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      JAARVERSLAG  2020 
              Vastgesteld op ALV 19-5-2021  

    

 
 
Het jaar 2020 staat in het kader van Corona: de start was normaal met een paar 
bestuur/kerngroep vergaderingen en het maken van plannen:  
- Daken gezocht 
- Energie Mix Methode 
- PostCodeRoos project 
- participeren in een zonneveld van een projectontwikkelaar? 
 
DAKEN GEZOCHT 
Guus en Folkert hebben zich hierin verdiept en een brief opgesteld voor eigenaren van 
gebouwen met grote daken. Zij kunnen deelnemen aan dit project van Energie VanOns door 
hun dak beschikbaar te stellen voor het leggen van zonnepanelen. 
Mede door corona komt dit plan niet uit de startblokken. Als er weer wat meer mogelijk is, 
trapt EVO op de rem i.v.m. te weinig ruimte op het net. 
 
ENERGIE MIX METHODE 
Willem en Geartsje hebben ook de 2e sessie hiervan in Elahuizen bezocht. We willen het 
graag hier starten en zoeken mogelijkheden om mensen te enthousiasmeren. Het plan is om 
op de ALV’s van de verschillende Plaatselijk Belangen informatie over deze aanpak te geven. 
Ons speerpunt richten we op De Trije Doarpen maar ook in Oosterzee en Bantega willen we  
kort alvast info geven en wijzen op een mogelijke thema avond in september. Zijn er 
voldoende mensen die met ons de schouders eronder willen zetten, dan kunnen we in het 
najaar starten! 
Het loopt anders, wederom is corona de boosdoener: ALV’s gaan niet door en ook Dorp 
Centraal functioneert op een laag pitje. 
 
POSTCODEROOS PROJECT 
Nadat de werkgroep voor het eerst in december 2019 bij elkaar gekomen is, gaat ze dit jaar 
flink verder met het inwinnen van informatie o.a. bij collega coöperaties die al een PCR 
project gerealiseerd hebben. Al snel komt de werkgroep niet meer fysiek bij elkaar maar 
worden de afspraken over de mail en in ZOOM sessies gemaakt. De Plaatselijk Belangen zijn 
benaderd om info te geven maar wegens corona gaat ook dat niet door. 
Posters en flyers worden gemaakt en rond gebracht; er worden een aantal spandoeken op 
cruciale plekken geplaatst; een persbericht gaat de deur uit en Harm de Jong stelt zijn dak op 
de loods beschikbaar; uitnodigingen voor voor-inschrijvingen gaan de deur uit en op 26 
augustus wordt er een informatieavond in café De Jister georganiseerd. Op 30 september 
hebben we via ZOOM een extra ALV en wordt de leden toestemming gevraagd om de nodige 
investeringen en afsluiten van contracten ten behoeve van het zonnedak te mogen doen. 
Zeker in deze laatste fase heeft de werkgroep het ontzettend druk met het regelen van alle 
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opdrachten en overeenkomsten. Er is begeleiding van ECOOP en er wordt een lening bij het 
FSFE afgesloten.  
Het wordt erg spannend om alles voor het einde van het jaar rond te krijgen, maar het lukt: 
vanaf 15 december leveren we stroom aan Energie VanOns!! 13 participaties zijn nog niet 
verkocht. 

Noot: Eind maart 2021 zijn alle participaties verkocht. 
 
PARTICIPEREN in een ZONNEVELD? 
Eind juli worden we benaderd door Anco Goldhoorn, bestuurslid van Veernergie,  die in 
samenwerking met Nederland Opgewekt een zonneveldproject met participatie van 
bewoners in Vinkeveen ontwikkelt. Hun ervaring hiermee willen ze ook bij andere projecten 
toepassen.  Ze hebben een plan voor Pasveer bij Lemmer en vragen onze medewerking. Eind 
augustus hebben Ursi en Ko overleg met hem en Charles Smeets van Nederland Opgewekt. 
We hebben veel vragen en stellen ons in eerste instantie afwachtend op om eerst ons eigen 
zonnedak te realiseren. 
Bovendien is DFM bezig met het opstellen van een aangepast Beleidsplan Sinnefjilden. We 
besluiten onze acties wat dit betreft uit te stellen tot januari 2021. 

NOOT: Nederland Opgewekt (NO) is een klein projectburo voor ontwikkeling van 
duurzame energieprojecten. Ontwikkelen – bouwen – exploiteren 
Charles zijn visie is niet iets verkopen maar een energiedienst leveren om mensen 
mee te laten doen. 
En hij zoekt in de samenwerking met coöperaties naar duidelijke meerwaarde voor 
de omgeving en de gemeenschap, uitgaand van lokale vraagstukken en knelpunten 
en wensen. Bv. Een buurttuin 
NO heeft 1 medewerker en een joint venture met de bouwer van de projecten.  

