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CONCEPT NOTULEN ALGEMENE LEDEN VERGADERING  12 MEI 2016 
SOCIAAL CULTUREEL CENTRUM ‘DE POMP’, MIDDENWEG 125, 8538RB BANTEGA 
 
Voorzitter: Guus Verhoef; notulist: Geartsje Witteveen 
Aanwezig : 19 personen waarvan 6 bestuur/kerngroepleden 
Afmeldingen: Yde Louw v.d.Zwaag, Monique Uittewaal, Tjalling Halbertsma, Hans en Geja  

Veldstra, Roel en Riekje Boon. 
 
 

1. Opening, korte mededelingen en vaststellen van de agenda 
Guus heet iedereen van harte welkom en geeft wat recente informatie over DorpCentraal: 
we hebben nu 42 leden waarvan 28 leden betaald hebben;  
belangrijk dat veel mensen lid worden en dat leden leden werven; 
belangrijk dat veel mensen klant worden bij NLD; 
we hebben informatiemateriaal ontwikkeld zoals de one-pager die op tafel ligt;  
een raamposter en de banners met Sjinkie Knegt als blikvanger, net deze week klaar. 
Agendapunt 7 en 8 worden omgewisseld: de rondvraag vóór de pauze zodat na de pauze 
de tijd beschikbaar is voor de presentaties.  
 

2. Notulen Oprichtingsvergadering DorpCentraal van 27 januari 2016  
Er zijn geen op- of aanmerkingen op en deze worden vastgesteld.  
We hebben ons aangemeld als 37e lid van Us Koöperaasje. 
 

3. Voortgang ontwikkeling DorpCentraal      
Na de oprichtingsvergadering hebben we als bestuur en kerngroep een aantal keren 
vergaderd; hartelijk dank aan de voormalige platformleden dat zij als kerngroepleden actief 
meewerken aan de ontwikkeling van DorpCentraal. 
Op 9 maart jl. kwam notaris Arief van Rhee in de vergadering en hebben we de statuten 
ondertekend waarna de inschrijving bij de Kamer van Koophandel volgde. Toen konden we 
ook een bankrekening openen en de aangemelde leden vragen om hun bijdrage over te 
maken. 
Er zijn werkgroepen gevormd; u hoort daar straks in de vergadering meer van want onze 
opzet is om het huishoudelijke deel van de vergadering zo kort mogelijk te houden en 
vooral aandacht aan de inhoud te besteden.  

 
4. Voortgang werkgroepen 

a. Werkgroep PR 
- Jeroen legt nog een keer uit hoe het werkt:  

lokale energie coöperaties in Fryslân worden lid van Us Koöperaasje; in Groningen 
worden de lokale coöperaties lid van de Groninger Energie Koöperatie en in Drenthe 
van Drenthse KEI. Zij zijn de drie leden van NLD. Noordelijk Lokaal Duurzaam is de 
overkoepelende coöperatie / energiebedrijf. En daar kan men klant worden en 
groene energie afnemen. Zie op www.noordelijklokaalduurzaam.nl  
NLD werkt net als de bekende energiebedrijven, de tarieven worden 2x per jaar 
vastgesteld en staan op de website. Klanten geven aan welk lokaal initiatief zij 
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steunen en NLD maakt dan voor een volledig contract per klant jaarlijks € 75,00 over 
naar de lokale coöperatie. Nu werken we nog met de startpremie die we van de 
gemeente gekregen hebben. 

- leden / ambassadeurs kunnen de informatie van de one-pager gebruiken om leden 
te werven en de poster ‘Ik ben lid van DorpCentraal’ bij de deur of voor het raam 
ophangen 

- bekendheid is erg belangrijk en d.m.v. persberichten, artikel in ‘Ik hou van Fryslân’, 
dorpskrant, banners en berichten naar leden en belangstellenden willen we ons laten 
zien. 

