NOTULEN ALV 16 mei 2019
20.00 uur
Café restaurant Tjeukemeer
Herenweg 59, Oosterzee
Aanwezig: 13 personen; afbericht van Gery Buwalda en Jan Schoen.
1. Opening, korte mededelingen en vaststellen van de agenda
✓ Voorzitter Folkert Boersma opent de vergadering en heet iedereen welkom. Bij
agendapunt 4 wordt een vraag van Monique Uittewaal toegevoegd: ‘Hoe krijgen we
meer mensen betrokken bij Dorp Centraal?’
✓ Guus geeft een korte toelichting op het project Goed Voorbeeld Doet Goed Volgen: de
financiële afrekening is naar de gemeente gegaan met de vraag om het positief saldo te
mogen houden voor de erin gestoken vrijwilligers uren.
✓ NLD heeft zijn naam gewijzigd in Energie VanOns; met dank aan Jet Frenken hebben wij
ons logo daarop aangepast.
✓ Easy Drive stuurde ons een voorstel om hier in de regio te starten met een elektrische
deelauto. Een mooi initiatief maar het lijkt de aanwezigen moeilijk te realiseren. We
hebben het idee naar de Plaatslijk Belangen doorgestuurd.
2. ALV 21 november 2018
✓ Concept notulen Algemene leden vergadering van 21 november jl.
N.a.v. stelt Monique een vraag over het toegezegde overleg met de
energiecoöperaties:
dit is tot 2x toe uitgesteld; wethouder Frans Veltman heeft op 26 maart toegezegd om
het weer op te pakken; 3 coöperaties sturen gezamenlijk een oproep naar de gemeente
om nu eindelijk een datum te plannen: Tot nu toe nog geen afspraak!
Het verslag wordt vastgesteld.
3. 2018
✓ Concept jaarverslag
Opmerking: NLD moet zijn: Energie VanOns; Geartsje zal dit wijzigen.
Het verslag wordt vastgesteld.
✓ Concept financiële jaarrekening 2018
De jaarrekening wordt uitgereikt en Guus geeft een korte toelichting: Er is een positief
saldo van € 590,--, nadat de accountant betaald is zal er ongeveer 200 euro overblijven.
Om een beter financieel resultaat te bereiken hebben we meer klanten nodig: Energie
VanOns is de goedkoopste energieleverancier en volledig groen!
✓ Verslag kascontrolecommissie: Jitze Oosterloo en Henk Bakker
De heren zijn positief over het verslag en het gevoerde financieel beleid.
De ALV stelt het financieel jaarverslg 2018 vast en de penningmeester wordt decharge
verleend.
✓ Benoemen kascontrolecommissie 2019, Jitze Oosterloo is aftredend
Ko van den Brink geeft zich op en zal samen met Henk Bakker de kas controleren.
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4. Ons Verhaal
✓ Dorp Centraal bestaat nu 3 jaar en als kerngroep hebben we eens op een rijtje gezet
wat we gedaan hebben en waar we tegenaan zijn gelopen. In het kort hebben we dit
kunnen lezen en zien we positieve punten. Maar.… het is geen groot succesverhaal!!
Naar aanleiding hiervan worden er verschillende opmerkingen en ideeën geopperd:
o Het voorbeeld van energiecoöperatie Trynergie: sportclubs werven klanten voor
Energie VanOns en krijgen daar een vergoeding voor
o Mensen persoonlijk benaderen, het verhaal vertellen; bijv. Nuon e.a. komen of
bellen je op met een lokkertje (en een leugentje?)
o Houd je verbruik in de gaten met bijv. slimmemeter portal of de enelogic app, dit is
concreet; breng dit onder de aandacht onder de vlag van Dorp Centraal.
o Aanbellen bij mensen die zonnepanelen hebben? Dit doen we niet zo gemakkelijk….
Een student inhuren, wederverkopersregeling??
o We moeten producent worden: een dak met panelen van ons? Postcode roos?
