WELKOM bij de
Oprichtingsbijeenkomst van de
Lokale Energiecoöperatie

DORP CENTRAAL
Regio: Buitendorpen voormalig Lemsterland

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening en vaststellen agenda (Uitleg inschrijflijst en stembriefjes)
Voorstellen van de leden van het Platform
Aanleiding en achtergronden lokale Energiecoöperatie
Presentatie ontwerp Statuten en opzet Huishoudelijk Reglement (HR)
Vragenronde Statuten en HR
Vaststellen ontwerp Statuten (evt. amendementen)
Vaststellen opzet Huishoudelijk Reglement
Bestuursverkiezing
PAUZE

9. Hoe gaan we verder?
10.Overstappen doe je zo
11.‘I do it my way’ - Platformleden vertellen
12.Rondvraag en sluiting

2. Voorstellen:

Het Platform

Bantega:
Ursi Frehner, Geert Schokker
De Trije Doarpen:
Echten, Echtenerbrug, Delfstrahuizen

Jeroen Beek, Gery Buwalda
Oosterzee:
Harm de Jong, Geartsje Witteveen, Guus Verhoef
Brekkenpolder: Gosse van der Meer

3. Aanleiding en achtergronden Vervolg op info avond sept 2015
• Gezamenlijke Plaatselijke Belangen hebben vanuit
Kleine Kernen Overleg in 2014 een ‘onderzoeksopdracht’ gegeven
• Uitkomst onderzoek: Doen!
•
-

Waarom Coöperatieve Vereniging U.A.?
De leden zijn zelf eigenaar
Uitgesloten Aansprakelijkheid
Volgens beproefd model in 3 noordelijke provincies:
In Friesland meeste lokale energie coöperaties
(inmiddels meer dan 30)
– Sterke onderlinge band
– Onafhankelijk van grote energie maatschappijen
– Goede prijs, zonder jaarlijkse overstap
– 100% Groene energie, bij voorkeur lokaal opgewekt

3.

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 jouw/uw energieconsumptie komt terug naar onze
coöperatie. €75 per klant per jaar. Die 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
– Dure reclame campagnes, sponsoring, etc.

commercieel energiebedrijf

Waar gaat ons geld heen?
winst

winst
lokale energiecoöperatie

Er gaat veel geld om in energie

Jaarlijkse energierekening (per huishouden) = € 2.000-2.500
Voorbeeld: Bantega, 230 huishoudens = € 520.000

Buitendorpen, ca 1400 huishoudens = € 3.200.000
en dan de bedrijven nog niet eens meegerekend

Hoe werkt het? Uitleg ‘klant’ versus ‘lid’
Energieklanten/leden
Coöp.
Dorp
Centraal

Coöp.
Gaaster
land

Coöp.
.....

Winstdeling

Us
Kooperaasje

Energie levering

GrEK

Noordelijk
Lokaal
Duurzaam

Lokale energiecoöperaties
wederverkopers
Provinciale
Drenthse Koepelcoöperaties
adviseren en
KEI
ondersteunen

Eigen energiebedrijf:
Noordelijk Lokaal Duurzaam
levering en administratie
Stuurt factuur

Besteding winst door de coöperatie aan:
1. Energieprojecten

(opwekken en besparen)

2. Sociaal en duurzaam

4 (a)

De concept Statuten

• De ontwerp statuten zijn gebaseerd op bestaande statuten van
bestaande energie coöperaties in Friesland.
• Opzet statuten is ‘zo kaal mogelijk’. Verdere details te regelen in
Huishoudelijk Reglement. Tevens extra mogelijkheden voor toekomst.
• De ontwerp statuten zijn vooraf aan de vergadering door de notaris
doorgenomen en becommentarieerd.
• Nadat de statuten zijn vastgesteld moeten deze door de gekozen
bestuursleden bij de notaris worden gepasseerd.
• Regio: Buitendorpen van voormalige gemeente Lemsterland, te weten:
Oosterzee, Bantega, Echten, Echtenerbrug, Delfstrahuizen, Follega,
Eesterga en Brekkenpolder.
• Formele naam: Coöperatieve Vereniging Dorp Centraal U.A., tevens
handelend onder de naam C.V. Dorp Centraal.

4 (a)

De Concept Statuten - inhoudelijk

Doel
Het uitoefenen van een bedrijf gericht op in- en verkoop - van
duurzaam (bij voorkeur lokaal/regionaal opgewekte) energie
Stimuleren en realiseren van energie besparing
Stimuleren en realiseren van het op duurzame wijze opwekken van
energie
Uitoefenen van dit bedrijf om winsten in lokale/regionale
gemeenschappelijke duurzame en/of sociale projecten te investeren
Lokale initiatieven daartoe stimuleren en faciliteren
Maatschappelijk verantwoord en transparant
Wie kan lid worden?
- Inwoners van de buitendorpen en de bewoners/eigenaren van
recreatiewoningen in het werkgebied: natuurlijke personen van 18 jaar
of ouder
- Rechtspersonen: verenigingen, stichtingen, bedrijven en instellingen

