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NOTULEN (concept) ALGEMENE LEDEN VERGADERING 

DATUM:  WOENSDAG 09 NOVEMBER 2016 
TIJD: 20:00 UUR (TOT 22:00, UITERLIJK 22:30 UUR) 
PLAATS: DORPSHUIS IRENE, STRAATWEG 39 IN FOLLEGA 
VOORZITTERS: Guus Verhoef en Jeroen Beek 
NOTULIST: Geartsje Witteveen-Ykema 
Afbericht: Gerrit de Haan, Kerst en Trientje Wind, Geert en Alie v.d. Veen, Monique Uiterwaal, Roel    

      en Riekje Boon 
Aanwezig: 19 personen waarvan 6 bestuur/kerngroepleden en 4 belangstellenden 
 

1. Opening, korte mededelingen en vaststellen van de agenda 
De stukken zijn elektronisch meegestuurd met de uitnodiging en agenda en worden verder niet 
uitgereikt. 

a. Guus heet alle aanwezigen welkom en speciaal de gasten Adriaan v.d. Horst van NLD en Klaas 
Bijlsma van Energiewerkplaats Fryslân. 
Een bedankje voor de gastvrijheid van dorpshuis Irene en voor Sjoerdtje de Visser van PB 
Follega voor het bekend maken van deze bijeenkomst in Follega, Doniaga en Eesterga. 
De agenda wordt vastgesteld.   

b. Oproep om mee te werken aan onze organisatie DorpCentraal, we zoeken onder meer een 
wnd. voorzitter en personele aanvulling van onze werkgroepen. 

c. Dorp Centraal is:  
- De eigen energiecoöperatie van de buitendorpen van Lemsterland. 
- Als coöperatie zijn we mede-eigenaar van ons eigen energiebedrijf Noordelijk Lokaal 

Duurzaam en leveren 100% groene energie voor een concurrerende prijs. 
- Waarom is dat zo interessant?  

De winst van onze energieconsumptie komt terug naar onze coöperatie. Die winst gaan 
we herinvesteren in duurzame en sociale projecten in onze dorpen.  

- De winst gaat dus naar de eigen dorpen en niet naar: 
de bonussen en salarissen van directie energiemaatschappij en dure reclame campagnes, 
sponsoring, etc. 

d. Belangrijk om gas en elektriciteit af te nemen bij Noordelijk Lokaal Duurzaam:  
als wederverkoper krijgt DorpCentraal een jaarlijkse uitkering voor klanten van NLD die 
verbonden zijn aan DorpCentraal 

e. Jeroen geeft een terugblik op het eerste jaar van onze coöperatie DorpCentraal 
- Opgericht in januari; Algemene Leden Vergadering in mei; Huishoudelijk Reglement en 

Statuten opgesteld; reclame gemaakt via krant, posters, stand; bestuur/kerngroep 
vergaderingen en werkgroepen opgestart. 

 

2. Waarom willen we bij Noordelijk Lokaal Duurzaam gas en elektriciteit afnemen? 
Adriaan van der Horst hebben we gevraagd om in te gaan op deze vraag. 
Hij is bestuurslid van ons energiebedrijf Noordelijk Lokaal Duurzaam en van Us Koöperaasje 
(provinciale overkoepelende coöperatie) en voorzitter van Duurzaam Woudsend. 
Ook Adriaan benadrukt dat besparen d.m.v. bijvoorbeeld isoleren nog altijd het meeste oplevert. 
NLD is dan ook geen doorsnee energiebedrijf. Hun missie is: 



 

2 
 

NLD is onderdeel van een duurzame beweging voor en door de inwoners van Fryslân, Groningen en 
Drenthe. Wij zijn Coöperatief, Duurzaam, Integer en Transparant. 
NLD is een jong bedrijf, de klantengroei is nog gering (bijna 3000) maar desondanks staat er een 
positief resultaat in de meerjarenbegroting.  
NLD is goedkoper dan Nuon, Essent en Eneco, een beetje duurder dan Green Choice en Vandebron; 
als we 10.000 klanten hebben zijn we de goedkoopste! Maar klantenwerven gaat niet vanzelf: we 
moeten er hard aan werken en dat gebeurt voornamelijk door de lokale coöperaties: keukentafel 
gesprekken, bewustwording, projecten. Positieve argumenten zijn:  
NLD is een eigen bedrijf, heeft geen winstoogmerk, als er meer winst gemaakt wordt gaat het naar 
de leden en de coöperaties krijgen een wederverkopers vergoeding; 100% lokale groene stroom, 
100% CO2 gecompenseerd gas en 100% (Noord) Nederlandse Garantie van Oorsprong (GVO).  
In de energievergelijking van Wise scoort NLD vrij laag omdat we geen eigen opwekking hebben 
maar alle stroom (regionaal!) inkopen. 
 
