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NOTULEN  ALGEMENE LEDEN VERGADERING 
DATUM:  DONDERDAG 20 APRIL 2017 
TIJD: 20:00 UUR (TOT 22:00, UITERLIJK 22:30 UUR) 
PLAATS: CAFE TJEUKEMEER, HERENWEG 59, OOSTERZEE 
 
VOORZITTER:  Folkert Boersma 
NOTULIST:  Geartsje Witteveen 
Bericht van verhindering:  Luc van Asperen, Geja en Hans Veldstra, Henk Bakker, Gerhard  

        Bruggink, Gerrit de Haan 
Aanwezig:  22 personen waarvan 6 bestuur/kerngroepleden, 3 genodigden, 

8 leden en 5 belangstellenden 
  

1. Opening, korte mededelingen en vaststellen van de agenda 
- Jeroen Beek opent de vergadering met iedereen van harte welkom te heten en 

introduceert Folkert Boersma als dagvoorzitter. Folkert Boersma woont in Delfstrahuizen 
aan het Tjongerpad en is vanaf de oprichting lid van Dorp Centraal. 

- Folkert noemt de mensen die zich afgemeld hebben en heeft een extra woord van 
welkom voor de genodigde gasten: Lusanne van Benthem van Ekwadraat, Elke Wagenaar 
van Sameen en Michel Hania van Buurkracht. 

- Aan de hand van de dia’s doet de voorzitter een oproep om vooral mee te werken aan 
Dorp Centraal en klant te worden bij Noordelijk Lokaal Duurzaam. Onze coöperatie krijgt 
voor iedere klant die Dorp Centraal wil steunen een wederverkopers vergoeding van € 75 
per jaar. Daarmee kunnen we sociale en duurzame projecten opzetten. Daarvoor zijn 
denkers en doeners nodig: mensen die vergaderen, de organisatie draaiende houden, 
plannen maken maar ook mensen die een stand bemannen, een website bijhouden, 
folderen ….. Draai een poosje met ons mee en beslis dan of het wat voor u is! 
 

2. Jaarverslag 2016                
Geartsje Witteveen gaat in het kort de belangrijkste feiten langs. Er zijn geen op- of 
aanmerkingen en het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.     

 
3. Financieel jaarverslag 2016         

- Guus Verhoef geeft een toelichting aan de hand van een dia. De begroting van 2017 
wordt gemist. Guus legt uit dat wij i.v.m. de startsubsidie die eind 2017 afgerekend mag 
worden, een begroting over 2015-2016-2017 opgesteld hebben, de jaren waarvoor de 
subsidie is toegekend. Op de ALV in november is deze vastgesteld. 

- Verslag kascommissie: Roel Boon en Jeroen Beek hebben de boeken in orde bevonden 
en stellen de vergadering voor om de penningmeester decharge te verlenen. 

- De vergadering gaat akkoord en het verslag wordt vastgesteld. 
- Benoeming kascommissie 2017 

Roel en Jeroen zijn bereid ook volgend jaar de kas te controleren en de vergadering 
benoemd hen per acclamatie. 

 
4. Verslag ALV 9 november 2016        
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De voorzitter neemt bladzij voor bladzij door. Er zijn geen op- of aanmerkingen en het verslag 
wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
5. Werkgroepen 

- Ledenwerving en PR:  
Jeroen Beek vertelt over de activiteiten die het PR team ontwikkeld heeft. Dit is 
voornamelijk het maken van reclamemateriaal, het onderhouden van de website en het 
opstellen en verzenden van de nieuwsbrief. Ursi Frehner noemt ook nog het aanwezig 
zijn op de Tsjûkemerke, de bedrijfsmarkt in september in in de feestweek van ‘De Trije 
Doarpen’.  De groep bestaat feitelijk uit 2 mensen met ondersteuning van het 
bestuur/kernteam bij activiteiten. Dus …. Een oproep om de gelederen te komen 
versterken!   

- Energieopwekking:  
Geartsje Witteveen geeft aan dat we graag een werkgroep energie opwekking willen 
starten. We zijn enthousiast geworden op de vorige ALV door Klaas Bijlsma zijn 
presentatie over het project postcoderoos: zonnepanelen plaatsen op een centraal dak 
van bijvoorbeeld een dorpshuis of een bedrijfspand met deelname van mensen die op 
hun eigen dak niet de mogelijkheid hebben om zonnepanelen te plaatsen. Op informatie 
bijeenkomsten van energiewerkplaats Fryslân worden deze projecten in verschillende 
dorpen belicht: zij ondersteunen de projecten daadwerkelijk met het bedenken, werven, 
schrijven van een plan en alle financiële zaken er omheen. Een aantal mensen wil hier 
vanuit Dorp Centraal mee aan de slag maar we hebben meer mensen nodig! Meld je dus 
aan. 

