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Algemene Ledenvergadering (ALV) Ec Durabel  
donderdag 27 oktober 20.00 uur 

inloop met koffie & koek 19.30 uur 
in De Verbinding  

  
Notulen 
Door Arnold Simons 
Aanwezig: 10 leden 
Afgemeld: 4 leden 
 

1. Opening en welkom door voorzitter Arnold Simons, agenda bijgesteld: pauze tussen 
punt 9 en 10. 

2. Mededelingen: 4 leden hebben zich afgemeld 
3. De conceptnotulen van de ALV’s van 22 december 2021 en 17 maart 2022 worden 

kort doorgenomen en zonder wijzigingen geaccordeerd 
4. Het Jaarverslag 2021 wordt kort aangestipt, er zijn geen vragen / opmerkingen 
5. Financieel jaarverslag 2021: het kasboek wordt in beeld gebracht en door Wytse 

Brandsma puntsgewijs besproken, enkele vragen worden beantwoord. 
6. Verslag kascommissie 2021: Nienke Boendermaker doet kort verslag namens de 

kascommissie (zij & Huugh Bons), het jaarverslag wordt goed bevonden. 
7. Decharge bestuur: de ledenvergadering dechargeert het bestuur voor hun financiële 

activiteiten in 2021. Het bestuur dankt de kascommissie voor hun inzet in de 
afgelopen 2 jaren. 

8. Benoeming nieuwe kascommissie: Nico Schutte en Egbert Zwart meldden zich aan 
voor de kascie 2022 

9. Postcoderoosprojecten Wolddak 1 en Wolddak 2. De opening van het 1e dak op 23 
april jl, samengaand met een borrel ivm het eerste lustrum van Durabel wordt even 
belicht, waarna de financiering en exploitatie kort worden besproken. De enorm 
gestegen stroomprijzen hebben ervoor gezorgd dat er inmiddels al ± € 6000 meer 
binnengekomen is dan op basis van de maximale SCE-subsidie kon worden verwacht. 
Wolddak 2: We zijn in contact met de eigenaar van Wolddijk 60 Noordwolde, achter 
op het erf staat een grote, niet meer gebruikte koelcel waarop 240 pv kunnen 
worden geplaatst, in oost-west-richting. Om wederom een zeer gunstige lening (0,7% 
rente, annuïtair, 15 jaar) bij het FND (Fonds Nieuwe Doen) te kunnen krijgen, vragen 



zij ons voor eind 2022 zoveel mogelijk hardheid te verstrekken tav het project. Enexis 
zal worden gevraagd wanneer zij in 2023 de kabels kunnen trekken, sterkte-
onderzoek van het dak zal worden georganiseerd. Het dak lijkt zo op het oog stevig 
genoeg. 

 Ivm de snelheid van de vergadering en de nog niet aanwezigheid van Michiel Mulder 
wordt alvast punt 11 behandeld. 

10. Elektrische Deelauto: Anne van der Wal is er zeer tevreden over, evenals Boekholt. 
Het jammer is dat er zo weinig gebruik van gemaakt wordt. Eric Bakker (ec KEI uit 
Kantens) die het Waddenfondsproject met de e-deelauto’s en laadpleinontwikkeling 
beheert, blijft de auto nog wel een tijdje hier, zolang de gemeente er geen gebruik 
van maakt. Het kan zijn dat hij wordt vervangen door een Opel Mokka of Corsa-e 
zodat snelladen ook kan. Anne informeert bij Allego hoe het precies zit met de 
blocking fee die wordt geheven als je langer dan 4 uur aan de laadpaal staat op het 
Pastorielaanpleintje, Wytse heeft die al moeten betalen toen zijn e-bolide langer dan 
4 uur daar stond. 
PAUZE 

11. Proeftuin Aardgasvrij Zuidwolde: de stand van zaken wordt door onze projectleider 
Michiel Mulder uitvoerig belicht, er werden vele vragen gesteld en beantwoord. 

12. Energie VanOns: er zijn 22 leden klant bij Energie VanOns; de hiermee 
samenhangende wederverkopersvergoeding, € 75 / jaar is een belangrijk deel van de 
inkomsten van Durabel 

13. Leden: er zijn 70 leden. Voorstel is om de contributie 2022 op €10/huis te houden en 
die bij de ALV in 2023 opnieuw te bekijken. 

14. Bestuurssamenstelling: er is nog steeds een vacature voor een secretaris, 1-2 leden 
zijn ook van harte welkom. 

15. Rondvraag: er is grote behoefte om de lijntjes van het dorp met de energiecoaches 
zo kort mogelijk te maken (nu moet dat nog via het EnergieLoket lopen). 

16. Sluiting onder dankzegging van de aanwezigen, en met de conclusie dat Durabel in de 
volledige breedte van het duurzaamheidsvraagstuk actief is met een uiterst 
belangrijke rol voor de Proeftuin Aardgasvrij Zuidwolde en de warmtecoöperatie 
Warmwolde die binnenkort wordt opgericht. Het bestuur van Durabel vormt het 
oprichtingsbestuur. 
Borrel 


