JAARVERSLAG 2018
Het jaar 2018 stond in het teken van het project Goed Voorbeeld Doet Goed Volgen,
daarover later meer.
Het streven om eind 2018 een 60-tal leden en 30 aansluitingen bij NLD (nu: Energie VanOns)
te hebben is niet gelukt. Werkelijk: 52 leden (-1, verhuizing) en 23 (+ 2) aansluitingen bij
Energie VanOns. Daarnaast hebben we nog 66 belangstellenden op de lijst staan. Informatie
van Dorp Centraal gaat zowel naar de leden als naar de belangstellenden.

VERGADERINGEN
De kerngroep is 7x bij elkaar geweest. Daarnaast hadden we dit jaar 3x een Algemene Leden
Vergadering.
ALV 15 januari 2018 was de uitgestelde najaarsvergadering van 2017
Thema: Warmtebeeldcamera.
Door een aantal personen is er gebruik gemaakt van het aanbod om het eigen huis te
scannen: waar zit een warmtelek, hoe kan dat opgelost worden.
ALV 23 mei 2018
Thema: ‘Energietransitie, wat nu??’
Een inspirerend onderwerp waar we aan de hand van vragen een interessante discussie over
gehad hebben.
ALV 21 november 2018
Thema: De energietransitie en de gemeente.
Annemarie Hooymans van gemeente De Fryske Marren was aanwezig om iets over het
beleid van de gemeente te vertellen en om samen te kijken naar mogelijk te nemen stappen.
De gemeente is nog in de ontwikkelfase op het gebied van de energietransitie zodat het nog
niet erg concreet werd. Wel wil de gemeente met de lokale energiecoöperaties in DFM om
tafel. Binnenkort zullen de coöperaties uitgenodigd worden voor een overleg begin 2019.
Overigens was er op 8 januari 2018 een overleg Duurzame Kernen geweest. Een gezamenlijk
initiatief van DFM en gemeente Súdwest Fryslân waar ook de energiecoöperaties voor
uitgenodigd waren. Een vervolg hierop is er niet geweest.

Goed Voorbeeld Doet Goed Volgen
63 personen hebben meegedaan en daarnaast nog een garage en 3 scholen.
In het begin van het jaar zijn de laatste energiemanagement kastjes geplaatst, er zijn
nieuwsbrieven rond gestuurd en op facebook zijn berichtjes gezet.
De projectgroep heeft 3x vergaderd en we hebben 2 gemeenschappelijke bijeenkomsten
gehad:
29 maart 2018
energiecafé in Langweer
Jammer genoeg een lage opkomst maar heel informatief o.a. over sluipverbruik.
1 november 2018
slotbijeenkomst in Delfstrahuizen
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Fijn dat er een goede opkomst was, ook een aantal belangstellenden/niet-deelnemers.
André Koopman en Domien Silvius hebben daar een enthousiaste presentatie gegeven over
warmtepompen en over gasloos wonen. Er volgde een geanimeerde discussie.
Op de scholen is er in een projectweek aandacht besteed aan energie en hoe we daar
verstandig mee om kunnen gaan.
15 september 2018 Tsjûkewille
We hebben hapjes op toastjes aangeboden en probeerden zo de belangstelling van de
mensen te trekken voor het informatiemateriaal over warmtepompen en pelletkachels.

Postcoderoos
We hebben contact gehad met dorpshuis De Brêge n.a.v. hun oproep in de nieuwsbrief om
mee te doen aan het plaatsen van zonnepanelen op het dak van het dorpshuis. Dit zou
kunnen resulteren in een postcoderoos project. De reacties waren teleurstellend zodat het
bestuur zich gaat oriënteren op de eigen mogelijkheden.

Us Koöperaasje
20 maart, de reguliere Algemene Leden Vergadering; wij waren verhinderd.
18 september zijn we naar een extra ALV geweest: nieuwe plannen werden aan de
vergadering voorgelegd. Een oproep aan de leden om zich aan te melden voor een
werkgroep om dit verder uit te werken. Een vervolg was o.a. op
8 november een regiobijeenkomst in Woudsend. Een positieve avond met informatie over
stimulerende activiteiten door de verschillende coöperaties.

NLD wordt Energie VanOns
Ons eigen energie bedrijf heeft dit jaar voor een andere naam gekozen: Energie VanOns,
gepresenteerd op het symposium op 20 april. Men vond dat dit beter de lading dekt en
bovendien geeft VanOns aan dat het om Mienskipsenergie gaat. Toepassing logo in
combinatie met het logo van de lokale coöperaties maar ook bij een platform/product. Op
die manier wordt duidelijk dat de verschillende organisaties bij elkaar horen. Zie ons nieuwe
logo bovenaan.

Werkgroepen en aanverwant
➢ we hebben geen vaste werkgroepen meer. Voor activiteiten die we plannen wordt
per keer afgesproken wie hiermee aan de slag gaan.
➢ om onze doelen te kunnen realiseren moet de interne organisatie versterkt worden:
meer leden nemen deel aan de werkgroepen, meer leden in het bestuur, m.n. een
voorzitter wordt gezocht
➢ prioriteit nr. 1: hoe werven we leden / klanten; leden werven leden
➢ de one-pager hebben we alleen aangepast met de nieuwe naam van Energie VanOns
➢ deze hebben we met op de achterkant een brief aan nieuwe bewoners verspreid bij
de nieuwe woningen in Delfstrahuizen
➢ 3 december 2018 een gesprek met Groen Leven over het zonnepark Lemsterhoek;
positieve grondhouding; we wachten het overleg met de gemeente in januari af,
daarna onze strategie/actie bepalen
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