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ALV 26 november 2020 

NOTULEN – vastgesteld op ALV 19-5-2021 

ZOOM  

TIJD: 20.00 uur 

Voorzitter Bert Metz; notulist Geartsje Witteveen 

 
Aanwezig: Bert Metz, Willem de Bruijn, Anne Punter, Geartsje Witteveen, Folkert Boersma, 
Ursi Frehner, Riekje Boon, Jeroen Beek, Jitze Oosterloo, Sibbele Witteveen 
Met kennisgeving afwezig: Geja en Hans Veldstra; Anne en Anneke Hoekstra 

          
 

1. Welkom en opening door de voorzitter Bert Metz 
20.00 uur: We missen nog 2 deelnemers waarvan Ko v.d. Brink aangegeven heeft dat hij 
later zal inloggen. We beginnen. 

 
2. Bestuurs verkiezing 

Gaan de leden akkoord met het aanstellen van Anne Punter als algemeen bestuurslid? 
Anne werkt sinds 30 september mee in het bestuur; Anne heeft zich d.m.v. een kleine 
introductie op de agenda aan u voorgesteld. Jammer genoeg kan Anne op dit moment niet 
iets toevoegen of vragen beantwoorden: hij is niet te verstaan; we zoeken naar een 
oplossing.      
Er worden geen bezwaren ingebracht zodat Anne met algemene stemmen gekozen wordt. 

 

3. Notulen ALV van 14 mei jl.  
     Bespreken en vaststellen (zie bijlage 3) 
   Er zijn geen vragen/opmerkingen; het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Notulen ALV van 30 september jl. 
     Bespreken en vaststellen  (zie bijlage 4) 
   Er zijn geen vragen/opmerkingen; het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
5. Begroting 2021 
     Bespreken en vaststellen (zie bijlage 5) 
    Geartsje Witteveen geeft toelichting, zij behartigt de lopende financiële zaken sinds Guus    
   Verhoef vertrokken is naar Zwolle. Steunt hierbij op voorgaande begrotingen en we krijgen      
   ondersteuning van administratiekantoor Boersma uit St. Nicolaasga. 
   De begroting laat een negatief resultaat zien, mede veroorzaakt door een te verwachten  
   lagere wederverkopersvergoeding van Energie VanOns en een hogere contributie voor Us  
   Koöperaasje. De begroting van het Zonnedak is buiten beschouwing gelaten: is op de ALV  
   van 30 september jl. besproken. 
N.a.v. vragen/opmerkingen: 
- Energie VanOns ondervindt stevige concurrentie van andere energiebedrijven 
- past de bedrijfsvoering aan om de kosten te verlagen en denken dus ook aan een lagere  
  wederverkopersvergoeding: een vast bedrag van 40 euro en een variabel bedrag afhankelijk  
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   van de resultaten tegen nu 75 euro vast  
- Energie VanOns scoort hoog op de lijst van ‘groene’ leveranciers en in vergelijking met  
  andere leveranciers van groene energie is ze zeker niet de duurste 
- wie zo goedkoop mogelijk wil zou ieder jaar over moeten stappen 
- er is geen balansrekening opgemaakt omdat Geartsje daar nog niet voldoende zicht op   
  heeft 
- er staat voldoende op de rekening  
- er staat nog een gedeelte van een subsidie geparkeerd totdat duidelijk is hoe dat  
  afgehandeld moet worden 
 
Afgesproken: op de volgende ALV wordt er een balansrekening gepresenteerd en is er 
informatie over de geparkeerde bedragen    

 
Inschrijfgeld wijzigen in jaarlijkse contributie? 

Het negatief saldo is voor het bestuur een reden om na te denken over een  wijziging van  
het inschrijfgeld. Anne licht toe: door een éénmalige betaling ben je ‘eeuwig’ lid terwijl wel de 
jaarlijkse kosten door gaan. De vaste lasten moeten door de contributie van de leden worden 
gedragen. Overige inkomsten door wederverkoop, zonnedaken e.d. zijn bedoeld om 
duurzame projecten te realiseren.  
Vragen/opmerkingen: 
- lastig om klanten te werven als je voor je lidmaatschap ook jaarlijks contributie moet  
  betalen 
- klanten die niet lid zijn van Dorp Centraal kunnen de wederverkopersvergoeding wel ten  
  goede laten komen aan Dorp Centraal 
- we kunnen ook donateurs gaan werven 
- laatste jaren toch steeds een positief saldo 
- pas met een wijziging voorstel komen als het financieel echt nodig is 
- bestuur: we willen ook duurzame projecten ontwikkelen; we willen vooruit kijken en  
  eigenlijk niet wachten tot we krap zitten 
- mensen doen toch ook mee uit idealisme, het gaat niet alleen om voordeel 
- waarom uitgaan van 500 euro vaste lasten terwijl op de begroting 1375 euro staat 
 