Via facebook en/of website een poll om in kaart te brengen wie mee zou willen
doen, maar ook: Wie trekt de kar?? En: willen we dit??
o Bij PCR kopen de deelnemers de panelen en zijn de voordelen ook voornamelijk
voor de deelnemers; veel tijd door coöperatie investeren om mensen te werven.
o Zonneweide vraagt een financiële investering en er is SDE subsidie; EWP kan
ondersteunen en professionals kunnen ingehuurd worden.
o Iedere coöperatie een eigen windmolen bij Spannenburg: Kijk, dat is onze molen!
o Tûk Wenjen bijeenkomst: alleen een dure oplossing, geen triggerende vragen.
o Uitnodiging voor bijeenkomst: concrete agenda, moet triggeren; een aansprekend
onderwerp zoals warmtepomp, Tesla;
o Voorlichting: leuke flyer rond brengen (Jitze is beschikbaar!)
o Us Koöperaasje wil professionaliseren; dit is ook voor de lokale coöperaties nodig.
Het bestuur en de leden moeten hierover nadenken en met een concreet plan
komen!
o Opdracht voor bestuur/kerngroep:
1. Meer leden werven
2. Concreet project
3. Iets zichtbaars
(bijv. bedrijf met apparatuur)
5. Actualiteit DorpCentraal
✓ Wat is er de afgelopen periode gebeurd? Geartsje geeft een korte toelichting:
o We hebben overleg gehad met Groen Leven over participatie in het zonnepark
Lemsterhoek. N.a.v. hebben we ingesproken in de gemeenteraad: wij wilden meer
tijd en een onderbouwing van de gemeenteraad van het draagvlak principe en
betere participatie mogelijkheden: Mienskipsenergie stelt dat de lokale bevolking
toch minimaal voor 50% mee zou moeten kunnen doen. De gemeente is hier niet in
meegegaan en heeft een verklaring van geen bezwaar gegeven.
o Mogelijke stappen voor ons nu: overleg met andere coöperaties DFM, standpunt
innemen over beleid, wat is participatie; coöperaties niet tegen elkaar uit laten
spelen.
o Rol voor de gemeente om alle initiatieven voor duurzame energie te coördineren en
faciliteren; standpunt energiecoöperaties als input voor de Regionale Energie Strategie.

o We hebben een oriënterend gesprek gehad over een te ontwikkelen zonneveld op het
Westeind, vlakbij Pasveer. Hier is nog geen aanvraag voor ingediend.
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o Oriënteren op mogelijkheden zoals PCR en SDE project: gemeente van tevoren duidelijke
kaders stellen, gunfactor moet naar de lokale energiecoöperaties; en de mogelijkheid van
een energiemixtraject:
o aanbod EWP; bijeenkomsten in de kernen waar mensen verschillende
mogelijkheden bedenken op het gebied van de energietransitie; EWP werkt uit,

✓ We kijken naar de film Morgenland
✓ Vragen/ideeën/opmerkingen:
- de film geeft een duidelijk beeld over de energietransitie
- als de gemeente geen rekening met ideeën van energiecoöperaties houdt?
Het coalitieakkoord is hier duidelijk over; zo nodig afdwingbaar maken.
- wil je je van het gas laten afsluiten dan moet dat in sommige gevallen € 600,-kosten! Uitspraak van de geschillencommissie is maximaal € 150,--!
- we zouden het niet over klimaatverandering moeten hebben maar over
klimaatvervuiling
- DFM de film laten zien
- reserveert de gemeente wel geld voor de energietransitie? Gebeurt wel
- subsidie gaat gedeeltelijk naar verkeerde projecten zoals bijv. voor elektrische
auto’s
6. Nieuwe datum
o Het bestuur stelt voor om voortaan 1x per jaar een ALV te houden, er is een formele
verplichting van minimaal 1x ALV per jaar. En dan in het voorjaar omdat de financiële
verantwoording over het voorgaande jaar binnen een half jaar zijn beslag gekregen
moet hebben. Het lijkt een goed idee om de begroting voor 1 januari voor het volgende
jaar aan de leden bekend te maken; is er een negatief saldo dan een vergadering
plannen.
Het voorstel wordt aangenomen en de ALV wordt gepland op 14 mei 2020.
7. Rondvraag en sluiting
o Riekje Boon bedankt het bestuur en kerngroep voor hun inzet; Henk Bakker sluit zich
hierbij aan
o Guus: kunnen we als Dorp Centraal iets betekenen in het verschillend omgaan met de
kosten van de gasafsluiting?
Riek Boersma kaart het aan bij de betreffende ambtenaar van de provincie
De vraag kan ook neergelegd worden bij de Toezichthouder energiemarkt
o Geartsje stelt voor om de link van de film aan leden/belangstellenden door te geven.
Akkoord.
o Kort na tienen sluit Folkert de vergadering en bedankt ieder voor haar/zijn inbreng.
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