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ALGEMENE LEDEN VERGADERING DORP CENTRAAL 
19 mei 2021    20.00 uur     via ZOOM 
NOTULEN - concept 
 
Voorzitter Anne Punter 
Notulist Geartsje Witteveen 
15 personen aanwezig, 4 afmeldingen, zie presentielijst 

    

 
1. Opening, korte mededelingen en vaststellen van de agenda 

 
a) Op de ALV van 26 november 2020 is Anne verwelkomd als bestuurslid. In de 

bestuur/kerngroep vergadering van  7 april 2021 heeft Anne zich bereid verklaard om de 
functie van voorzitter op zich te nemen. 

b) Folkert Boersma heeft zich om gezondheidsredenen terug getrokken uit de kerngroep 
De voorzitter bedankt Folkert hartelijk voor zijn inzet; Folkert heeft aangegeven dat hij graag 
op de hoogte wil blijven van het reilen en zeilen in de coöperatie. 

c) Us Koöperaasje is druk bezig met het professionaliseren van de organisatie; geeft regelmatig 
webinars over onderwerpen die actueel zijn bij de coöperaties. Besloten is om per 1-1-2021 
de contributie op 200 euro per coöperatie te stellen; overweging hierbij is dat alle coöperaties 
gelijke rechten hebben, iedere coöperatie heeft ook 1 stem en eventuele winstdeling is ook voor 
iedere coöperatie gelijk.  

d) Energie VanOns zet een nieuwe bedrijfsvoering op, klantenwerving en naamsbekendheid is 
daarbij een belangrijk punt. Daarnaast worden de VanOns-bedrijven (energie, mobiliteit, 
bronnen) nader uitgewerkt. EVO stond weer bovenaan het lijstje van Wise: goedkoopst en 
duurzaam. 

e) Gemeente De Fryske Marren: de gemeente heeft vorig jaar geen initiatief genomen voor 
contact met de coöperaties in DFM. Daarom hebben wij het initiatief genomen om een 
gesprek met wethouder Veltman te hebben. N.a.v. dit gesprek is er een digitale bijeenkomst 
geweest met alle coöperaties in onze gemeente: je weet dan weer waar iedereen mee bezig 
is en waar je bijvoorbeeld voor raad en daad terecht kunt. De gemeente neemt het voortouw 
voor een volgende afspraak. 

 
2. ALV 26 november 2020 

 
De concept notulen Algemene leden vergadering van 26 november jl. zijn toegestuurd. Er 
waren geen vragen en opmerkingen.       
Het verslag is vastgesteld en zal op de website geplaatst worden. 

 
3.   Stand van zaken penningmeester 
 

We hebben Wilco van Hoorn gevraagd om het bestuur te versterken en de functie van 
penningmeester op zich te nemen. Omdat hij hier nog maar kort woont wil hij zich eerst  
settelen en daarna een beslissing nemen. Het bestuur stelt voor dat Geartsje de functie 
voorlopig nog waarneemt en samen met Ursi bekijkt om een duidelijker opzet te maken. 
De vergadering gaat akkoord. 
 

4. 2020 
 
a) Concept jaarverslag 2020 was per mail toegestuurd. 
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Het verslag wordt besproken en zonder op- of aanmerkingen vastgesteld. Het zal op de 
website worden geplaatst. 

b) Concept financiële jaarrekening 2020                                                                                                     
Geartsje geeft een toelichting: Guus Verhoef, de vorige penningmeester, is in augustus vorig 
jaar verhuisd. Geartsje heeft toen de financiën waargenomen. Dat was m.n. lastig omdat we 
het zonnedak Oosterzee gerealiseerd hebben en Geartsje niet echt deskundig is op 
boekhoudkundig gebied. Ook krijgen we nu ondersteuning van een ander 
administratiekantoor waardoor er een andere opzet van de jaarrekening gemaakt wordt. De 
uitsplitsing van DC algemeen en PCR is door hen niet gemaakt, mede doordat ook bij hen een 
wisseling van personen was.  
Er was nog wat onduidelijkheid over toevoegen van de reserves: DC algemeen en negatief 
resultaat PCR?  
Jeroen vindt: 1 coöperatie = 1 resultaat. 
De voorzitter: we hopen in de loop van dit jaar meer duidelijkheid te krijgen en dan volgend 
jaar een beslissing te nemen. DC algemeen / PCR moeten dan transparant op papier. 

c) Verslag kascontrolecommissie: Ko van den Brink en Ursi Frehner. 
De kascommissie gaf bij monde van Ursi aan dat het een lastig jaar geweest was. Zij hadden 
aanvankelijk dan ook geen goed beeld en hadden behoefte aan uitleg van die cijfers en 
daarom hebben we een afspraak met het administratiekantoor gemaakt. Dat leidde tot 
voldoende verheldering en tot het goed bevinden van de stukken. De kascommissie gaf het 
bestuur nog een aantal aanbevelingen mee voor de toekomst. Eén daarvan is o.a. om de ALV 
volgend jaar in elk geval vóór half april te plannen om zodoende de certificaathouders op tijd 
voor de belastingaangifte de waarde van hun certificaten te laten weten. 
De vergadering verleent decharge aan de penningmeester. 