Guus bedankt Adriaan van harte en overhandigt hem een attentie. 
 

Pauze 
 
Overstappen doe je zo 
Jeroen maakt met behulp van een paar dia’s duidelijk hoe overstappen als klant naar 
Noordelijk Lokaal Duurzaam in zijn werk gaat. Informatie op de websites van DorpCentraal 
en NLD. Opmerkingen / vragen: 

- Tarieven op NLD site niet gemakkelijk te vinden:  
Adriaan ‘neemt het mee’ 

- Als je meer dan 10.000Kwh verbruikt wordt dan het andere 
energiebelastingtarief direct doorberekend?  
Als grootverbruiker moet je het op de site anders invullen; er zal gebeld worden 
met Tjitske van NLD om dit helemaal helder te krijgen 

Opm: ‘Zakelijk tarief’ is nog niet aan te melden via de site van NLD maar een 
telefoontje volstaat; de prijslijst staat wel op de site. 

 

3. Ontwikkeling DorpCentraal 
Guus geeft een korte impressie over de stand van zaken en de ontwikkelingen:   

a. Aantal leden per 1 oktober 2016 is 46, aantal adressen bij Noordelijk Lokaal Duurzaam: 12 
b. Werkgroep Ledenwerving en PR:  Wijk/dorpscontactpersonen zodat mensen gemakkelijk bij 

iemand aan kunnen kloppen met hun vragen - Ontwikkelen en mede uitvoeren van plan van 
aanpak - Stand organiseren bij evenementen - Ontwikkelen van PR materiaal. 

c. Werkgroep energiebesparing: Ledenacties en/of energie challenge ontwikkelen – Informatie 
geven over energiemanagementkastje en standby killers – Uitlenen van energiekostenmeter 
-  Werkgroep energieopwekking opstarten en plannen maken voor postcoderoos: het 
plaatsen van zonnepanelen op een centraal dak: Klaas Bijlsma vertelt hier straks meer over.  

d. Goed Voorbeeld Doet Goed Volgen – Bewustwordingsproject over energieverbruik bij 2 
energiecoöperaties in De Fryske Marren (naar voorbeeld in Oosterwolde); de subsidie voor 
dit project is toegekend en er wordt verder aan de uitvoering gewerkt; als er meer 
duidelijkheid is gaat de informatie naar leden en belangstellenden: 
Samenvatting: 

• 100 deelnemers (50 Dorp Centraal, buitendorpen Lemsterland, 50 Doniawerstal) 
o krijgen een slimme meter  
o krijgen een energiemanagement-kastje op de slimme meter. 
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o daarmee kunnen ze op de computer of mobiel ‘real-time’ zien wat hun apparaten in huis aan 
energie vragen en optimaliseren …. 

o krijgen begeleiding en toegang tot de helpdesk 
o 3 bijeenkomsten: startbijeenkomst – energie café – energiemarkt 

• De uitvoerders verzorgen ook de organisatie - publiciteit – werving – en begeleiding 
• Doel een structurele energiebesparing van minimaal de eigen bijdrage. Wie het goed doet, bespaart 

voortaan elk jaar dit bedrag.  
• Eén keer investeren, ieder jaar weer voordeel.  

e.  Vragen: kan er ook advies aan huis gegeven worden hoe om te gaan met je eigen 
energieverbruik?  
Dit is nogal intensief en vraagt veel menskracht en deskundigheid; Tûk Wenjen van DFM 
heeft hier wel iets in te bieden. 

Jeroen doet een oproep aan de aanwezigen om actief mee te doen en eventueel als aspirant 
bestuurslid aan te melden: vul een briefje in en versterk onze coöperatie! 
 