    
LEDEN, KLANTEN en BELANGSTELLENDEN 
Zowel het aantal leden van Dorp Centraal als het aantal klanten bij Energie VanOns is in het 
afgelopen jaar een beetje vooruit gegaan: 54 leden (was 52) en 24 (was 23) aansluitingen bij 
Energie VanOns. Daarnaast hebben we nog een kleine 70 belangstellenden op de lijst staan. 
Informatie van Dorp Centraal gaat zowel naar de leden als naar de belangstellenden.  
 

VERGADERINGEN 
De geplande ALV voor 14 mei hebben we per mail afgehandeld: de zakelijke stukken zijn 
naar de leden gemaild en men kon voor een bepaalde datum reageren. Er is 1 positieve 
reactie gekomen en daarna zijn de stukken als vastgesteld naar de leden gestuurd. 
I.v.m. de PCR hebben we 2x een extra ALV via ZOOM gehouden: 30 september 2020 en 26 
november 2020. Het verslag  van 30 september is in de ALV van 26 november vastgesteld.  
 
BESTUUR/KERNGROEP 
In 2020 hebben twee leden de bestuur/kerngroep verlaten:  
Jeroen Beek omdat hij te weinig tijd aan Dorp Centraal kan besteden. Hij blijft ons 
belangstellend volgen en in voorkomende gevallen mogen we een beroep op hem doen.  
Guus Verhoef is in augustus verhuisd naar Zwolle, dus geen lid meer van DC maar wel 
belangstellende èn klant van EVO. 
Tijdens een gezellig etentje met hen en hun partners, hebben we afscheid genomen en hen 
hartelijk bedankt voor hun inzet. 
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Door het vertrek van Guus is de functie van penningmeester vacant; Geartsje neemt dit 
voorlopig waar en we krijgen ondersteuning van administratiebureau Boersma in St.Nyk. 
We hebben een aantal mensen gevraagd om aan te sluiten bij bestuur/kerngroep: Anne 
Punter is daar op ingegaan en op de ALV van 26 november 2020 was iedereen akkoord met 
zijn toetreding tot het bestuur.  
Ondertussen zoeken we nog naar een penningmeester.   

 
US KOOPERAASJE 
Us Koöperaasje heeft 2x een ALV gehad waar Dorp Centraal 1x vertegenwoordigd was. Ook 
deze bijeenkomsten waren digitaal. 
De verdere professionalisering stond centraal. 
Er zijn 2 regionale bijeenkomsten gehouden, de 1e fysiek met vooral aandacht voor de 
nieuwe bedrijfsopzet van Energie VanOns; de 2e via TEAMS m.n. over de wederverkopers 
vergoeding van EVO en aanpassing contributie UsKo. 
Daarnaast heeft Us Koöperaasje verschillende webinars opgezet waaraan wij een aantal 
keren hebben meegedaan: marketing/ledenwerving; Projectbureau Energie Uitvoering 
Fryslân; Vraag-aanbod afstemmen, de piekproductie van zon- en windenergie. 
 

ENERGIE VANONS 
Energie VanOns draait goed en heeft de focus nu op klantengroei, m.n. door hun 
naamsbekendheid te verhogen en ondersteuning van coöperaties. Samen met provincie zijn 
ze bezig met de ontwikkeling van laadpalen. Een laadpaal van EVO kun je bij EVO aanvragen. 
De vernieuwde opzet bedrijfsvoering willen ze verder uitbouwen en dan in 2022 invoeren. 
Gezien de verandering in de energiemarkt, is er ook een verandering van de wederver-
kopersvergoeding op komst in 2023. Us Koöperaasje is voor alle Friese energiecoöperaties in 
onderhandeling met EVO hoe die eruit gaat zien.  
 

OVERIGE activiteiten 
➢ Meegedaan aan RES bijeenkomsten (Regionale Energie Strategie) 
➢ Er is géén overleg met de gemeente geweest (corona!) 

 

VOORUITBLIK 
➢ De Energie Mix Methode onder de aandacht brengen en zo mogelijk starten 
➢ Mogelijkheden onderzoeken van een nieuw SCE project, vernieuwde PostCodeRoos 

regeling 
➢ Meedenken/praten over een zonneweide bij het Pasveer 
➢ Het contact met de gemeente onderhouden en indien nodig de gemeente ‘aan z’n 

jasje trekken’. 
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