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1. Opening, korte mededelingen en vaststellen van de agenda 

Voorzitter Folkert Boersma opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. 
De stukken zijn digitaal toegestuurd; de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld en kunnen 
we op het scherm volgen.  
Folkert deelt mee dat NLD, onze energieleverancier, zijn naam gewijzigd heeft. Het is even 
wennen maar als je op de website de samenvoeging met ons logo ziet, zijn we toch 
positief: Energie VanOns. Geartsje heeft op het symposium nieuwe stikkers gekregen die 
op ons informatieblad geplakt kunnen worden; ander wervingsmateriaal zal begin juni 
klaar zijn.  Ons eigen materiaal moet hier en daar aangepast worden.  

 
2. ALV 15 januari 2018 

N.a.v. de concept notulen Algemene Leden Vergadering van 15 januari jl. wordt er 
gevraagd naar de mogelijkheid van het gezamenlijk plaatsen van zonnepanelen. We 
zouden graag een postcoderoosproject willen starten maar menskracht ontbreekt. 
Dorpshuis De Brêge heeft plannen voor het plaatsen van zonnepanelen voor eigen gebruik. 
We hebben hen gemaild over eventuele mogelijkheden van samenwerking in een 
postcoderoosproject. Geartsje zal hen nog eens telefonisch benaderen. 
Verder een vraag naar de kosten van afsluiting van de gasaansluiting: netbeheerders gaan 
hier verschillend mee om; er is een uitspraak van de rechtbank over een maximale hoogte 
van de afsluitkosten. Omzeilen kan door over te stappen naar een andere leverancier en 
dan geen gas af te nemen…. Kerst Wind houdt ons op de hoogte over zijn ‘gevecht’ over de 
afsluitkosten. 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 
3. 2017 

- Het concept jaarverslag wordt door de voorzitter kort toegelicht. N.a.v. het werkplan  
  2018 wordt opgemerkt dat de doelstelling op 31 december 2018 en niet 2017  
  gerealiseerd moet zijn; dit is inmiddels gewijzigd. 
  Verslag vastgesteld.              
- De concept financiële jaarrekening 2017 wordt uitgereikt en door penningmeester Guus  
  Verhoef toegelicht 

Jeroen Beek doet verslag namens de kascontrolecommissie: Guus heeft ook hen 
een prima toelichting gegeven en middels steekproeven hebben zij de boeken in 
orde bevonden. 

    De jaarrekening wordt vastgesteld.   



Benoemen kascontrolecommissie 2018: Jeroen zat voor de 2e keer in de commissie 
en wordt hartelijk bedankt voor zijn inzet; Jitze Oosterloo is bereid om een 2e 
termijn aan te gaan en Henk Bakker wordt als 2e lid benoemd. 

 
4. Actualiteit DorpCentraal  

Korte impressie van de activiteiten en plannen van dit jaar. 
We willen leden/klanten werven maar het is lastig om hier een doelgerichte actie voor op 
te zetten o.a. door de kleine groep; persoonlijk het gesprek aan gaan is belangrijk.  
Het energiebespaarproject: Goed Voorbeeld Doet Goed Volgen: bij zo goed als alle 
deelnemers is het energiemanagementkastje nu geplaatst, dit werkt nog niet naar ieders 
tevredenheid: trek aan de bel bij Sameen of bij Dorp Centraal; we hebben een energiecafé 
gehad met jammer genoeg weinig deelnemers maar wel inspirerend; er zijn plannen voor 
een 3e bijeenkomst in samenwerking met de gemeente, mogelijke datum 29 september 
met als thema mogelijkheden en onmogelijkheden van de energie transitie; de deelnemers 
worden opgeroepen om vrienden te worden en zo van elkaar tips te kunnen krijgen. 
We hebben ons weer aangemeld voor een stand op ‘Tsjûkewille’   
 

5. Rondvraag, nieuwe datum en sluiting 
Henk Bakker merkt op dat Sjinkie Knegt zo pontificaal op onze banner staat: kunnen we 
Sjinkie niet meer inzitten in een campagne??? 
Kerst Wind merkt op dat de naam van NLD op de bierviltjes staat en aangepast moet 
worden. 
Het bestuur stelt voor om de najaarsledenvergadering te houden op 21 november 2018 om 
20:00 uur. De ALV is akkoord. 
 

PAUZE  _______________________________________________________ 
 
 

6. THEMA 

 

Energietransitie --- wat nu ??? 
 
Aan de hand van een aantal van tevoren opgestelde vragen leidt Folkert Boersma de 
discussie; Kerst Wind en Willem de Bruijn geven technische informatie. 
Zie voor discussie en opmerkingen de bijlage verslag energietransitie. 
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