
1 
 

 
 
 

ALGEMENE LEDEN VERGADERING  &  NIEUWJAARSBORREL  

 
DATUM:  Maandag 15 januari 2018 
TIJD: 20:00 uur (vergadering tot 21 uur), daarna NIEUWJAARSBORREL MET DEMONSTRATIES 
PLAATS:  Dorpshuis DE BRÊGE, De Veenscheiding 18, 8539 SH Echtenerbrug 
NOTULEN 
 
Bericht van verhindering: Ronald Huese, Kees Jansen, Gery Buwalda, Harry Brinksma, Toine Trommelen 
Aanwezig: 18 personen 

 

1. Opening, korte mededelingen en vaststellen van de agenda 

a. Iets na achten opent Folkert Boersma de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij is 

wederom bereid gevonden de ALV voor te zitten en introduceert zichzelf: vanaf het begin 

lid van Dorp Centraal; vindt het belangrijk om bewust om te gaan met energie en verwijst 

naar Marjan Minnema van Urgenda als belangrijke voortrekker van energietransitie. 

Folkert memoreert dat deze algemene vergadering een door omstandigheden uitgestelde 

najaarsvergadering is. 

b. Vindt u het belangrijk om bewust om te gaan met energie? Doe dan mee: we zoeken 

deelnemers voor onze werkgroepen en aanvulling van het bestuur. Een werkgroep 

Energieontwikkeling wordt opgestart als daar een trekker/voorzitter voor is. 

c. Werk mee aan onze oproep om gas en elektriciteit af te nemen bij Noordelijk Lokaal 

Duurzaam. 

Opmerking:  

moeilijk om mensen te overtuigen, het verhaal duidelijk te maken. Kijk hiervoor nog eens op de 

websites van DC en NLD en bedenk dat er jaarlijks € 75,- per aangemelde klant naar het dorp gaat 

i.p.v. naar aandeelhouders.  

Idee: nog eens duidelijk op een A4 vermelden? Een bestaand A4-tje wordt uitgedeeld   

d. We bestaan nu twee jaar en krijgen er langzaam aan wat leden bij maar we zijn nog een 

kleine groep. Dit geldt overigens voor de meeste lokale coöperaties. We zijn vooral nog 

bezig met de opbouw van de organisatie.  

 

2. Ontwikkeling DorpCentraal      

a. Aantal leden per 01 januari 2018 is 53, aantal adressen bij Noordelijk Lokaal Duurzaam is 

per die datum: 21 

b. Stand van zaken werkgroepen (Ledenwerving en PR, Huishoudelijk Reglement, 

Energiebesparing, Energieopwekking):  

De werkgroepen functioneren niet optimaal omdat we met te weinig actieve mensen zijn. 

We geven regelmatig informatie over de ontwikkelingen via de Doarpsomropper, 

nieuwsbrief en de ledenvergaderingen. Ook zijn we aanwezig op de jaarlijkse 

bedrijvenmarkt van De Trije Doarpen. De werkgroep Huishoudelijk Reglement  komt indien 

nodig in actie. Het meest actief zijn we op dit moment met het project Goed Voorbeeld 
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Doet Goed Volgen: Energie besparen. Een aantal scholen is hier ook bij betrokken en we 

willen op deze manier meer zichtbaar zijn in onze dorpen.  

Energie opwekken:  er zijn mogelijkheden om gemeenschappelijk zonnepanelen op een 

dak te installeren; DC biedt hiervoor een platform en Energie Werkplaats Fryslân geeft 

praktische ondersteuning. Geert v. d. Veen geeft aan dat het dak van dorpshuis De Brêge 

hier heel geschikt voor is en dat het bestuur hier positief tegenover staat. Maar ook hier 

geldt: wie wil/kan hier actief bij betrokken zijn en wie trekt de kar? 

Ledenwerving doen we allemaal, de werkgroep PR  biedt ondersteuning en werkt ideeën 

uit….. Maar de werkgroep is erg uitgedund en er is dringend behoefte aan uitbreiding! 

c. Stand van zaken Goed Voorbeeld Doet Goed Volgen – Bewustwordingsproject over 

energieverbruik bij 2 energie coöperaties in De Fryske Marren:  

Op 12-10-2017 zijn er 63 deelnemers; bij de 1e installatie ronde zijn er 34 huishoudens van 

een management kastje voorzien, bij 9 waren er problemen; 2e installatie ronde is 

ondertussen ook geweest maar nog niet alle problemen zijn opgelost.  