4 (a) De Concept Statuten - inhoudelijk :
In de statuten zijn de verplichte zaken opgenomen, zoals o.a.:
Bestuur en bestuursverkiezing
Bestuursbevoegdheden
Stemprocedure
Stemmen bij volmacht mogelijk bij verhindering.
Maximaal 2 volmachten per stemgerechtigd lid.
Jaarrekening en jaarverslag
Kascommissie
Minimaal aantal ledenvergaderingen per jaar
Statutenwijziging
Verwijzing naar Huishoudelijke Reglementen

4 (b) Het Huishoudelijk Reglement :
Éénmalig inschrijfgeld € 25
Géén jaarlijkse contributie
Meerdere leden mogelijk per huishouding (per NLD aansluiting)
De volgende bestuursbesluiten worden in elk geval onderworpen
aan de goedkeuring van de ALV:
•
•
•
•

Het jaarplan en de (meerjaren-)begroting;
De bestemming van positief saldo van de jaarrekening;
Het oprichten van, of deelnemen aan een BV, NV of andere
rechtspersoon;
Het deelnemen aan voor Dorp Centraal risicovolle projecten of
activiteiten.

4 (b) Het Huishoudelijk Reglement :
Vervolg HR

Ledeninformatie
Dorp Centraal zorgt voor een website (www.dorpcentraal.nl) waarmee de leden
en andere belangstellenden op de hoogte worden gehouden van de activiteiten
van de coöperatie

Werkgroepen, Projectgroepen, Commissies
Bureau
Participaties
Onkostenvergoedingen
Slotbepalingen

8.

Bestuursverkiezing

Kandidaten (maximaal 7 bestuursleden):
- Geartsje Witteveen-Ykema
- Guus Verhoef
Kandidaat voor de toekomst: Willem de Bruijn

Zijn er vanavond nog meer kandidaat bestuursleden aanwezig?
• U kunt zich ook later nog aanmelden als kandidaat bestuurslid.
• Laat weten dat u mogelijk interesse hebt via een lid van het platform of
d.m.v. het stembriefje aan het einde van de avond.
• Voor kandidaten bestaat de mogelijkheid om enkele maanden mee te
draaien als aspirant-bestuurslid.

9.
•
•
•
•
•

Hoe gaan we verder?
Passeren Statuten bij notaris Platform/kerngroep blijft ondersteunen
Bankrekening openen
Jaarplan 2016
Werkgroepen
Uitwerking Huishoudelijk Reglement

9.

Jaarplan 2016
Het gezamenlijk werven van leden Iedereen helpt met leden werving
23 maart Tuk Wenjen - voorlichting van de gemeente over wonen en
energie
Voor april/mei een ledenvergadering
– Begroting 2016
– Stand van zaken werkgroepen

September - Zoeken naar samenwerking: bijvoorbeeld met
Oranjevereniging voor Duurzaamheidsmarkt in feesttent Echtenerbrug
November/december ledenvergadering: o.a. jaarplan 2017 en begroting
2017
Evt. tussendoor Themavond /voorlichtingsavond
Daarnaast evt. nog activiteiten op voorstel van de werkgroepen

Werkgroepen
De werkgroepen gaan hun deel van het werkveld inventariseren en komen
met ideeën, een plan van aanpak en voorstellen U zit er niet jaren aan vast: U
kunt voor een betrekkelijk korte periode uw bijdrage leveren aan onze dorpen!

Diverse mogelijke werkgroepen:
• Werkgroep tbv uitwerken Huishoudelijk Reglement
•

PR & ledenwerving

Energie besparen

In de toekomst:

Energie opwekken

In 2016 ligt de focus op GROEIEN en opbouwen

Werkgroepen
•

Werkgroep: Uitwerken Huishoudelijk Reglement

•

Werkgroep: PR/ledenwerving;
Wijk/dorpscontactpersonen - Ontwikkelen en mee uitvoeren van plan van
aanpak - Stand bemanning bij evenementen - zijn betrokken bij het
ontwikkelen van PR materiaal. (Tuk Wenjen 23 maart )

•

Werkgroep: Energiebesparing; Ledenacties en/of energie challenge energiemanagementkastje en standby killers

•

Werkgroep: Energie opwekken; Zonnepanelen, zonneweides, etc.

Meldt u aan indien u uw bijdrage wil leveren aan een werkgroep!
Aanmelden dmv stembriefje - Volgstappen kandidaten werkgroepen na 27e

10. Overstappen doe je zo
Ga op internet naar:
Word lid:

DorpCentraal.nl

NB: Iedereen in gebied kan lid worden (je hoeft geen klant te zijn bij NLD)

Word klant:

NoordelijkLokaalDuurzaam.nl

10. Overstappen doe je zo

10. Overstappen doe je zo

Tijdens de
oprichtingsfase
nog handmatig op
de overeenkomst.
Straks hier

Je energierekening de baas

I do it my way
• Beperken van je energieverbruik moet wel leuk zijn
• Ieders situatie heeft daarbij zijn eigen uitdagingen
• Platformleden vertellen in 1 minuut over hun
aanpak, oplossingen, tips en & trucs

