projectplannen uitgekozen
voor de landelijke finale in Utrecht.

De drie genomineerde vrijwilligersorganisatie waren :

– DeA (een ledenwin-actie voor een energie-coöperatie in de
stad Amersfoort),
– Energie Collectief Capelle
– Reggestroom-Molenstroom (een initiatief om een historische
molen in te zetten als stroomgenerator)

De finalisten mochten in het Auditorium van het hoofdkantoor
hun bedrijfsplan of project
nader presenteren aan een expertpanel, bestaande uit bankiers,
crowdfunders etc.
De HIER opgewekt Energy Pit editie 2013 was speciaal bedoeld
voor initiatieven die financiering zoeken.
Het vinden van (aanloop) financiering is vaak een van de
knelpunten waar initiatieven tegenaan lopen.

Ook het Energie Collectief Capelle (ECC) was een van de
genomineerde kandidaten.
Voorman Ad Backx presenteerde de tweede presentatie van die
middag. Hij sprak in zijn presentatie over zijn idealen
op het gebied van duurzame energie en toonde zijn plannen om
in zijn Eigen woonwijk Schollevar drie grote energieprojecten
uit te voeren . Dit uiteraard in samenwerking met direct
betrokken bewoners, VVE’s , gemeentebestuur en winkeliers- en
ondernemers-organisaties in de wijk.

Na afloop van zijn presentatie, die precies 6 minuten en 40
seconde mocht duren, werd hij vervolgens drie kwartier lang
uitgebreid ondervraagd over de plannen, zowel door het
expertpanel als door aanwezigen in het publiek.

Aan het slot van de bijeenkomst werd aan alle
genomineerde vrijwilligersorganisaties diverse

drie

passende prijzen uitgereikt. Zo won het Energie Collectief
Capelle :
– Een gesprek met een duurzaamheids-expert van Rabobank
Nederland;
– Een gesprek over een mogelijke financiering met Stichting
Doen van de Postcode Loterij;
– 10 energieboxen van energieleverancier Qurrent;
– De kosten voor een advertentie van een halve pagina in een
plaatselijke krant;
– Niet te vergeten, een stam van een boom die in de buurt van
Heer Halewijnburg een mooi plekje moet krijgen;

HIER OPGEWEKT
* HIER opgewekt, is hét kennisplatform voor lokale duurzame

energie initiatieven. De schaal van de energiehuishouding
verandert in rap tempo. We zien steeds meer kleinschaligere
energie initiatieven ontstaan, naast de centrale
energievoorziening.
Een groeiend aantal consumenten vraagt om groene stroom en
burgers en bedrijven kiezen er steeds vaker voor om zelf én
samen energie op te wekken. De toekomst voor lokale energie
opwekking is dus veelbelovend.
HIER opgewekt gelooft in deze beweging!

De diversiteit aan initiatieven in Nederland is op dit moment
enorm. Ze variëren in grootte, zitten in verschillende
ontwikkelingsfasen, hebben verschillende rechtsvormen en ook
de ambities zijn uiteenlopend. Er is een wereld te winnen als
deze initiatieven van elkaar leren. HIER opgewekt versterkt
initiatieven, verbindt de mensen die werk maken van duurzame
energie en ondersteunt ze bij het realiseren van hun ambities.

HIER opgewekt gelooft in de toekomst van lokale energie
opwekking en doet er alles aan de lokale duurzame energie
initiatieven te ondersteunen en te professionaliseren, te
verbinden en positief te positioneren.