- Energiebesparing:  
Willem de Bruijn belicht aan de hand van de driehoek van Guillaume (energiebesparing 
driehoek) het belang van bewustwording en gedrag: daar begint het mee! Een slimme 
meter helpt daarbij om te ontdekken wat je energieslurpers zijn en wanneer je de 
meeste energie gebruikt. Als we met elkaar een groep vormen kunnen we elkaar tips 
geven en ook gezamenlijk acties ondernemen voor energiebesparende maatregelen. Een 
oproep om mee te doen aan het project Goed Voorbeeld Doet Goed Volgen en aan 
Buurkracht. Lusanne van Benthem zal na de pauze meer over GVDGV vertellen; Michel 
Hania vult aan dat er vanuit Buurkracht een informatieavond verzorgd kan worden en 
dat buren hun buren enthousiast kunnen maken. Ook heeft Buurkracht infrarood 
camera’s te leen om warmtelekken/luchtlekken op te sporen. 

 
6. PAUZE 

 
7. THEMA: SAMEN ENERGIE BESPAREN 

Lusanne van Benthem, begeleider van het project ‘Goed Voorbeeld Doet Goed Volgen’ en 
Elke Wagenaar, projectleider vanuit Sameen geven een diapresentatie: 
‘Met inzicht in je verbruik kun je ontzettend veel doen’  
Ze beginnen met het benoemen van de voordelen van de slimme meter: 
- De energieleverancier krijgt een beeld van de fluctatie op het net 
- Klanten worden gestimuleerd om kritisch met energie om te gaan 
- Inzicht in het effect van isolatie 
Gemeente De Fryske Marren en provincie Fryslân ondersteunen het project met subsidie en 
de energiecoöperaties Dorp Centraal en Doniawerstal gaan in hun dorpen binnenkort 
deelnemers werven. Het project is gekoppeld aan de slimme meter; Buurkracht ondersteund 
hierbij de coöperaties om een slimme meter door Liander bij de deelnemers geplaatst te 
krijgen.  
Door energiemonitoring krijg je goed inzicht in je historisch, je recent en je toekomstig 
energieverbruik. Hiervoor wordt door de studenten van Sameen een energiemanagement 
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kastje geplaats.t Bij maximaal 50 deelnemers wordt zo’n kastje geplaatst. Deelname aan het 
project Buurkracht is ongelimiteerd. 
Tijdlijn: 
- Werving deelnemers door leden coöperaties; persberichten plaatsen 
- Installatie enelogic kastje door studenten; zij geven meteen informatie over het gebruik 
- Startbijeenkomst 
- Energiecafé 
- Duurzame energiemarkt (aansluiten bij Tsjûkemerke?) 
- Eind evenement 
- Maandelijks een nieuwsbrief met tips 
Voorbeelden van tips:  
regel het aan- uitzetten van stand-by apparatuur met 1 knop en/of met verschillende 
knoppen voor selectief gebruik; vloerverwarming is soms moeilijk in te regelen: klep ertussen 
kan een oplossing zijn 
Bewustwording, daar gaat het in eerste instantie om. Deelnemers aan vorige projecten zijn 
heel positief en veel willen wel een vervolg.   
MELD JE AAN met het aanmeldformulier dat uitgedeeld wordt of via de website van Sameen. 
Liander wil 100 slimme meters in clusters plaatsen in onze dorpen, maar Lusanne belooft dat 
zij haar uiterste best zal doen om bij iedereen die zich aanmeld ook daadwerkelijk een 
slimme meter geplaatst te krijgen, ook als je niet in zo’n cluster woont. 

 
8. Rondvraag, nieuwe datum en sluiting 

- Een infrarood camera is vrij ingewikkeld om te gebruiken, hoe gaat dat als je die dus 
leent?  
Michel geeft aan dat er een goede handleiding bij zit maar waarschijnlijk is het wel 
handig dat iemand van Dorp Centraal die wat meer kijk op deze materie heeft, dit doet 
bij een vraag.   

- Het bestuur stelt voor om de najaar ledenvergadering te houden op 30 november in SCC 
De Fûke, Echten. 

- Om 22.00 uur sluit Folkert de vergadering met dank aan de sprekers en de aanwezigen. 
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