
 

    

Notulen Algemene Ledenvergadering Durabel, Zuidwolde, wo. 25 november 2020  
Deze extra ledenvergadering is digitaal gehouden via ZOOM. 
 
Virtueel aanwezig: 11 mensen; Bert de Jonge, Nico Schutte, Noortje Kerkhof, Huugh 
Bons, Henk Reysoo, Alwin Kruijt Spanjer, Egbert Zwart, Marie Claire Cornips, Wytse 
Brandsma, Nienke Boendemaker en Arnold Simons. 
Afmeldingen van: Amy Dekker, Floor de Jong en Vera Verhagen. 
 
     << C O N C E P T >> 
 

1. Om 20.00 uur opent Arnold Simons als voorzitter de vergadering. Hij heet alle 
virtueel aanwezigen van harte welkom. Middels een powerpointpresentatie 
leidt hij de vergadering langs de agendaonderdelen. 

2. Arnold memoreert dat twee betrokken leden van het eerste uur ons sinds de 
laatste ALV ontvallen zijn: Frits Dröge (5 augustus 2019) en Bert Dijkinga (28 
oktober 2020). 

3. Zonder op- of aanmerkingen worden het verslag van de ALV van 29 mei 2019, 
alsmede het verslag van de extra ALV van 30 juni 2020, vastgesteld. 

4. Hetzelfde geschiedt ten aanzien van het Jaarverslag 2019 & 2020 tot op heden 
met een doorkijk naar 2021. 

5. Het Financieel jaarverslag roept geen vragen op. 
6. De kascommissie, bestaande uit Amy Dekker en Anne van der Wal, heeft de 

staat en boeken bekeken, in orde bevonden en hun handtekeningen zijn gezet. 
7. De vergadering stemt hierdoor in met decharge van het bestuur. 
8. Spontaan melden Huugh Bons en Nienke Boendemaker zich als nieuwe 

kascommissieleden. 
9. Het bestuur kent mutaties. Alwin Kruijt Spanjer en Henk Reysoo treden af. 

Wytze Bandsma is bereid gevonden de functie van penningmeester te gaan 
vervullen. Bert de Jonge is eerder abusievelijk bij de KvK uitgeschreven maar 
dat is inmiddels hersteld. Bert blijft algemeen bestuurslid. Het bestuur zit dus 
na deze mutaties zonder secretaris. Er worden wel namen van kandidaten 
gesuggereerd maar niks wordt geëffectueerd.  

 

Secretariaat:  ………………..  
 
website www.ecdurabel.nl  
Email:  info@ecdurabel.nl   
KvK-nr. 68524366   
IBAN:  NL56TRIO0320040054 

http://www.ecdurabel.nl/


10. Met de uitnodiging voor deze ALV is ook een beleidsbrief meegestuurd en 
deze wordt geprojecteerd in het beeld. De 4 geschetste beleidslijnen waarlangs 
Durabel in de toekomst wil opereren worden toegelicht. Wat betreft de 
elektrische deelauto krijgt Noortje het woord. Nienke vraagt wie beheerder is 
bij de laadpaal. Bij de 3-de beleidslijn geeft Arnold aan dat de 
proeftuinaanvraag niet gehonoreerd is. Hij meldt ook dat leden van 18/1 tot 
25/2 weer de warmtebeeldcamera kunnen gebruiken en Huugh daarbij bereid 
is te assisteren. 

11. Alvorens de vergadering te sluiten geeft de voorzitter de ruimte voor een 
rondvraag. Noortje adviseert om nieuwe bewoners in de gaten te houden en te 
interesseren voor Durabel. Vanwege privacy kan de gemeente geen gegevens 
verstrekken. Nienke vraagt wat wijs is aan te ondernemen stappen. Arnold 
rept van no regret maatregelen en Huugh wijst op subsidiemogelijkheden 
indien men 2 of meer energiebesparende maatregelen treft. Informatie 
hierover is ook op de website te vinden. Verder niets meer aan de orde zijnde 
sluit de voorzitter om 20.40 uur de vergadering en bedankt iedereen voor de virtuele 
aanwezigheid en deelname aan deze bijeenkomst.  