Op 29 november was er een start bijeenkomst waar m.n. uitleg over het ‘dashboard’ 

gegeven werd en de oproep om vooral ‘vrienden’ te worden: vergelijken van elkaars 

stroomverbruik en uitwisselen van ideeën. Binnenkort worden er afspraken gemaakt voor 

de 2e bijeenkomst en de energiemarkt.  

Aan het scholenproject bij onze coöperatie doen de Eben Haëzer en de Spoarsiker mee; dit 

ligt een beetje stil in afwachting van de planning van de projectweken; met de Reinbôge 

moeten we nog verdere afspraken maken. 

  

De vraag is: wil jij tijd aan het dorp / Dorp Centraal besteden? 

 

3. 2018 

a. Aan de hand van het werkplan voor 2017 kijken we naar de toekomst van DorpCentraal. 

Niet alles is gerealiseerd mede door het kleine aantal mensen. Daarom stellen we onze 

doelen bij. 

b. Werkplan 2018: lagere ambities dan voor 2017 en daardoor reëler; een belangrijke 

boodschap is: Leden werven leden! Naast de gebruikelijke organisatorische activiteiten 

willen we  o.a. het project GVDGV uitvoeren en een bijeenkomst met lokale bedrijven 

organiseren.  

Het plan wordt ongewijzigd vastgesteld.    

c. Begroting 2018: een bescheiden begroting waarmee we net uit komen; het financieel 

overzicht tot 17 december 2017 laat een klein positief saldo zien. Voor de voorjaars 

vergadering zal de kascommissie de boeken controleren. De begroting wordt ongewijzigd 

vastgesteld. 

d. Benoemen kascontrolecommissie financiële administratie over 2017: de kascommissie 

bepaalt zelf wie van hen stopt; Jitze Oosterloo wil de lege plaats innemen.  

 

4. Notulen Algemene Leden Vergadering DorpCentraal van 20 april 2017     

De concept notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

 

5. Rondvraag, nieuwe datum en sluiting 
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a. Het bestuur stelt voor om de voorjaarsledenvergadering te houden op woensdag 23 mei 

2018.  

In het inhoudelijk deel van de bijeenkomst willen we dan stilstaan bij het project Goed 

Voorbeeld Doet Goed Volgen (GVDGV) en wel bij het onderdeel energiemarkt. 

b. Riekje Boon vraagt waarom het 600 euro moet kosten als je afgesloten wilt worden van het 

gas i.v.m. duurzamer energie verbruik. Niemand weet het antwoord, we zullen het 

inbrengen bij Us Koöperaasje en onder de aandacht brengen bij onze gemeente. 

c. Jeroen Beek wil graag de dia ‘hoe werkt het’ nog eens toelichten om helder te krijgen 

waarom je lid/klant moet worden: transparant; coöperatie; DC is met anderen eigenaar; 

opbrengst komt het dorp ten goede; energie wordt in de regio opgewekt. En voor de 

duidelijkheid: je bent lid van Dorp Centraal en klant van Noordelijk Lokaal Duurzaam.  

d. Popke Popma merkt op dat er natuurlijk wel kosten zijn: de kabouters doen het werk niet. 

NLD heeft een bescheiden kantoor, bescheiden lonen voor de werknemers. Folkert merkt 

nog op dat je persoonlijk te woord gestaan wordt aan de telefoon. 

 

6. NIEUWJAARSBORREL en DEMONSTRATIES GVDGV en WARMTECAMERA 

 

Onder het genot van een drankje en een hapje wordt er veel informatie uitgewisseld. Willem geeft 

een toelichting bij de beelden van de warmtecamera. Wat kun je daar op zien, wat doe je ermee? 

- warmte die weglekt door een open rooster 

- warmtelek bij open haard die op dat moment niet aan stond 

- nacontrole  muurisolatie: materiaal goed verdeeld / weggezakt? 

- het is een quickscan maar je kunt wel snel zien waar je eventueel iets aan kunt doen: 

rooster dichtmaken, aluminiumfolie achter de radiator doen, tochtstrips plaatsen, …. 

 

Anne Hoekstra, Kerst Wind en Henk Bakker willen wel scans bij een aantal mensen maken. Guus zal 

hen instructie geven. Er gaat een lijst rond om je op te geven voor een scan. 

 

30-01-2018 GWY 

 


