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Notulen 2e Algemene Leden Vergadering Energiecoöperatie Durabel U.A.
28 mei 2018, 20-22 uur, De Kern, Zuidwolde.
Aanwezig: Huug Bons, Amy Dekker, Bert Dijkinga, Nico Herwig, Bert de Jonge
(notulist), Noortje Kerkhof, Wim Leseman, Henk Reysoo, Nico Schutte, Arnold
Simons (voorzitter), Jan Veldkamp, Ans van Vroenhoven, Anne van der Wal,
Egbert Zwart
Afwezig met kennisgeving: Nienke Boendermaker & Nico Leenstra, Wytse
Brandsma, Floor de Jong, Vera Verhagen & Alwin Kruijt Spanjer, Arjan Vliem
1.
2.
3.

4.
5.

Opening: de voorzitter heet iedereen welkom.
Agenda: Egbert Zwart vraagt om uitleg over de brief van de gemeente Bedum
en het Energie Loket Groningen die op ieders deurmat is gevallen: wordt bij
wvttk besproken.
Concept notulen ALV 25 september 2017 worden na enige verduidelijking
goedgekeurd. Henk Reysoo vraagt naar de misleidende advertenties over duur
daglicht (punt 7). Het was Fenor die in die periode zeer frequent adverteerde
met een ranking van energiemaatschappijen waarbij NLD constant als duurste
onderaan hing, terwijl berekeningen hieromtrent niet werden vermeld.
Jaarverslag 2017 wordt in het kort doorgenomen.
Financieel jaarverslag 2017: de kastransacties werden gecontroleerd en
goedgekeurd door kascommissie (Amy Dekker en Ans van Vroenhoven). De
ledenvergadering verleende de penningmeester unaniem decharge. De nieuwe
kascommissie wordt gevormd door Amy Dekker en Anne van der Wal met
Egbert Zwart als reservelid. N.a.v. een vraag van Henk Reysoo: EC Durabel is
btw-plichtig.
Er wordt getracht om vóór 1 juni door belastingadviseur Gio van der Helm het
financieel jaarrapport op ter stellen voor de belastingdienst; lukt dat niet dan
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kan eenmaal 5 maanden uitstel worden aangevraagd. De KvK vereist ook een
jaarrapport.
Contributie 2018: de vergadering gaat akkoord met het voorstel van het
bestuur de contributie voor 2018 op € 10 te houden. Zij gaat ook akkoord met
het intrekken van de korting van € 10 voor klanten van NLD = Energie
VanOns omdat dit organisatorisch erg onpraktisch is.
Bestuurssamenstelling: Anne van der Wal, een van de oprichters van EC
Durabel, vertrekt als penningmeester. Onder applaus krijgt zij als dank een
fles wijn aangeboden. Zij wordt nieuw lid van de kascommissie. Henk Reysoo
biedt zich aan als nieuwe penningmeester. Daarmee is meteen een inwoner
van Noordwolde in het bestuur gekomen.
Evaluatie energiescans en warmtecamera gebruik: de 12 huizen die een
energiescan met €50 subsidie van Servicepunt LEV lieten uitvoeren en de 25
huizen die de warmtecamera hanteerden in de wintermaanden kregen voor hun
gevoel een bevestiging dat zij met de door hen genomen maatregelen op de
goede weg waren. Er kon niet tot een collectieve inkoop van bepaalde
energiebesparende maatregelen worden overgegaan omdat er een te grote
diversiteit in de geplande of op termijn te plannen maatregelen bestond. De
indruk bestaat dat de mensen die nu actief waren de eerste groene golf vormen
van mensen die al actief zijn op energiegebied. Het zal waarschijnlijk
moeilijker zijn een volgende groep mensen voor energiemaatregelen aan te
spreken.
Evaluatie Energiemarkt 12 mei 2018: Bert Dijkinga wordt bedankt voor zijn
ruimhartige gastvrijheid. Hij memoreert de enthousiaste reactie van
gedeputeerde Nienke Homan die vlogde en haar opvolgers opriep naar de
markt te komen wat waarschijnlijk in een enorme toestroom van bezoekers
heeft geresulteerd. Er waren zo’n 250-300 bezoekers. Er werd ruim geflyerd,
o.a. in Beijum in het gebied dat op Zuidwolde uitkijkt en in een klein deel van
De Hunze, omdat daar veel huizen zo’n 25 jaar oud zijn en veel renovaties
plaatsvinden. In Noorddijk werd onze flyer per mail aan alle huizen bezorgd.
De begroting van € 2500 (Energieloket Groningen € 1500 en gemeente
Bedum € 1000 voor de Wind-&Solarplanner) werd met zo’n € 100
overschreden.
Voor een volgende energiemarkt o.i.d. heeft Arnold Simons een evaluatie
geschreven, met o.a. het advies in een vroege fase een groep mensen bij elkaar
roepen en taken goed te verdelen. Durabel moet dan goed zichtbaar zijn, dat is
nu geheel mislukt; dan heeft Energie VanOns waarschijnlijk ook meer
foldermateriaal dan nu, deze naam heeft de NLD pas sinds 25 april. Noortje
Kerkhof stelt dat er vooraf ook doelen gesteld moeten worden t.a.v. onderwerp
en aantal bezoekers.