- de NLD is transparant, heeft een marktconforme prijs, is niet afhankelijk van grote 
energiemaatschappijen, levert groene energie die zo veel mogelijk regionaal 
ingekocht wordt, het geld komt terug bij de eigen dorpen om sociale en duurzame 
projecten te ontwikkelen. 
Uit de zaal wordt gevraagd of de nota duidelijk is. Geartsje vindt hem duidelijk, zal de 
vraagsteller per mail een factuur sturen. 

b. Werkgroep Huishoudelijk Reglement 
Guus vertelt dat hij hier samen met Willem mee bezig is; Jeroen en Tjalling lezen 
mee; op de ALV in november wordt het concept gepresenteerd ter vaststelling. 

c. Werkgroep Energiebesparing 
Komt na de pauze met een presentatie 

d. Werkgroep Energieopwekking (is nog niet actief) 
Bestuur/kerngroep wil elke ALV een aansprekend thema aan de orde hebben:  
welke thema’s zou u aan de orde willen hebben? 

- Gery Buwalda: informatie over de postcoderoos 
- Tineke Beek: wat spreekt de leden aan? Zo van: ‘Dat wil ik ook; dat ga ik door 

vertellen’ 
- Lola Leenes: leden willen graag wat hebben, een leuk, zinvol kadootje (we hebben 

een tas om weg te geven; in het begin zat daar een kortingsbon in) 
- Ko van den Brink: gratis bestaat niet! Je betaalt het uiteindelijk zelf en dat geld komt 

niet ten goede aan het dorp. Waarom is NLD niet goedkoper? Omdat er geld naar 
het dorp gaat! 

- Ursi Frehner: kunnen installateurs ook informatie geven over slim stoken? Wat valt 
er te kiezen bij vervanging van cv ketel? Kerst Wind wil overleggen met Geert 
Schokker of zij wat kunnen bieden. 

- Folkert Boersma vraagt of overstappen nog zoveel problemen geeft met dubbele 
facturen e.d. Dat is niet aan de orde; als je je aanmeldt als klant bij NLD, regelt die 
alles en zorgt dat de overstap plaats vindt op het moment dat je contract bij je oude 
energiebedrijf stopt. 

- Met dank voor alle inbreng. 
 

5. Werkplan 2016          
Aandachtspunt vanuit de zaal: houd activiteiten in de buurt in de gaten zoals bijv. de 
kraampjesmarkt a.s. zaterdag bij De Fûke, ga daar met een stand staan! 
Zonder verdere aanvullingen wordt het plan vastgesteld.  
Guus zegt toe dat het werkplan 2017 op de ALV in november op het scherm zal staan. 
 

6. Nieuw bestuurslid 
Het bestuur  stelt voor om te benoemen als bestuurslid: Willem de Bruijn te Delfstrahuizen.  
Met algemene stemmen aangenomen. 
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Hiermee komt het aantal bestuursleden op 3. DorpCentraal is nog steeds op zoek naar 
bestuursleden, waaronder een voorzitter. Wij vragen kandidaten om zich te  melden bij de 
plaatsvervangend voorzitter (Guus Verhoef). 
Tjalling Halbertsma wil graag meedenken. Hji woont in Amsterdam maar is in de 
weekenden vaak in Oosterzee. Het bestuur stelt voor hem als adviseur te benoemen.  
Met algemene stemmen aangenomen. 

 
7. Rondvraag 

- Jeroen wil graag uitbreiding van de werkgroep PR, aspirant leden aanwezig? 
- Tineke Beek wil wel betrokken worden bij incidentele activiteiten zoals folderen, … 
- Tineke stelt voor om daar waar mogelijk kengetallen m.b.t. besparingen op 

dorpsniveau te delen op bijv. de website of op flyers of anders. Als mensen naast 
individuele besparingen ook besparingen op dorpsniveau zien, kan dat bijdragen aan 
de mindset m.b.t. duurzaam gedrag .   

