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Het jaar 2019 begon met overleg met Groen Leven over participatie in het zonnepark
Lemsterhoek. Naar aanleiding hiervan 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. Een participatieplan zou door de
gemeente getoetst moeten worden voordat een vergunning afgegeven wordt. De gemeente
is hier niet in meegegaan en heeft een verklaring van geen bezwaar gegeven.
Daarnaast hebben we een oriënterend gesprek gehad over een te ontwikkelen zonneveld op
het Westeind, vlakbij Pasveer. Mogelijk een kans om dit samen met het dorp op te pakken
maar we geven ook aan dat zonnepanelen op daken misschien een betere optie is.
Hier is nog geen aanvraag voor ingediend.
Zowel het aantal leden van Dorp Centraal als het aantal klanten bij Energie VanOns is in het
afgelopen jaar gelijk gebleven: 52 leden en 23 aansluitingen bij Energie VanOns. Daarnaast
hebben we nog een kleine 70 belangstellenden op de lijst staan. Informatie van Dorp
Centraal gaat zowel naar de leden als naar de belangstellenden.

VERGADERINGEN
Zoals op de ledenvergadering in 2018 was besloten, hebben we in 2019 één Algemene Leden
Vergadering gehad. Daarnaast is bestuur/kerngroep 7x bij elkaar geweest en was er 1x een
bestuursvergadering.
ALV 16 mei 2019
N.a.v. Ons Verhaal
Actualiteit van Dorp Centraal
Film ‘Morgenland’
volgt discussie over mogelijkheden om meer mensen bij Dorp Centraal en de
energietransitie te betrekken. Hieruit volgt een opdracht voor bestuur/kerngroep:
1. Meer leden werven
2. Concreet project
3. Iets zichtbaars op ALV
(bijv. bedrijf met apparatuur)
Dit heeft geresulteerd in twee informatieve vergaderingen en een brainstormsessie:
de ‘Energie Mix Methode’ en het project ‘Daken gezocht’ van Energie VanOns.
Naar aanleiding hiervan hebben we besloten om ons in deze activiteiten verder te verdiepen
en de mogelijkheden te onderzoeken hoe wij hier gestalte aan kunnen geven. Bovendien
werden we gebeld door een lid die samen met een ander lid graag mee zou willen doen aan
een Postcoderoos. Eind 2019 was daar een eerste oriënterend gesprek over.
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US KOOPERAASJE
Us Koöperaasje heeft 2x een ALV gehad waar ook Dorp Centraal vertegenwoordigd was.
Een belangrijk item was de stopzetting van de subsidie van provincie Fryslân voor de Energie
Werkplaats en een andere manier van financiële ondersteuning. Dat raakt meteen de lokale
energiecoöperaties die voortaan eigen geld mee moeten nemen om een voucher te kunnen
krijgen voor specifieke projecten.
Daarnaast de noodzaak van een professioneler opzet van de organisatie met een
verenigingsbureau dat bestuur en leden kan ondersteunen. Op de 2e ALV was dit verder
uitgewerkt: in eerste instantie komt er een kwartiermaker waarna de vacatures voor de
bestuursportefeuilles ingevuld kunnen worden; er moet geld ‘gevonden’ worden en dan stap
voor stap invulling aan de professionalisering geven.

ENERGIE VANONS
Energie VanOns gaf op de 1e ALV van Us Ko informatie over de bevindingen van een
werkgroep die zich gebogen had over een andere opzet van bedrijfsvoering. Nieuwe
activiteiten ontwikkelen zoals Zon op dak, Elektrisch laden, Groen gas.
• Groei is het belangrijkste element om continuïteit te waarborgen
• Meer opbrengsten en lagere vaste kosten per klant
• In 2022 overstap op het nieuwe model
• In 2020 en 2021:
• Bouwen aan verbeterde ondersteuning van coöperaties
• Focus op klantgroei
• Uitbouw naamsbekendheid en verhoging marketinginspanningen
• Boetevergoedingen beschikbaar tot max. 10.000 euro / jaar
• Actietarieven zijn beschikbaar voor wervingscampagnes

OVERIGE activiteiten
➢ 1x overleg met andere energiecoöperaties in onze gemeente
➢ 2x overleg met gemeente samen met andere energiecoöperaties
➢ Met een delegatie van de PvdA informatie uitgewisseld over onze activiteiten en hoe
de gemeente ons kan ondersteunen

VOORUITBLIK
➢ Werkgroep PCR werkt de postcoderoos uit; informatie in ALV Plaatslijk Belangen
geven
➢ Inventarisatie van mogelijke daken om zonnepanelen te plaatsen door Energie
vanOns; opstellen brief en verzenden aan dak eigenaren
➢ Mogelijkheden Energie Mix Methode onderzoeken en onder de aandacht brengen
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