
Welkom
namens Energieservicepunt Zeeland

Informatiebijeenkomst 

Verduurzamen, nu voor grote en kleine VvE’s 
financierbaar 

24 januari 2023



Opening
Albert de Bruijn, voorzitter ZMf

Dagvoorzitter 



Zeven generaties
De visie van de Haudenosaunee, een Indianenvolk in Noord-
Amerika, is dat wij de wereld slechts in bruikleen hebben. Zij 
denken bij elke maatschappelijke beslissing die genomen 
wordt, zeven generaties vooruit. Wat zijn de consequenties van 
ons handelen voor onze kinderen en de zeven generaties 
daarna.

Ons kompas



Onze portemonnee



Niets doen is geen optie



Ingewikkeld…zeker voor een VVE



Doelen 
• Agenderen energietransitie

• Informatie over hoe financier je 
duurzaamheidsmaatregelen en wat zijn de eerste 
stappen

• Bevorderen kennisuitwisseling over proces/ aanpak 

• Inventariseren wensen / behoefen 2023 



Doelgroep 
Voor kleine VvE’s (2-8 wooneenheden)

- 13.00 uur tot 14.30 uur

- Voor grote VvE’s (> 8 wooneenheden)

- 15.00 uur tot 16.30 uur



Programma

Voor kleine VvE’s (2 -8 wooneenheden)

12.30 uur Inloop met thee/koffie

13.00 uur Opening - dagvoorzitter Albert de Bruin (voorzitter ZMf)

13.10 uur Subsidie en financieringsmogelijkheden - Fiona Hamberg (Nationaal Warmtefonds)

14.00 uur Wat zijn de eerste stappen van verduurzaming- Jaap van Veggel (Marsaki)

14.20 uur Uitwisseling zaal en organisatoren van hoe willen we verder in 2023?

14.30 uur Afsluiting met een drankje in de foyer. Stel ook je specifieke vragen!



Programma

Voor grote VvE’s (meer dan 8 wooneenheden)

14.30 uur Inloop met thee/koffie

15.00 uur Opening - dagvoorzitter Albert de Bruin (voorzitter ZMf)

15.10 uur Subsidie en financieringsmogelijkheden - Fiona Hamberg (Nationaal Warmtefonds)

16.00 uur Wat zijn de eerste stappen van verduurzaming -Jaap van Veggel (Marsaki)

16.20 uur Uitwisseling zaal en organisatoren van hoe willen we verder in 2023?

16.30 uur Afsluiting met een drankje in de foyer. Stel ook je specifieke vragen!



Presentatie over subsidiering 
en financieringsmogelijkheden

Fiona Hamberg, 
Nationaal Warmtefonds



Presentatie over wat zijn de 
eerste stappen van 

verduurzaming

Jaap van Veggel, 
Marsaki



Hoe gaan we verder in 2023?
uitwisseling met de zaal



Afsluiting

Hoe kunnen wij u verder helpen? 

Vul s.v.p. korte vragenlijst/ evaluatie in 



Bedankt voor uw komst en 
onder genot van een drankje is 

er ruimte voor uw specifieke 
vragen

ook dank aan de sprekers 

en de Provincie Zeeland voor de financiële ondersteuning