N.a.v. de warmtepompen die werden gedemonstreerd vertelt Bert Dijkinga
dat er op Zernike/Hanzehogeschool i.s.m. de Consumentenbond en de
Provincie Groningen een de test gaat plaatsvinden met 8 verschillende
warmtepompen. Dat zou een doorbraak kunnen opleveren t.a.v. de keuze die
gemaakt kan worden want dat is op dit moment niet eenvoudig.
De items die op de energiemarkt werden vertoond zijn eigenlijk alleen
haalbaar voor huiseigenaren. Ans van Vroenhoven vindt het van groot belang
de huursector bij onze activiteiten te betrekken. Grunneger Power geeft het
voorbeeld met een programma “Huren met Zon” We moeten met Wierden &
Borgen in gesprek, maar er zijn ook particuliere verhuurders met wie we ook
contact moeten zoeken.
T.a.v. de elektrische deelauto’s werden 5 inschrijvingen ontvangen. Deze
mensen zullen bij elkaar worden geroepen om hierover verder te praten. Zij
vormen dan een werkgroep.
Er zijn enkele vragen over Buurkracht: de wekelijkse vergelijking van je eigen
energiegebruik met je omgeving levert vraagtekens op.
10. Wvttk:
a. Op 29 mei is er een kennismakingsgesprek van de energiecoöperaties van
Bedum samen met Jantine Koppert van de GrEK, met wethouder Jan
Willem van der Kolk. De gebiedsvisie, burgerparticipatie, elektrische
auto’s en laadpalen, en beschermd dorpsgezicht en zonnepanelen komen
ter sprake.
b. Alle huizen hebben een geadresseerde brief van de gemeente Bedum d.d.
16 mei gekregen over een collectieve inkoop van warmtepompen,
zonnepanelen en zonneboilersystemen. Een wonderlijke gang van zaken:
waarom heeft men deze actie niet op 12 mei kunnen lanceren? Blijkbaar
heeft men een keuze gemaakt uit een groep ondernemers (“Slim in
energie”). Deze brief gaat op 29 mei met de wethouder besproken worden.
c. Er wordt een werkgroep kleine windmolens opgericht bestaande uit: Huug
Bons, Ans van Vroenhoven en Amy Dekker. Deze kleine windmolens
leveren slechts stroom voor zo’n 7-8 huishoudens. Het is efficiënter te
investeren in een windmolen op zee, voor zover bekend doen coöperaties
dit nog niet. Nico Schutte geeft aan dat deelname aan grootschalige
projecten van belang is als het gaat om echte energieproductie (gas en
stroom), maar daar is draagvlak voor nodig en participatie van de
dorpsbewoners is van groot belang? Arnold Simons geeft aan dat na de
zomervakantie daarover verder gepraat gaat worden.
11. Sluiting.