 
======================= A G E N D A =================================  

    

Algemene Ledenvergadering (ALV) Durabel 
Woensdag 25 november 2020, aanvang 20.00 uur 

Locatie: wegens COVID-19 is dit een digitale ALV 
 
AGENDA 

1. Opening en agendavaststelling. 
2. Mededelingen. 
3. Vaststelling verslag vorige ALV van 29 mei 2019, alsmede verslag extra ALV 

van 30 juni 2020 (zie website: https://ecdurabel.nl/cooperatie/#notulen ). 
4. Jaarverslag 2019 & 2020 tot op heden met doorkijk naar 2021. 
5. Financieel jaarverslag 2019. 
6. Verslag kascommissie. 
7. Decharge bestuur. 
8. Benoeming nieuwe kascommissie. 

 

 

Deelnemen digitale ALV: KLIK op:   
https://us02web.zoom.us/j/86133391591 
 
Vervolgens geef je je naam en je emailadres waarmee 
je geregistreerd bent voor deze vergadering. Op 25 
november (vanaf 19.30 – 20.00 kun je in de wachtkamer) 
klik je op link die je bij je registratiebevestiging hebt 
gekregen. Dat kan ook vanaf je iPad of telefoon. 
 
 
 

https://ecdurabel.nl/cooperatie/%23notulen
https://us02web.zoom.us/j/86133391591


9. Bestuurssamenstelling: Alwin Kruijt Spanjer en Henk Reysoo hebben beide te 
kennen gegeven uit het bestuur te willen treden en zijn derhalve niet 
herkiesbaar. Een dringende oproep aan leden om in deze vacatures te 
voorzien. Dat kan tot de aanvang van de vergadering, maar bij voorkeur 
eerder. Eventuele tegenkandidaten lijken niet aan de orde maar zullen op 
moment dat het zo is, naar beste inzicht en kunnen behandeld worden. 

10. Bespreking beleidsbrief i.v.m. toekomst Durabel langs vier geformuleerde 
hoofdlijnen (zie bijlage). 

11. Rondvraag. 
12. Sluiting. 

 
Toelichting op de agenda. 
Wegens covid-19 zijn samenkomsten helaas verboden. Er is een noodwet die uitstel 
van ALV’s regelt. Met een beroep op artikel 2.8 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek 
houden we deze ALV met een digitale tool. Bij de uitnodiging staat nadere instructie. 
 
Bespreking 
Om een zo praktisch mogelijke behandeling van alle agendapunten te organiseren, verzoeken wij u om uw 
vragen of opmerkingen uiterlijk zondagavond 22 november 2020 in te dienen. Deze vragen en antwoorden 
zullen gepubliceerd worden op de website. Uiteraard kunnen er vragen resteren of alsnog later opborrelen. Die 
kunnen tijdens de vergadering worden gesteld. Weest u alstublieft zakelijk en terughoudend in deze. We vragen 
uw begrip om in deze bijzondere omstandigheden naar bevind van zaken en zoveel mogelijk met gezond 
verstand te opereren. 
 
Stemmen 
Datzelfde geldt in geval er gestemd zal moeten worden. Daar ziet het niet naar uit, maar tja deze tweede golf was 
ook niet echt aangekondigd… 
 
Voor die leden die wat minder ervaring hebben met on-line vergaderen hebben we een A-4-tje met spelregels 
bijgevoegd. 
 
 
Namens het bestuur van EC Durabel, 
 
Henk Reysoo (secretaris) 
info@ecdurabel.nl 

www.ecdurabel.nl 

 
 
PS. Op de website kunt u de notulen vinden van de ALV van 2019: 
Notulen Algemene Ledenvergadering (ALV) Durabel, Zuidwolde, wo. 29 mei 2019: 
https://ecdurabel.nl/wp-content/uploads/2017/02/190529-Notulen-Algemene-Ledenvergadering.pdf  
alsmede 
De Notulen van de extra ingelaste ALV van 30 juni 2020: 
https://ecdurabel.nl/wp-content/uploads/2020/10/200630-Concept-Notulen-Extra-Ledenvergadering-2.pdf  
 
