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laat je huis scannen met 
de warmte beeldcamera  
Nu de dagen korter en kouder worden, kunnen we weer op 
pad met de warmtebeeldcamera.
Wil je weten waar de warmtelekken in jouw huis zitten en 
tips krijgen over wat je kunt doen om die te verhelpen, vraag 
dan een bezoek aan door onze warmtescanners.  
We hebben inmiddels zo’n 30 Thesinger huizen gescand met 
de camera. Heb je naar aanleiding van de scan maatregelen 
genomen en wil je het effect daarvan meten? Dan kun je 
natuurlijk opnieuw een bezoek aanvragen.
De scan met de warmtebeeldcamera is kosteloos.
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contact
•  Wil je lid worden van EcoThesinge voor € 10 per jaar?
•  Wil je advies van een energiecoach over het 

verduurzamen en energiezuiniger maken van je huis?
• Heb je ideeën of wil je reageren? 
Neem dan contact met ons op: mail@ecothesinge.nl

stand van zaken zonnedak
De subsidie voor ons eerste dak (op de schuur van 
 Landbouwmechanisatiebedrijf Oudman) is toegekend. 
We zijn nu bezig met de aanvraag van offertes van leveran-
ciers en moeten nog een aantal juridische, financiële en 
zakelijke stappen zetten. 
Zodra we alle informatie hebben om geïnteresseerden een 
concreet aanbod te kunnen doen, maken we dat via diverse 
kanalen bekend. Leden krijgen per e-mail bericht.
De voorwaarden voor deelname zijn: 
•  Deelnemers moeten lid zijn van de coöperatie. 
• Deelnemers wonen binnen de postcoderoos. 
•  Deelnemers zijn medefinanciers van het project. 
•  Beschikbare panelen/obligaties worden naar rato 

verdeeld. Dus niet wie het eerst komt wie het eerst maalt. 
Er hebben zich inmiddels 20 geïnteresseerden gemeld. 
De planning is dat de installatie in april/mei 2023 in gebruik 
kan worden genomen. 
Meer informatie op ecothesinge.nl 

hoeveel bespaar je met
korter douchen?
Je hoort de boodschap vaak en overal: korter douchen 
scheelt energie. Maar hoeveel eigenlijk?

5 minuten douchen kost gemiddeld 0,2 m3 gas en 50 liter 
water (afhankelijk van de douchekop).
Douche je elke dag, dan scheelt (of kost) elke minuut minder 
(of meer) op jaarbasis zo’n 15 m3 gas en 3650 liter water per 
persoon.

Met relatief kleine investeringen en aanpassingen van 
ingesleten gewoontes kun je al behoorlijk besparen op de 
energiekosten. 
Op ecothesinge.nl geven we een aantal tips en voorbeelden 
die eenvoudig zelf toe te passen zijn voor onder meer warm 
water, verlichting, tocht en verwarming.
Waar mogelijk geven we ook aan hoeveel je ermee kunt 
besparen. 
Handig voor mensen die een woning huren en voor huis-
eigenaren die snel stappen willen zetten.

de alv van 16 september
Op de goed bezochte Algemene Ledenvergadering werden 
de leden bijgepraat over het eerste zonnedak, werd terug-
geblikt op de activiteiten van het voorgaande jaar en vooruit-
gekeken op wat het komende jaar gaat spelen (zoals de 
gebiedsverkenning van de gemeente en het monitoren van 
de lange termijnplanning). 
In de ambitie om jongeren meer bij EcoThesinge te 
betrekken kon iedereen zich vinden. Tenslotte is een 
duurzaam dorp ook hún toekomst. 
Het was een levendige bijeenkomst met veel inbreng van de 
leden.

wie kunnen lid worden? 
In de statuten van EcoThesinge staat: 
Als lid van de coöperatie kunnen toe treden: natuurlijke 
personen, rechtspersonen en overheids organen. 
Dit betekent dat meerdere personen uit één huishouden lid 
kunnen worden. Natuurlijke personen zijn als individu lid, 
niet als ‘huishouden’.
Hier bestond wat onduidelijkheid en discussie over. In de 
ALV is deze strekking van de statuten nogmaals bevestigd.

verzekering zonnepanelen 
Uit onderzoek blijkt dat veel huiseigenaren die  zonnepanelen 
hebben, niet weten of en hoe die verzekerd zijn. 
Waar moet je op letten?
•  Meestal zijn zonnepanelen standaard meeverzekerd in de 

opstalverzekering als ze nagelvast bevestigd zijn.
•  Dat geldt niet altijd voor zonnepanelen op een plat dak die 

niet vast gemonteerd zijn maar met ballast verzwaard. 
•  Als het plaatsen van de zonnepanelen de herbouwwaarde 

verhoogt, kan dat betekenen dat de premie van de opstal-
verzekering aangepast moet worden.

•  Productieverlies als gevolg van storm-, brand- of hagel-
schade is vaak niet  standaard meeverzekerd. 

Het kan dus goed zijn om bij de verzekeraar te checken of 
schade aan zonnepanelen voldoende gedekt is.


