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JAARVERSLAG  2016 
 

- 27 januari  
Oprichtingsvergadering in dorpshuis De Brêge in Echtenerbrug. 
42 aanwezigen waarvan 30 meteen aspirant-lid zijn geworden. 
Guus Verhoef en Geartsje Witteveen worden met algemene stemmen in het bestuur 
gekozen; de meeste platformleden besluiten om actief te blijven als lid van de kerngroep 
en/of een werkgroep. 
Na de pauze is er o.a. aandacht voor ‘Overstappen’ en ‘Tips en trucs’, hoe kun je je 
energielasten terugdringen.  

- 9 maart 
Notaris Arief van Rhee passeert de statuten, Guus en Geartsje ondertekenen; de notaris 
regelt de inschrijving bij de Kamer van Koophandel en de penningmeester opent een 
bankrekening bij de Triodosbank. 

- 23 maart  
Aanwezig op de rondtoer van Tûk Wenjen in Echtenerbrug waar we Dorp Centraal onder de 
aandacht brengen. 

- 12 mei 
1e Algemene Leden Vergadering in SCC De Pomp in Bantega, 19 aanwezigen. 
Naast de zakelijke agendapunten geven we interessante presentaties over energiebesparing. 

- 10 september  
3 Leden van bestuur-kerngroep gaan naar een symposium in Groningen, georganiseerd door 
NLD. Een inspirerende dag. 

- 17 september  
We staan met een stand op de bedrijvenmarkt van Echtenerbrug. Er is een opstelling van 
een ledlamp en een gloeilamp gemaakt met daaraan een wedstrijd verbonden:  
Hoeveel bespaar je door het gebruik van een ledlamp t.o.v. een gloeilamp op jaarbasis?  
9 mensen doen mee en Chris Kerkhof van Echtenerbrug wordt de winnaar.  
We kunnen 1 nieuw lid inschrijven. 

- 9 november  
Najaar ALV in dorpshuis Irene in Follega, 19 aanwezigen. 
Adriaan v.d. Horst geeft een presentatie over NLD: Waarom willen we bij Noordelijk Lokaal 
Duurzaam gas en elektriciteit afnemen? 
Klaas Bijlsma van Energiewerkplaats Fryslân geeft een presentatie over de postcoderoos met 
voorbeelden in Fryslân. 
Van de aanwezigen wordt 1 lid van Dorp Centraal. 
 

Vergaderingen  
10 x heeft bestuur/kerngroep vergaderd. 
Werkgroepen Huishoudelijk Reglement, PR/ledenwerving en werkgroep energiebesparing 
zijn van start gegaan. Voor een werkgroep energie opwekking is belangstelling voor op een 
later tijdstip. 
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Project ‘Goed Voorbeeld Doet goed Volgen’ 
Samen met lokale coöperatie Doniawerstal hebben we overleg voor een energiebesparing 
project. Het is een plan van INRG en SAMEEN, zij bieden ondersteuning. Later in het jaar is  
de rol van INRG overgenomen door EKWADRAAT. 
Op 2 november hebben we (samen met Johan Hielkema van Doniawerstal) overleg met 
Orville Frijde van BUURKRACHT gehad. Zij willen ons project verder begeleiden. 
 

Reclame 
Een aantal keren is een nieuwsbrief via de mail naar leden en belangstellenden gegaan. 
Dorp Centraal heeft een e-mail adres en een eigen website; we zijn actief op facebook. 
Er is promotiemateriaal ontworpen en aangeschaft:  

- groen katoenen tas als welkomst geschenk voor nieuwe leden 
- flyer ‘ … ik ben LID van Dorp Centraal’: voor alle leden 
- 2 banners die geplaatst kunnen worden bij onze eigen activiteiten maar ook bij 

verschillende evenementen in onze dorpen 
- bierviltjes 
- flyer ‘Eigen regie met lokale energie’ 
- een aantal posters zijn gedrukt 

 

Eind 2016  

hebben we 48 leden en op de lijst belangstellende staan 38 personen. Daarvan zijn 12 
adressen klant van Noordelijk Lokaal Duurzaam (NLD) en nog 4 adressen die in 2017 gaan 
aansluiten. 
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