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agenda	
•  opening	
•  agenda	
•  mededelingen	
•  statuten	
•  huishoudelijk	reglement	
•  bestuurssamenstelling	
•  financiën	&	subsidie	
•  NLD	–	wederverkopersvergoeding	
•  												pauze	20:45	
•  stand	van	zaken	postcoderoosprojecten	
•  resultaten	enquête	
•  werkgroepjes	:	warmtelekken,	zonnepanelen,	windmolen,	elektrisch	deelrijden,	

dorpsverlich,ng,	induc,ekoken	
•  in	oktober	/	november	energiemarkt	?	
•  website	
•  ledenwerving	
•  volgende	vergadering	1e	helR	2018	
•  rondvraag	
•  slui,ng	



mededelingen	

•  afgemeld	:		
•  Boeskoolnijs:	“Trias	Energe,ca”	



statuten	

7	april	2017,	notaris	Smid,	Zuidhorn	



commentaar	op	de	statuten	

Algemene	LedenVergadering	
Art.	10.	

–  e.		Toegang	tot	de	ALV	.	.	.	.	uitgenodigd	
•  door	bestuur	via	PBZ	en	PBN	

•  ALV	openbaar	?	
•  toestemming	voor	geluid,	foto’s,	filmopnames	?	
•  woordvoerder	pers	



huishoudelijk	reglement	
•  Art.1	 	defini,es	
•  Art.2	 	func,e	van	dit	reglement	
•  Art.3	 	werkgebied	
•  Art.4	 	lidmaatschap	
•  Art.5	 	contribu,e	leden	en	bijdragen	van	dona,es	
•  Art.6	 	administra,e	en	ledenrekening	
•  Art.7	 	ledeninforma,e	
•  Art.8	 	het	bestuur	
•  Art.9	 	het	dagelijks	bestuur	
•  Art.10 	werkgroepen,	projectgroepen	commissies	
•  Art.11 	projecten,	leningen	en	par,cipa,es	
•  Art.12 	betrokkenheid	en	rela,es	
•  Art.13 	onkostenvergoedingen	
•  Art.14 	geheimhouding	
•  Art.15 	slotbepalingen	



commentaar	op	HR		1	
•  IBAN	=	NL32	RABO	0318	0660	68	
•  Art	1.	defini,es	

•  statuten	:	toevoegen	:	d.d.	7	april	2017	
•  Art	4.	lidmaatschap	

•  4a.	geboortedatum	?		in	statuten	wel	bij	aanmelding	verplicht	
•  Art	5.	contribu,es	.	.	.		

•  4.		.	.	.		geïnd.	Nieuwe	leden	.	.	.		
•  5.		automa,sche	incasso	

•  Art	7.	ledeninforma,e	
•  ledenlijst	:	op	website?	via	mail	rondsturen?	Welke	gegevens	dan?	

•  Art	9.	dagelijks	bestuur	
•  4.		besluiten	DB	unaniem	?	
•  7.		secretaris	:	toevoegen:	“d.	beheer	ledenlijst”	

•  Art	10.	werkgroepen	.	.		
•  2.	.	.	.	minimaal	3	personen	.	.	?	
•  Toevoegen	:	9.	bij	conflicten	.	.			media,on,	“commissie	wijze	mensen”	benoemen	



bestuur		EC	DURABEL	

voorlopig	bestuur	
•  Arnold	Simons 	 	 	voorziier	
•  Bert	de	Jonge	 	 	 	secretaris 	 	 	 		
•  Anne	van	der	Wal 	 	 	penningmeester 		
•  Frits	Dröge 	 	 	 	technisch	adviseur	
•  Hans	van	Ees 	 	 	 	financieel	adviseur	
•  Bert	Dijkinga 	 	 	 	vertegenwoordiger	dak-/

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	grondeigenaren	
•  .	.	.	 	 	 	 	 	 	.	.	.	.		



financiën	&	subsidie	

•  aanvankelijk	via	PBZ	gesponsord	€	800	
	
•  startsubsidie	van	Servicepunt	LEV	
– Lokale	Energie	Voorwaarts	
– €	3.200	(max	€	10.000)	

•  jaarrekening	voor	1	juli	2018	
– administra,ekantoor	Leendert	Wagenmakers	



startsubsidie	Servicepunt	LEV	



financiële	toestand	
23-09-17 in	 uit	 saldo	

subsidie	LEV	 3.200,00	

contribu,e	 320,00	

notaris	 574,75	

KvK	 50,00	

website	 361,79	

hos,ng	 61,05	

logo	 50,00	

t	Hartje	folders	 126,00	

Survey	Monkey	 105,00	

RABO-bank	 39,60	

avond	't	Anker	 100,00	

De	Haan	enquête	 78,65	

t	Hartje	copieën	 7,50	

De	Haan	folders	 108,90	

PBZ-nota's	 344,55	

3.864,55	 1.663,24	 2.201,31	



	

Coöpera,eve	Energiemaatschappij	
	
	
	
	

NLD	
	
	

	
	 	 	 	 		



	
	
	

	
	
	 	 	 	 		

	
	 	 	 	 				Groninger	Energie	Koepel	

	
Ús	Koöperaasje	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Drentse	Kei	



waarom	lid	DURABEL	+	NLD	

•  uw	energiegeld	blijR	hier	
–  DURABEL	krijgt	wederverkopersvergoeding	€	75	/	klant	/	jaar	
–  DURABEL	financieel	steviger	in	het	zadel	