Jaarverslag 2019 en 2020 tot op heden met doorkijk naar 2021: 
https://ecdurabel.nl/wp-content/uploads/2020/02/Jaarverslag-EC-Durabel-2019.pdf 
https://ecdurabel.nl/wp-content/uploads/2020/11/Jaarverslag-EC-Durabel-2020-met-doorkijk-2021.pdf 

mailto:info@ecdurabel.nl
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.ecdurabel.nl/&data=02%7C01%7C%7C9033bdc6f2d243e098dc08d808711a6f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637268629297950545&sdata=JPrVshDMpTUqt0oNWDMxuj4vMsaCGPUcETevzD+UkVM=&reserved=0
https://ecdurabel.nl/wp-content/uploads/2017/02/190529-Notulen-Algemene-Ledenvergadering.pdf
https://ecdurabel.nl/wp-content/uploads/2020/10/200630-Concept-Notulen-Extra-Ledenvergadering-2.pdf
https://ecdurabel.nl/wp-content/uploads/2020/02/Jaarverslag-EC-Durabel-2019.pdf
https://ecdurabel.nl/wp-content/uploads/2020/11/Jaarverslag-EC-Durabel-2020-met-doorkijk-2021.pdf
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Het eerste 5-jarenplan van Durabel kent twee doelen: ervoor te zorgen dat onze 
dorpsgenoten in 2022 100% groene stroom consumeren en 20% minder gas gebruiken 
dan in 2017. De introductie van duurzame mobiliteit met behulp van elektrische 
deelauto’s is een derde doel geworden. 
 

Zuidwolde, 10 november 2020 

 

 

Beste leden van Ec Durabel, 

De eerste twee hierboven vermelde doelen hebben we zo’n 3,5 jaar geleden bij het oprichten van 

onze coöperatie, geformuleerd. Ons eerste doel bij de start was om gezamenlijk stroom te gaan 

produceren in een postcoderoosproject. Door diverse ontwikkelingen is dat helaas tot op heden niet 

gelukt. Hierdoor waren we wel in staat om meer de breedte van de energietransitie op te zoeken. Als 

gevolg daarvan ontstond o.a. onze werkgroep e-riders die elektrische deelauto’s op de kaart zet. 

Deze moeten ervoor zorgen dat onze dorpsgenoten gebruik kunnen maken van groen vervoer in de 

regio. 

 

De Rijksoverheid heeft de energietransitie geformuleerd in het Nederlands Klimaatakkoord. Het 

belangrijkste doel is de CO2-uitstoot in 2030 met 49% te verminderen vergeleken met 1990. In 2050 

moet de uitstoot van broeikasgassen met 95% afgenomen zijn. Dit is nodig om de opwarming van de 

aarde niet verder te laten oplopen dan 1,5 ℃. Dat betekent dat we met een marathon bezig zijn die 

tot 2050 en verder duurt. Om dit behapbaar te houden zijn er tussendoelen / sprints geformuleerd: 

in 2030 moeten 1,5 miljoen woningen aardgasvrij zijn, en 2050 alle 7,0 miljoen woningen & 1,0 

miljoen gebouwen aardgasvrij zijn. 

 

De energietransitie is dus nog maar net begonnen. Durabel heeft de taak onze Wolden te stimuleren 

en ondersteunen in de energietransitie. De drie doelen zijn hoofdlijnen geworden waarbinnen 

projecten en activiteiten kunnen worden bedacht en uitgevoerd.  

 

Gezien de huidige ontwikkelingen is het goed om de stand van zaken eens te beschrijven en u 

inhoudelijk bij Durabel te betrekken. 

 

Relaties van Durabel in het Noorden 

Durabel is de energiecoöperatie van en voor Noord- en Zuidwolde. Durabel is coöperatief lid van de 

Groninger Energie Koepel (GrEK) en energieleverancier Energie VanOns. Contacten met andere 

coöperaties in Het Hogeland zijn er via een 4-6-wekelijkse klimaattafel, het zgn Lombok-overleg; een 

delegatie daarvan houdt het zgn Energieberaad met ambtenaren van de gemeente. Via de GrEK 

worden de coöperaties betrokken bij het opstellen van de Regionale Energiestrategie (RES). Het 

volgen en bespreken van landelijke, provinciale, gemeentelijke en lokale ontwikkelingen, o.a. ook 

over subsidies is essentieel. 

 

 

 

 



 

 
Kerkhoflaan 2    www.ecdurabel.nl 

9784 PD  Noordwolde   info@ecdurabel.nl 

M 06 23810365 / 06 50281599 

 
 
 

Communicatie & informatie 
Er zijn een aantal communicatiemiddelen die Durabel gebruikt om onze dorpsbewoners te bereiken 

zoals een mailbox, website, facebookpagina, nieuwsbrieven, flyers, stukjes in Boeskoolnijs, 

bijeenkomsten en energiemarkten. 