d) Benoemen kascontrolecommissie 2021  
Ko van den Brink is aftredend, hij wordt door de voorzitter hartelijk bedankt voor zijn inzet. 
Ursi zou volgend jaar nog een keer de kas kunnen controleren, maar Riekje Boon gaf aan dat 
Ursi misschien niet onbevooroordeeld genoeg is omdat zij Geartsje zal assisteren bij een 
goede opzet van de boekhouding. Riekje heeft zich zelf voor de vergadering al beschikbaar 
gesteld voor de kascontrole. Anne vraagt of Jeroen Beek samen met Riekje in de 
kascommissie zitting wil nemen. Jeroen wil dat wel maar vindt het ook geen bezwaar dat Ursi 
het nog een jaar doet: zij is nu al wat ingevoerd in de materie, dat is een voordeel. 
Anne stelt voor om dit dilemma in het bestuur te bespreken en het de betreffende personen 
te laten weten. 
Aldus wordt besloten. 
 

5. Huishoudelijk Reglement   
                                                                                                                                                                                                                                                                          
In het Huishoudelijk Reglement zijn een paar aanpassingen gedaan. Het betreft o.a. de 
veranderde naam van ons energiebedrijf, de werkgroepen, aanpassing van het werkgebied en 
het participatie stuk van zonnedak Oosterzee. 
Niemand heeft hier bezwaar tegen en aldus wordt het Huishoudelijk Reglement vastgesteld. Het 
zal op de website geplaatst worden.      

 
6. Stand van zaken zonnedak    

                                                                                            
Willem de Bruijn licht de laatste ontwikkelingen toe: 
Er zijn 179 participaties, eind december moesten er nog 13 verkocht worden, dat is eind maart 
gelukt. Er zijn 18 deelnemers die van 1 – 30 participaties afgenomen hebben. Vanaf 15 december 
leveren we stroom aan Energie VanOns. Omdat er meer koop- dan huurcontracten zijn 
afgesloten kunnen we nu al meer van de lening aflossen dan was voorzien. De begroting kan 
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positief bijgesteld worden. Over de keuring van het dak i.v.m. de verzekering hebben we nog 
niets gehoord hoewel we de offerte aanvaard hebben. Willem gaat hier achteraan. 
De deelnemers hebben zoals het nu lijkt een voordeel van 34 euro/per participatie/per jaar, dat 
is 4% rente op hun investering, 15 jaar lang.    
Opbrengst Dorp Centraal: 3,5 cent, kunnen we de kosten mee dekken en een kleine plus van 400 
euro. Is de opbrengst van de stroom voor DC algemeen of specifiek voor PCR? 
Jeroen geeft de werkgroep en het bestuur een compliment voor de opzet en uitvoering van dit 
project. Hij vindt dat de opbrengst van de stroom voor DC algemeen is; de deelnemers hebben 
een + maar het is ook de bedoeling van DC dat leden voordeel hebben. 
Anne sluit zich hierbij aan. 
   

7. Zonnepark Pasveer 
 
Zoals u in het jaarverslag hebt kunnen lezen, hebben we vorig jaar al contact gehad met  Charles 
Smeets van Nederland Opgewekt. De ‘Pasveerwerkgroep’ heeft al veel informatie verzameld en 
heeft het bestuur geadviseerd met de gesprekken door te gaan. Bert Metz van de werkgroep zal 
dit punt toelichten: 
-  de opgave voor de energietransitie is: in 2030 50% duurzaam opwekken 
-  het plan van NLO (ingediend in 2019) betreft een zonneveld van 14 ha. aan het Pasveer:  

tussen Rien, Pasveer/Westeind en zandwinningsplas 
-  NLO wil d.m.v. obligaties de omgeving voor 50% laten deelnemen, 5% daarvan bieden ze  

tegen gunstige voorwaarden aan Dorp Centraal aan 
-  de Regionale Energie Strategie stelt 50 – 100% lokale deelname/eigenaarschap 
-  we laten de omwonenden weten dat we op onze ALV het gesprek met onze leden hierover  

willen voeren en nodigen hen ook uit 
-  bewoners laten weten dat ze 11 mei informatie van NLO over het project krijgen; ze zijn  
  vooralsnog tegen en willen niet deelnemen aan de ALV 
-  wij willen graag het gesprek met hen aangaan en hun bezwaren serieus nemen 
-  het bestuur wil dan nu ook geen mandaat vragen voor eventuele investeringen maar om het  

