
OPRICHTINGBIJEENKOMST DORP CENTRAAL 27 JANUARI 2016 in DE BREGE, ECHTENERBRUG 

Aanwezig:  volgens de presentielijst 42 personen  
waarvan 8 platformleden 
1 vertegenwoordiger van gemeente DFM, 1 vertegenwoordiger van Us Koöperaasje 
Afmelding 1 persoon met vermelding lid te worden 
 
1. Opening, vaststellen agenda 
Jeroen Beek en Guus Verhoef zitten de vergadering voor; Geartsje Witteveen notuleert. 
Met behulp van een Power Point presentatie komen de verschillende agendapunten aan de orde.  
Jeroen heet iedereen welkom en noemt m.n. de vertegenwoordiger van de gemeente Ypie Kroes en van 
UK René Poppen. 
Een kleine wijziging in de agenda: 

- kandidaten bestuursverkiezing: Ursi Frehner heeft zich terug getrokken als kandidaat  
  bestuurslid i.v.m. andere drukke werkzaamheden 
- agendapunt 2 en 3 worden omgewisseld 

 
2. Voorstellen platformleden 
De platformleden worden voorgesteld en Jeroen geeft aan dat we ons als doel willen stellen dat er in 3 
jaar tijd zich toch wel enkele honderden klanten bij NLD aangemeld zullen hebben. 
 
3. Bespreken concepten voor statuten en huishoudelijk reglement 
Enkele vragen die gesteld worden: 
⁃  ‘Als er winst gemaakt wordt dan kunnen de tarieven toch verlaagd worden?’ De winst zal gebruikt 

worden voor duurzame en/of sociale projecten 
⁃  N.a.v. U.A. (Uitgesloten Aansprakelijkheid): ‘Wie is aansprakelijk als de coöperatie failliet gaat?’ 

De coöperatie is aansprakelijk en niet het bestuur of de leden hoofdelijk. 
⁃  ‘Heeft de NLD vaste en/of variabele tarieven? En hoe dekt NLD lagere tarieven in?’ 

De NLD koopt op de beurs in en heeft goede mensen aan het roer die weten wat er speelt. Door 
de voorschotten die betaald worden houdt men ’s zomers geld over dat ’s winters ingezet kan 
worden. 

⁃  ‘Kun je terug leveren en wat is de vergoeding?’ 
De terug leververgoeding is 1 op 1 bij een analoge meter; lever je meer dan je verbruikt dan 
wordt de energieprijs exclusief energiebelasting terug betaald. Heb je een slimme meter dan 
wordt ook de energiebelasting terug betaald. 

⁃  ‘Hoe voorkom je dat er gesjoemeld kan worden met de financiën?’ 
In het HR gaan we vaststellen dat er ‘2 paar ogen’ over de financiën gaan. Ieder jaar moet de kas 
gecontroleerd worden door 2 leden die geen zitting hebben in het bestuur. 

⁃  ‘Hebben jullie al een bepaalde bank in gedachten?’ 
We denken aan de Triodosbank die duurzaamheid en ethisch beleggen hoog in het vaandel heeft 
staan. 

 
4. Vaststellen statuten 
De statuten worden met algemene stemmen vastgesteld. Het bestuur zorgt voor de officiële afhandeling 
met de notaris. 
Daarna kunnen we ons inschrijven bij de Kamer van Koophandel en een bankrekening openen. 
Bij voldoende leden (minimaal 20) kunnen we dan lid worden van Us Koöperaasje. 
 



 
5. Vaststellen huishoudelijk reglement 
Ook het Huishoudelijk Reglement wordt vastgesteld. Dit zal in een werkgroep op initiatief van het 
bestuur verder uitgewerkt worden.  
 
6. Benoemen bestuursleden 
Guus Verhoef en Geartsje Witteveen hebben zich kandidaat gesteld voor het bestuur. 
Willem de Bruijn uit Delfstrahuizen is belangstellend aspirant bestuurslid.  
We hebben dringend behoefte aan meer bestuursleden. Zijn er in de zaal mensen aanwezig die zich nu al 
kandidaat willen stellen? U kunt dit ook invullen op het groene stembriefje. Aspirant bestuursleden 
kunnen een periode meedraaien met de vergaderingen en daarna beslissen of ze zich verkiesbaar 
stellen.  
Een aantal platformleden wil actief blijven als kerngroep en/of in een werkgroep.  
Met algemene stemmen worden Guus Verhoef en Geartsje Witteveen als bestuurslid gekozen. 
 
6. Hoe gaan we verder 
Na de pauze zetten we kort uiteen hoe we verder gaan:  
⁃  Zodra we een bankrekening hebben wordt dit bekend gemaakt aan de aspirant leden zodat zij het 

eenmalig lidmaatschapsbedrag kunnen overmaken. Het bestuur/kerngroep denkt aan een 
rekening bij de Triodosbank. 

⁃  Bestuur/kerngroep leden starten werkgroepen 
⁃  April/mei wordt de 1e ledenvergadering gehouden waarin de stand van zaken en een jaarplan 

gepresenteerd wordt 
 
7. ‘Overstappen doe je zo’ 
Dit kan via de website van Dorp Centraal, klant worden of rechtstreeks naar de website 
www.noordelijklokaalduurzaam.nl  
Je vult je gegevens in op de ‘aanmeldpagina’ waarna je via de mail formulieren toegestuurd krijgt. Deze 
formulieren vul je in en stuur je op, in gescand via mail of per gewone post.  
Op het contractformulier en/of het formulier betaalwijze geef je aan dat de NLD-bijdrage voor jou als 
klant ten goede komt aan Dorp Centraal. Is Dorp Centraal eenmaal officieel dan kun je dat meteen al op 
de aanmeldpagina aangeven.  
De NLD regelt alles verder en zal na een korte periode vragen om je meterstanden door te geven. 
 
8. Tips en trucs 
Een paar platformleden geven nog een aantal tips en trucs om de energielasten terug te dringen: 
zie PowerPointpresentatie op de website. 
 
9. Rondvraag en afsluiting 
Net na tienen wordt de vergadering gesloten met de oproep om het groene stembriefje in te vullen en in 
te leveren. Wie meteen lid wordt krijgt een katoenen tasje met ons logo. Inhoud: een folder van Dorp 
Centraal en van NLD en een bon voor korting op een ledlamp bij Wiarda. 
 
Resultaat: 30 aanwezigen en 1 niet aanwezige worden lid; 1 aanwezige wordt donateur. 
Kerngroep: Jeroen Beek, Gery Buwalda, Ursi Frehner, Harmen de Jong. 
Bestuur: Guus Verhoef, Geartsje Witteveen. 

 

http://www.noordelijklokaalduurzaam.nl/