Afgesproken: eerst meer duidelijkheid over de financiële situatie en als het nodig is met een 
voorstel komen  
    
6. Benoemen kascommissie 2021 
    Omdat Ko v.d. Brink nog niet aanwezig is, schuiven we dit punt nog even door. 
 
7. Voortgang SAMEN ZON OOSTERZEE 
    Willem geeft informatie:  
    de installatie is geplaatst en morgen zal de netaansluiting gerealiseerd worden, dinsdag of  
    woensdag operationeel. Bij de notaris moet het recht van opstal ondertekend worden en  
    het verzoek om belasting teruggaaf moet ingediend worden. Dit zal nog ongeveer 1à 2  
    weken in beslag nemen. 
Ursi vraagt of er nog een feestelijk tintje aan de start gegeven wordt. De pers wordt in elk 
geval ingelicht, in combinatie met een officiële gelegenheid? Misschien een foto met 
wethouder Veltman maken. 
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    In het Huishoudelijk Reglement moet nog worden opgenomen dat het   
    participatiereglement zaken met betrekking tot het zonnedak regelt.  
    Zodra het participatiereglement is vastgesteld, wordt dit aan u toegestuurd.  
De vergadering gaat hiermee akkoord. 
 
8. Plannen 2021 
    Minister Wiebes is van plan de postcoderoosregeling voor zonnepanelen in 2021 te  
    vervangen door een nieuwe subsidieregeling.  
    Energiecoöperaties en VvE's kunnen straks subsidie aanvragen voor pv-systemen van 15  
    tot 300 kilowattpiek.  
    In bijlage 8 PCR_2 heeft Willem een mogelijke opzet voor Dorp Centraal gemaakt. Hij licht  
   dit verder toe en er komen verschillende punten aan de orde.   
- leden geven een lening tegen een redelijke rente 
- waarom niet lenen bij het Frysk Mienskips Fûns maar bij de eigen leden?  
  Omdat we tegen een lagere rente bij leden kunnen lenen, maar wel een hogere rente dan de  
  banken geven 
- goedkopere certificaten aanbieden die bijv. pakes en beppes kopen voor de kleinkinderen 
- het lijkt aantrekkelijk voor deelnemers 
- financieel voordeel voor leden moet nog verder uitgewerkt worden; over nadenken hoe we  
  dit verder vorm kunnen geven 
 Het plan verder uitwerken en weer mee terug naar de leden komen. 
 
6. Benoemen kascommissie 2021 
Ko van den Brink is nog niet aanwezig, we werken nu dit punt af: 
Henk Bakker is aftredend, hij deed het voor de 2e keer. Henk, hartelijk dank voor je inzet.  
Geartsje zal contact met Ko opnemen om te vragen om nog een keer zitting te nemen in de 
kascommissie.  

Wie stelt zich beschikbaar om het samen met Ko te doen? 
Ursi Frehner neemt dit op zich. 

    [Inmiddels heeft Ko laten weten dat hij weer beschikbaar is] 
 
9. Rondvraag 
Er zijn geen vragen of opmerkingen voor de rondvraag 
 
10. Sluiting 
Om 21.00 uur sluit Bert de vergadering en geeft de deelnemers tijd om nog even na te 
praten. 
Dankjewel Bert voor je je leiding van deze avond. 
 
AFSPRAKEN 
- op de volgende ALV wordt er een balansrekening gepresenteerd en is er informatie over de  
   geparkeerde bedragen  
- eerst meer duidelijkheid over de financiële situatie en als het nodig is met een voorstel  
  voor een nieuwe contributieregeling komen  
- zodra het participatiereglement van het zonnedak is vastgesteld, wordt dit toegestuurd aan  
  de leden 
- plan PCR_2 uitwerken en voorleggen aan de leden          20210106_GWY 


