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Eerste ALV van KempenStroom, 20 oktober in Eersel 
Deze eerste ALV van KempenStroom was goed bezocht, zo’n 50-55 leden waren 

aanwezig. Het was een informatieve avond, met veel vragen en betrokkenheid van de 

leden. 

Het concept verslag van de ALV staat op de website bij Nieuwsberichten en is te lezen 

via deze LINK 

De presentatie die tijdens de AVL gegeven is staat ook op de website, klik daarvoor op 

deze LINK    

Tijdens de ALV is het Jaarprogramma KempenStroom 2022 – 2023 goedgekeurd. Dit 

document staat op de website, zie deze LINK 

 
 

https://www.kempenstroom.nl/wp-content/uploads/2022/11/Concept-verslag-ALV-KempenStroom-van-20-okt-2022_2.pdf
https://www.kempenstroom.nl/wp-content/uploads/2022/11/ALV-Presentatie-Versie-5.3.pdf
https://www.kempenstroom.nl/wp-content/uploads/2022/10/Jaarprogramma-KempenStroom-2022-2023.pdf


 

Stand van zaken Zonnepark Kriekampen, Oirschot 
De vergunning voor Zonnepark Kriekampen is verleend door de gemeente Oirschot. De 

vergunning is onherroepelijk, de termijn voor mogelijke bezwaren is voorbij. Volgende 

stap is het aanvragen van de SDE subsidie. Die is nodig om de financiering bij de bank 

rond te krijgen. Als de financiering rond is, kunnen overeenkomsten voor de aankoop 

van de installatie verder vastgelegd worden.  

Daarna krijgen we beter inzicht in de rendementen en is de enige variabele factor nog 

de stroomprijs. 

 

Online Energieworkshop, 15 december 2022 

Op 15 december geeft KempenStroom weer een online energieworkshop, met als thema de 

zonneparken in Reusel. Opgeven kan via bibliotheek de Kempen, via deze LINK 

 

KempenStroom, Leden 
We hebben inmiddels 155 leden en 145 belangstellenden. De leden en 

belangstellenden worden door middel van de nieuwsbrief op de hoogte gehouden van 

alle ontwikkelingen van KempenStroom.  

 

Help het nieuws van KempenStroom te verspreiden 

Dit kun je op meerdere manieren doen: 

Stuur deze nieuwsbrief door aan anderen die interesse hebben. Zij kunnen dan ook lid 

worden van KempenStroom of zich opgeven als belangstellende.  

Volg ons op Linkedin, Facebook of Instagram. Deel de KempenStroom berichten op je eigen 

tijdslijn, zodat je contacten ook de berichten van KempenStroom kunnen lezen. 

Zo werken we, volgens ons motto, samen aan de energietransitie: 

 

Samenwerken voor meer Duurzame Energie! 
 

Met duurzame groet, 

Bestuur Coöperatie KempenStroom  

 

 

https://kempen.op-shop.nl/5720/onlineenergieworkshops-voor-iedereen-die-wil-verduurzamen/15-12-2022
https://www.kempenstroom.nl/home/aanmelden-lidmaatschap/
https://www.kempenstroom.nl/home/aanmelden-lidmaatschap/
https://www.kempenstroom.nl/home/aanmelden-interesse/
https://www.linkedin.com/company/kempenstroom/
https://www.facebook.com/KempenStroom-107517908421188/
https://www.instagram.com/kempenstroom/