 

Aantal leden: nu 59 leden, 49 uit Zuidwolde en 10 uit Noordwolde. Dit is bijna 11% van de  ± 550  

gezinnen in onze Wolden. 

 
De hoofdlijnen van de activiteiten van Ec Durabel 
 
A. Duurzaam geproduceerde, groene stroom 

a. Energie VanOns 
Durabel is als coöperatie lid van de coöperatieve energieleverancier Energie VanOns. 

Energie VanOns is al twee jaar de duurzaamste stroomproducent van Nederland, verkoopt 

alleen groene stroom, die vooral via postcoderoosprojecten (zon en wind) in de noordelijke 

provincies wordt opgewekt. Durabel is lokaal vertegenwoordiger van Energie VanOns. 

Durabel verdient per lid dat klant is van Energie VanOns € 75 bruto per jaar. Er zijn nu 20 

leden klant van Energie VanOns, al 1 op de 3. Energie VanOns is altijd op zoek naar grote 

daken voor hun zonnestroomproductie, van leden-energiecoöperaties wordt verwacht dat 

zij mee zoeken. In Noord- en Zuidwolde zijn nog enkele mogelijkheden. 

b. Groene stroom zelf produceren 
Eigen zonnepanelen leveren alleen maar winst op. Bij de huidige 100% saldering betaal je 

niets voor je eigen stroom. De salderingsregeling gaat echter vanaf 2023 afgebouwd 

worden en eindigt in 2031. Daarna heb je minder voordeel, maar met eigen zonnepanelen 

betaal je altijd minder dan 50% van de kosten die je bij een energieleverancier zou betalen. 

Sinds de energiemarkt op 19 september loopt er een actie om bewoners te stimuleren zo 

spoedig mogelijk zonnepanelen te kopen. Aanschaf van zonnepanelen via Durabel levert bij 

Solar Expert Jansen in Uithuizen een waardebon op van 5% van de aankoopfactuur. Deze 

actie zal gecontinueerd moeten worden.  

c. Groene stroom produceren op andermans dak - postcoderoosproject (pcr) 
Aardbevingsschade, asbest, Friesland-Campina, een wachttijd van een jaar opgelegd door 

Enexis omdat de stroomkabels te zwak waren e.d. hebben ertoe geleid dat we nog geen 

postcoderoosproject hebben. De huidige complexe postcoderoosregeling loopt af. Per 1 

april 2021 is een opvolger, een veel eenvoudiger subsidieregeling. 

Op twee adressen aan de Wolddijk kunnen in totaal 330 zonnepanelen worden gelegd. Pas 

als de details van de nieuwe pcr bekend zijn kan de business case worden doorgerekend, 

prijzen voor de deelnemers berekend, en de werving voor deelnemers beginnen. De ALV 

gaf al toestemming aan het bestuur om een lening van € 76.000 voor voorfinanciering af te 

sluiten. 

 

B Groen vervoer 
De werkgroep e-riders, 5 leden, heeft er hard aan getrokken om in Zuidwolde een laadpaal te 

krijgen. Zij hebben ervoor gezorgd dat er nu een elektrische deelauto staat die tot half januari 

zeer voordelig te rijden is. Daarna hopen we bij voldoende deelnemers – abonnementhouders 

dat die deelauto kan blijven en het gebruik toeneemt. Met goede desinfecterende maatregelen 

moet dit veilig zijn.  
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C Energiebesparing 
a. “De start van de energietransitie in uw eigen woning” is de titel van het groene boekje van 

ecoloog Jan Tessel waarvan we er een tiental in onze dorpen ter voorlichting hebben laten 

circuleren. Wie heeft er nog een? Blijf het doorgeven. 

b. De woningschouwen en bepalingen van de warmtevraag van huizen in het kader van 

aardgasvrij Zuidwolde moesten in maart wegens corona worden gestaakt. In de beginfase 

van Durabel hebben we een aantal energieadviezen kunnen subsidiëren. 

c. In januari 2021 kunnen we weer een warmtebeeldcamera lenen om warmtelekken 

opsporen. Een van onze leden met kennis en ervaring wil zo’n onderzoek graag bij u komen 

uitvoeren. 

d. In overleg met de GrEK, fractievoorzitters uit de gemeenteraad en 

duurzaamheidsambtenaren ging B&W in januari akkoord met ons verzoek om een aanvraag 

te doen om Zuidwolde aan te wijzen als aardgasvrij dorp in het kader van het 2e ronde 

Proeftuinen Aardgasvrije Wijken. Samen met de Hanzehogeschool, de GrEK en gemeente 

werd de aanvraag opgesteld. Het plan behelst een laagtemperatuur warmtenet met 

warmtebuffers dat clustergewijs zal worden aangelegd. Er werden bij de overheid 71 

proeftuinaanvragen ingediend, 19 werden gehonoreerd. Helaas zitten we daar niet bij, 

maar er zijn nog besprekingen gaande om toch een grote rijksbijdrage te krijgen. 