•  zeker	groene	stroom	en	%	groen	gas	s,jgend	
•  ondersteun	decentrale	energievoorziening	
•  bij	postcoderoosproject	zon-/winddelen	:	geen	gedoe	

met	energiebelas,ng	terugvragen,	dat	regelt	de	NLD	

www.noordelijklokaalduurzaam.nl	



overstappen	naar	NLD	
via	

www.ecdurabel.nl		=>		landingspagina	NLD	



overstappen	naar	NLD		

•  u	bent	al	klant	van	NLD	
	
•  maar	u	steunt	een	andere	ini,a,ef		
–  bv		Grunneger	Power	
	

•  mail	dan	naar			klantenservice@nldenergie.org	

•  en	geef	aan	uw	support	voor	het	ini,a,ef	te	willen	
veranderen	in	EC	Durabel	van	Noord-	&	Zuidwolde	



•  wederverkopersvergoeding	
•  €	75	/lid	=	klant	/jaar	
•  nu	3+	klanten	



PAUZE 



postcoderoos	regeling		PCR	

•  “regeling	verlaagd	tarief”	
•  15	jaar	lang	géén	energiebelas,ng	op	stroom	
geproduceerd	door	“eigen”	zonnepanelen	op	
andermans	dak	of	land	/	windmolen	binnen	de	PCR	

•  12,18	ct	/kWh	subsidie	
•  19-20	ct	/kWh	normale	prijs	
•  voor	alle	huizen	binnen	één	postcoderoos	
•  verplicht	lid	van	van	de	energiecoöpera,e	



Bedum	
		9781	

Thesinge	
			9797	

Sauwerd	

Beijum	W	+	O	



postcoderoosprojecten	

stand	van	zaken:	
1.  Bert	Dijkinga	:	145	->	80	panelen	
2.  Anton	Boer	–	FrieslandCampina	
3.  Jan-Hendrik	Elzinga	–	FrieslandCampina	
4.  Hornbach	?	
5.  kippenboerderij	
6.  windmolen	klein	/	windmolenpark	
7.  weiland,	ijsbaan		.	.	.	.		
8.  talud	Eemshavenweg	
	
Asbest	!!	



enquête	

•  monitoring	doel	Durabel	

•  nulme,ng	met	herhaling	over	2,5	en	5	jaar	
•  5	juli	t/m	28	september	

•  565	huizen	:	76	ingevuld	=	13,5	%		
•  niet	representa,ef	

•  resultaten	komen	op	de	website	



resultaten	enquête	1	

•  100%	koopwoning,	59%	vrijstaand,	1933	
•  gem.	2,3	bewoners	
•  24%		bedrijf	aan	huis	
•  36%		Essent,	15%	Greenchoice,	5%	NLD	
•  45%		heeR	zonnepanelen,	gem.	2300	Wp	
•  23%		wil	wel	zondelen	kopen	in	PCR-project	
•  57%		1	auto,		6%<5000km,	24%<10.000km	
•  stroom	&	gasverbruik	nog	analyseren	



resultaten	enquête	2	

hoogst	scorende	wensen:	
1.  warmtelekken	
2.  energiesubsidies	
3.  warmtepompen	
4.  zonnepanelen	
5.  postcoderoosregeling	



werkgroepen	?	

•  ac,eve	coöpera,e	
–  versnellen	energietransi,e	
–  gestelde	doelen	halen	

•  2023	alleen	nog	maar	groene	stroom	
•  20%	minder	gasverbruik	

•  bepaalde	onderwerpen	uitdiepen	
•  kosten	&	subsidies	
•  pagina	op	onze	website	
•  strategie	verkoop	/	werving	



werkgroepen	1				?		!!	

•  warmtelekken	
–  infraroodcamera,	samen	met	Buurkracht	
–  energie-adviseur:	voor	meerdere	huizen	met	kor,ng	
–  straatverenigingen	?	

•  warmtepompen	
–  lucht-	/	aardwarmtepompen	



werkgroepen	2				?		!!	

•  zonnepanelen	
–  eigen	
–  postcoderoosprojecten	

•  werving	klanten/leden	

•  windmolen	
–  dorpsmolen:	kleine	EAZ-molen,	eigen	grote	molen	
–  aandelen	windmolen	in	een	windmolenpark	langs	
Eemshavenweg	



werkgroepen	3				?		!!	

•  elektrisch	deelrijden	
–  mensen	die	weinig	rijden,	<10.000	km	
–  meestal	korte	afstanden	rijden	
–  oplaadpunt(en)	in	onze	dorpen	

•  dorpsverlich,ng	
–  LED-verlich,ng,	ondemand	verlich,ng	

•  induc,ekoken	
–  50	m3	gas	minder,	aanbiedingen	



voorlich,ngsbijeenkomst	

•  oktober	/	november	energiemarkt	?	
•  één	/	meerdere	onderwerpen	
•  sprekers?	
•  bedrijven	uitnodigen?	
•  Buurkracht	
– warmtelekken	&	IR-camera	





website	

•  pagina	over	
– subsidies	
– warmtepompen	
–  .	.	.	.	.		

•  nieuws	.	.	.	.		
•  hulp	vrijwilligers	

•  facebookpagina	?	



ledenwerving	
•  wanneer	/	hoe	?	

•  onze	Wolden	
•  omringende	postcodes	:	Beijum,	Bedum?	

•  via	flyers	/	blaadjes	/	krantjes	/	TV	/	.	.	.		
–  Ommelander	Courant	
–  Noorderkrant	
–  Oosterkrant	
–  De	Beijumer	
–  	.	.	.	



tot	slot	

•  volgende	vergadering	
–  .	.	.	.	.		
–  1e	helR	2018		i.v.m.	jaarrekening	

•  rondvraag	

•  slui,ng	