gesprek met de bewoners aan te gaan 
 
Jitze vraagt wat de bezwaren zijn: die zijn ons niet bekend 
Ursi: ik heb de brieven persoonlijk bezorgd en kreeg de indruk dat de meeste bewoners er vrij 
neutraal tegenover staan en een paar helemaal tegen zijn. 
Jeroen:  de situatie is duidelijk maar de vraag is: ‘Hoe staat DC tegenover zonnevelden?’ 
Anne: we willen graag de zonneladder volgen maar als er goed inpasbare mogelijkheden zijn… 
Ursi: voorkeur is inderdaad eerst panelen op daken. Dit project is niet onze keus maar een 
rijdende trein waarover we willen nadenken. Vaak worden projecten als ze eenmaal lopen 
verkocht aan het buitenland, de opbrengsten gaan dan ook naar het buitenland. 
Jeroen: er moet wel rekening gehouden worden met de leden 
Bert: de werkgroep heeft aan het bestuur geadviseerd om ook de andere leden die nu niet 
meepraten te horen over het plan (voor de vergadering belde een lid af, mede omdat ze tegen 
het zonneveld is)  
 

De vergadering verleent het bestuur mandaat om dit verder te onderzoeken en gesprekken met de 
bewoners en de Plaatselijk Belangen Oosterzee en Bantega aan te gaan. 
 
8. Energie Mix Methode  

Ursi Frehner geeft een toelichting over de opzet van EMM: 
-  we staan voor een grote opgave wat de energietransitie betreft; willen we hierover mee- 

denken/-praten of de maatregelen van bovenaf opgelegd krijgen? Met de EMM inventariseer  
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je met een groep van max. 30 personen hoe de opgave er voor je eigen dorp uit ziet en op 
welke manier dat te realiseren is  

-  onder begeleiding van Energie WerkPlaats Fryslân is er een start sessie: in groepjes bespreek 
je de mogelijkheden en op het scorebord zie je meteen het resultaat van een bepaalde 
maatregel 

-  op de 2e sessie presenteert de EWP de uitgewerkte suggesties; er worden groepjes gevormd 
die ieder een specifieke oplossing kiezen en dat zo reëel mogelijk  gaan uitwerken  

-  daarna gaat het dorp zelfstandig de realisatie periode in maar ook dan kan er van 
verschillende kanten ondersteuning gevraagd worden 

 
Willem en Geartsje  
hebben in Elahuizen 2 sessies bijgewoond. Zij ondervonden dat het veel inzicht geeft in de 
hoeveelheid energie die gebruikt wordt en de manier waarop je dat duurzaam kunt doen. 
Bert 
Het is belangrijk dat een exercitie met de EMM aansluit bij de ontwikkeling van de  gemeentelijke 
warmtevisie, die dorp voor dorp ingevuld en uitgevoerd gaat worden 
Geartsje  
op deze manier worden de keuzes wel duidelijk en kunnen mensen vanaf de basis meedoen; 
daar zijn meer mensen voor nodig dan het kleine actieve groepje van DC. Daarom willen we ook 
via de Plaatselijke Belangen mensen stimuleren om hieraan mee te doen. 
Bert  
De vraag is “wat gebeurt er met het resultaat?” Als dat  nergens kan landen en geen verbinding 
heeft met het gemeentelijke proces, dan kan dat voor de deelnemers heel frustrerend zijn. 
Ursi 
het dorp Wynjewâlde heeft een lokale energiestrategie ontwikkeld, hebben een deel daarvan al 
gerealiseerd en werken verder aan de uitvoering. Bijna het hele dorp is er bij betrokken maar er 
worden ook kritische geluiden gehoord. 
Jitze: ‘Wat is de rol van de gemeente hierin?’ 
De gemeente ondersteunt de opzet, subsidieert, is vaak aanwezig bij de sessies en kan faciliteren 
Ko 
DFM  heeft de RES ondertekend en daarin staat ook dat de gemeente draagvlak moet creëren, 
schuift de gemeente hier zijn verantwoordelijkheid niet door aan de coöperatie? 
Geartsje 
als lokale energiecoöperatie willen we bewustzijn creëren en mensen stimuleren om duurzaam 
met energie om te gaan. Daar past een Energie Mix Methode heel goed in. 

 
9. Rondvraag  
 

Er zijn geen vragen voor de rondvraag 
 
10. Nieuwe datum en sluiting     

 
De voorzitter stelt voor om eind maart 2022 de voorjaars ALV te plannen, we hopen elkaar dan 
weer echt te ontmoeten. 
 
Om 21.40 uur sluit Anne de vergadering met dank aan Bert, Willem en Ursi voor de presentaties,  
Bert voor de technische ondersteuning en een ieder voor zijn/haar inbreng. 
 
 

20210524GWY   