 
PAUZE 
 

8. Thema: 5 korte presentaties van kerngroep leden, waar u uw voordeel mee kunt 
doen: 

a. Een slimme meter – Willem de Bruijn 
Willem vertelt dat hij veel ervaring en kennis heeft op het gebied van energie 
besparen en dat hij dat graag wil delen. Hij geeft een toelichting op besparen en 
slimme oplossingen; over sluimerverbruik en hoe je dat kunt meten; een slimme 
meter wordt op afstand uitgelezen door de netbeheerder en wordt voor 2020 voor 
iedereen verplicht; de privacy wordt gewaarborgd: de gegevens zijn alleen 
beschikbaar voor de netbeheerder; voordeel van een terug draaiende meter zou je 
kunnen noemen dat je alleen betaalt voor wat je netto verbruikt. Ook een slimme 
meter heeft hetzelfde effect door salderen. Het salderen is gegarandeerd tot 2020. In 
2017 bepaalt de minister hoe het verder gaat. 

b. Meten is weten: de energiekostenmeter – Willem de Bruijn 
Hiermee kun je het verbruik per apparaat (moet wel een stekker hebben) meten; wij 
stellen tegen een borgsom een apparaat beschikbaar aan de leden / 
belangstellenden van DorpCentraal 

c. Een stand by killer – Jitze Oosterloo 
Apparaten hadden voorheen een aan/uit knop maar tegenwoordig is ‘stand-by’ de 
mode, gemak dient de mens. Zo komen we aan een hoog sluimerverbruik. 
Oplossingen voor het onnodige sluimerverbruik zijn bijv. een stekkerdoos met aan/uit 
knop, bewegingsmelder. 
Vraag: hoeveel neemt een laptop in slaapstand?  
Leen de energiekostenmeter en meet het. 

d. Energiebesparing – gedrag/techniek – Harm de Jong 
Een kwestie van gedrag: ventileren: een vochtige ruimte kun je moeilijker 
verwarmen, een luchtvochtigheid tussen 40 en 50% is normaal; maar ook de 
verwarming een graadje lager, korter douchen, warme kleren aan; 
investeren in techniek bijv. zonnepanelen verdien je in 6 à 7 jaar weer terug.  

e. Gezellig licht met LED – Ursi Frehner/Geartsje Witteveen 
Bij de tegenwoordige generaties ledlampen kun je kiezen uit verschillende 
kleurnuances, of je ze kunt dimmen en of je er een ruimte mee kunt verlichten; het 
energie verbruik is bij eenzelfde lichtopbrengst aanzienlijk lager dan van 
gloeilampen; ze hebben een lange levensduur; ze zijn relatief duur in aanschaf maar 
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door de besparing op energie en de lange levensduur heb je dat afhankelijk van het 
gebruik, redelijk snel terug verdiend. 
Ursi demonstreert een aantal verschillende lampen. 

 
9. Nieuwe datum en sluiting 

Het bestuur stelt voor om de najaarsledenvergadering te houden op woensdagavond 09 
november 2016 in gebouw Irene in Follega. Akkoord. 
Om 22.25 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
 
Acties:  

- Leden oproepen om de poster ‘Ik ben lid van DorpCentraal’ zichtbaar op te hangen 
- Leden/ambassadeurs vragen om bijv. met behulp van de one-pager actief leden voor 

DorpCentraal/klanten voor NLD te werven 
- Geartsje stuurt Henk Bakker een factuur/informatie van NLD n.a.v. zijn vraag over de 

duidelijkheid van de factuur 
- Het Huishoudelijk Reglement wordt in de ALV van november gepresenteerd ter 

vaststelling: Guus 
- Bestuur/kerngroep wil op iedere ALV een aansprekend thema aan de orde brengen; 

leden kunnen hier ideeën voor aandragen 
- Activiteiten in de buurt in de gaten houden om ons daar te presenteren: werkgroep 

PR  
- Energiekostenmeter aanschaffen om uit te lenen: werkgroep energiebesparing 

 
 
GWY 
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