I do it my way - Guus
Guus en Monique: hebben een goed geïsoleerd huis
•
•
•
•
•
•

9 zonnepanelen, goed voor 2250 kWh per jaar
houdt de meterstanden bij
doet onnodige verlichting en standby functies uit
kocht LED verlichting
doet veel afstanden met OV, soms op de fiets
warmteterugwinning van douchewater

I do it my way - Gery
Gery – is huurder van het Gemaal in Echten:
• bij restauratie zijn de muren en vloeren geïsoleerd
• later verhuurder gevraagd om dubbele beglazing
• plan om met toestemming van verhuurder
zonnepanelen op platte dak te installeren.
Mogelijkheden tot persoonlijke energiebesparing - b.v.:
• apparaten uit, niet stand-by.
• deuren dicht/ lichten uit en kachel dicht waar je niet bent
• thermostaat op 18 - extra trui aan
• overgordijnen dicht
• weinig warm water gebruiken (b.v. kort douchen)

I do it my way - Ursi
Woning uit 1919
• Isoleren & dubbelglas is woongenot
Gasverbruik 50% lager t.o.v. 30 jaar
geleden
• Overgordijnen - Jaloezieën dicht
• Thermostaatkranen op alle radiatoren
• LED lampen van 3x20W naar 3x7 W
60% minder voor de belangrijkste ruimte
in huis.
• Iedere verbouwing begint met isoleren
• EPA Energie Prestatie Advies voor de
verbouwing
• Inmiddels Energielabel B

Actueel !
Gratis energieadvies van
Tuk Wenjen
informatie op de
gemeentewebsite

I do it my way - Ursi
• Zonwarmte vangen
• Met een serre
verkort het stookseizoen met
maanden
• Zonneboiler –gratis warm water
• Hotfill op de wasmachine bespaart 400 kWh per jaar
60° was zonder schuldgevoel

I do it my way - Geartsje
Voormalige boerderij
• Windmolen inmiddels vervangen door
Zonnepanelen
• HR++ glas
• Spouwmuurisolatie
• Woongenot
• Kelder ipv koelkast
• Veel fietsen en OV vervoer
• Regenwater uit de oude regenput doet
dienst als WC-spoeling

I do it my way - Harm
Doel: Volledig zelfvoorzienend worden met
bijvoorbeeld:
•
•
•
•
•
•
•

Opvang Hemelwater
Afvalwater zuivering
Zonnepanelen
Heat Pipe’s
Afval inzameling - Milieustraat
Warmtepomp verwarming
Warmte terugwinning

I do it my way - Harm
Opvang Hemelwater

Wij gebruiken ongeveer 150 liter zuiver
drinkwater per dag. Hiervan kunnen we tot 75% besparen door regenwater
op te vangen. Regenwater kunnen we gebruiken voor toiletspoeling, ramen
en auto wassen en de tuin besproeien. Met een extra filter kunnen we met
regenwater zelfs douchen of de was doen.

I do it my way - Harm
Vuil water zuivering
Als het voor woningen en vakantiewoningen niet haalbaar is om een
aansluiting op het rioleringsstelsel te krijgen, is een eigen decentrale
IBA afvalwaterzuivering de aangewezen oplossing.
Hiermee wordt op een verantwoorde wijze het afvalwater behandeld.

I do it my way - Harm
Zonnepanelen
Zonnepanelen worden ook wel zonnecellen of PV-cellen genoemd. Het zijn
de blauwe of zwarte panelen die energie uit zonlicht omzetten in
elektrische energie.
Zonnepanelen leveren de meeste energie als de zon volop schijnt, maar
ook op een bewolkte dag wordt er energie opgewekt.
Je verdient geld aan het terug leveren van de stroom
Het is ook goed voor het milieu
Minder afhankelijk van een energieleverancier
De waarde van je huis stijgt

I do it my way - Harm
Heat Pipe’s
Een vacuümbuis collector geeft een veel hoger rendement en hogere eind
temperaturen dan een vlakke collector. Dus ook in de winter als het vriest
(-40C) komt er gewoon warm water uit bij voldoende zonlicht. Ook werkt
deze collector goed op diffuus licht ( bewolking ).

I do it my way - Harm
Milieustraat
Wij maken van afval weer iets moois. Het afval van vandaag vormt de
grondstof voor de producten van morgen. Inmiddels geven wij 75% van het
afval dat we inzamelen een tweede leven.

De toekomst geheel
zelfvoorzienend
Veel mensen dromen van een zelfvoorzienend leven
en ‘off-grid’ te zijn. Maar het is belangrijk te beseffen
dat deze twee termen niet hetzelfde betekenen,
integendeel, ze zijn vaak eerder tegengesteld aan
elkaar.
Zelfvoorzienend betekent dat je in je
eigen behoeften kan voorzien. Dus je
eigen energie opwekken en je eigen
voedsel verbouwen.

Off-grid betekent dat je niet op het
elektriciteitsnet en aardgasaansluiting
bent aangesloten en soms ook niet op
de waterleiding of telefoonnetwerk.