Er hebben zich tijdens de bijeenkomst begin maart in de Ontmoetingskerk zo’n 25 

dorpsgenoten aangemeld voor in de projectgroep en klankbordgroep. Vanaf het begin 

inspraak van de bewoners is essentieel, bij aardgasvrij worden worden alle huizen 

betrokken. 

e. Vooruitlopend op de proeftuin wordt nu samen met de gemeente, Hanzehogeschool, het 

bedrijf ACS een project geschreven om zo’n 20 woningen te voorzien van sensoren om de 

energiestromen te monitoren van de woning en het gebruik ervan door de bewoners. 

Evaluatie van deze gegevens en adviezen zouden al zo’n 30% energiebesparing kunnen 

opleveren en helpt mee om het vermogen van het warmtenet te kunnen bepalen. Er 

hebben zich hiervoor al 13 bewoners aangemeld. 

 

 

Het bestuur 
Penningmeester Alwin Kruijt Spanjer en secretaris Henk Reijsoo stellen zich bij de Algemene 

Ledenvergadering op 25 november as. niet herkiesbaar voor het bestuur. Ondergetekende stelt zich 

wel herkiesbaar, Bert de Jonge wil in het bestuur blijven. We zoeken daarom nu twee nieuwe 

bestuurders. 

 

Conclusie  
Durabel staat, maar moet een continuüm worden om onze dorpsgenoten te kunnen blijven 

stimuleren op het gebied van duurzaamheid. Voor het bestuur is het een uitdaging om de breedte te 

kunnen blijven dragen. Daarom is het idee opgekomen om onze leden te vragen zich met 

projecten/projectjes te gaan bezighouden zodat de breedte wordt behouden. Coördinatie zal dan 

door het bestuur worden gedaan. Durabel is een coöperatieve vereniging waarbinnen verwacht 

wordt dat de leden, als een collectief samenwerken om de gestelde doelen te bereiken. Vele handen 

maken licht werk. Als u daarachter staat, doe dan mee. 
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Werving leden voor activiteiten 
Voor onderstaande activiteiten zijn er leden nodig. 

 

A. Duurzaam geproduceerde, groene stroom 
a. Energie Van ons: werving klanten, zoeken en contact leggen met eigenaren van grote daken 

b. Groene stroom zelf produceren: huidige actie uitbouwen, continueren, herhalen, 

binnenkort ontwikkelingen voor eigen stroomopslag 

c. Postcoderoosproject: de Wolddaken verder mee opzetten, werving deelnemers 

 

B. Groen vervoer: werkgroep e-riders kent 5 leden: Noortje Kerkhof, Anne van der Wal, Trudy 

Lohman, Wytze Brandsma, Arnold Simons 

 

C. Energiebesparing 
a. Warmtebeeldcamera: Huugh Bons wil deze winter uw huis komen onderzoeken, meld u 

daarvoor aan 

b. Proeftuin Aardgasvrije Wijken: de klankbordgroep en projectgroep, wie denkt verder mee 

over aardgasvrij Zuid- en Noordwolde, en energiebesparende maatregelen? 

c. Energiestromen monitoren: wie meldt zich daarvoor aan, de eerste stap in 

energiebesparing. 

 

Communicatie & Informatie: leden die willen meewerken aan bv het onderhoud en aanvullen 

van de website, het gebruik van onze facebookpagina, nieuwsbrieven opstellen, stukjes 

schrijven e.d., meld je aan. Wie schrijft, ontwerpt en bedenkt er dus mee? Er zijn gelukkig een 

aantal dorpsbewoners die telkens met plezier flyeren, waarvoor onze dank. 

 

 

Graag uw inbreng over bovenstaande voorafgaande aan, en/of tijdens de ALV van 25 november 

aanstaande. 

 

 

Groene groet, 

 

Arnold Simons 

voorzitter 

M 06 50281599 