4. Hoe gaan we verder in 2017? 
a. Werkplan 2017, te bereiken doelen: 

- Algemeen 
Op 31 december 2017 hebben we 65 leden en 30 aansluitingen bij Noordelijk Lokaal 
Duurzaam 
We kunnen dat niet met de bestaande bemensing: meer leden in het bestuur/kerngroep en 
meer leden in de werkgroepen: Leden werven leden, dit is prioriteit nummer 1! 
- We organiseren in 2017 vijf keer iets interessants voor leden 
Onder meer: # Wat kunnen we doen met het lokale bedrijfsleven? # Project Goed-voorbeeld-
doet-goed-volgen 
- We organiseren onze eigen interne bijeenkomsten 
Werkgroep PR; Werkgroep Energiebesparing; Werkgroep Energieopwekking; 
Kerngroep/bestuur 

 Met deze aanpassingen wordt het werkplan 2017 vastgesteld 
Ideeën uit de zaal:  

- filmavond organiseren met de documentaire ‘Before the flood’ van Leonardo DiCaprio 
- leden werven leden: met twee mensen informatie geven op bijvoorbeeld een bijeenkomst  
  van de buurtvereniging of de ondernemers vereniging of …… 

 
b. Begroting 2017: 

- We gaan uit van de vastgestelde begroting 2015/2016 
- Startsubsidies mogen eind 2017 afgerekend worden 
- We hebben een startbegroting 2015/2016/2017 opgesteld 
- Deze laat een begroot overschot zien van Euro 840 wanneer 
- Winstuitkering NLD over gehele jaar 2017 van 20 leden 
- De begroting 2015/2016/2017 wordt vastgesteld 

 
5. Wijzigen Huishoudelijk Reglement versie 9 november 2016     

De op de oprichtingsvergadering van 27 januari 2016 vastgestelde versie is uitgewerkt met de 
onderdelen: definities; functie van het reglement; werkgebied; lidmaatschapseisen; enkele 
bestuurstaken; werkgroepen; betrokkenheid en relaties; onkostenvergoedingen en slotbepalingen. 
Volgens voorstel vastgesteld. 
 

6. Notulen Algemene Leden Vergadering DorpCentraal van 12 mei 2016      
Het concept is al eerder toegestuurd aan de leden. 
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 
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7. Thema: Postcoderoosprojecten 

Klaas Bijlsma, specialist postcoderoosregeling van de Energiewerkplaats Fryslân en verbonden aan de 
Bildtse Energiecoöpertie UA vertelt en toont voorbeelden in Fryslân. 
Een korte impressie: 

- Zonnepanelen op je eigen dak: salderen (Regeling Verlaagd Tarief) is gegarandeerd tot 
2020; de RVT is bij de postcoderoos 15 jaar gegarandeerd 

- Project ‘Sinnich Tsjerkgaast’: certificaten voor € 300 per paneel, € 30 korting per jaar, na 
10 jaar terug verdiend 

- Project  ‘Bildtse Energiecoopertie’: certificaten voor € 99 per paneel; € 12 korting per 
jaar, na 8 ½ jaar terug verdiend; zij kiezen voor deze benadering omdat het laag 
drempelig is; de coöperatie investeert dan en moet hiervoor een lening afsluiten 

- Het is aan te raden om een aparte coöperatie op te richten voor de postcoderoos 
- De energiewerkplaats geeft begeleiding, belangrijk voor alle juridische zaken 
- In het geval dat zonnepanelen zijn geplaatst op het dak van een derde wordt er een 

overeenkomst afgesloten zodat het ‘recht van opstal’ blijft bestaan bij een eventueel 
faillissement  

- In Woudsend betaalt het Dorpshuis € 1 huur per jaar per paneel, na 15 jaar wordt het 
Dorpshuis eigenaar 

- Het project is rendabel bij 200 panelen, dit vraagt 320 m2 ruimte 
- Verbruik van 15.000 Kwh: deelnemen voor max. 10.000 Kwh, krijgt hoog tarief terug, 

moet er dan voor de 5.000 Kwh van het energiebedrijf hoog tarief betaald worden? 
Klaas zoekt het uit en geeft het door aan Dorp Centraal 

 
Guus bedankt Klaas hartelijk voor zijn duidelijke uiteenzetting en overhandigt hem een 
attentie.   

 
8. Rondvraag  

- Heeft NLD ook hoog en laag tarief?   
Ja 

- Moeten zonnepanelen ook schoongemaakt worden? 
afhankelijk van het type zonnepaneel, plaatsing (hellingshoek) en de locatie van de 
panelen, is 1x per jaar  voorzichtig schoonmaken verstandig. 
 

nieuwe datum 
Het bestuur stelt voor om de voorjaarsledenvergadering te houden op 20 april 2017 in Oosterzee. 
Dit voorstel wordt overgenomen. 
 
en sluiting 
Guus sluit om 22.30 uur de bijeenkomst en herinnert de aanwezigen nog even aan het invullen van 
de briefjes: versterk onze gelederen. 
Een ieder bedankt voor haar/zijn komst en inbreng. 
 
 
 
02-12-2016 GWY 
 
 


