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Samen sterk voor duurzame energie
Doel Terschelling Energie
Het doel van Terschelling Energie is het samen
verduurzamen van de energievoorziening op het eiland.
Hierbij voelen wij ons gesteund door het beleidsplan Samen
Duurzaam van de gemeente Terschelling. Hierin ambieert
Terschelling om in 2023 bijna 50% CO2 reductie te realiseren.
Hoe wil Terschelling Energie haar doel bereiken?
Door te leveren
Terschelling Energie levert zelf geen energie. De coöperatie
heeft hiervoor onvoldoende kapitaal. Onze levering liep in
2018 via energiebedrijf Vandebron.
Door te besparen
Alle stroom die je niet verbruikt, hoef je ook niet op te
wekken. Terschelling Energie zet daarom in op besparen. Op
ons platform vind je allerlei tips om zowel op gas als op
stroom te besparen. Wij willen het landschap van het eiland
zo min mogelijk aantasten en daarom de hoeveelheid op te
wekken energie zoveel mogelijk beperken.
En door op te wekken
Omdat veel eilanders niet de gelegenheid hebben hun eigen
energie op te wekken, willen wij dat gezamenlijk
(coöperatief) doen. Onze ambitie is daarom ook dat wij zelf
onze energie gaan opwekken. Daar waar het kan en liefst uit
het zicht. De energie die Terschelling Energie gaat
opwekken is voor consumenten af te nemen via het
zonnecollectief van Vandebron.
Coöperatie
Terschelling Energie staat voor samen, lokaal en duurzaam.
Terschelling Energie is daarom een coöperatie. Dit betekent
dat de leden de eigenaren van de coöperatie zijn. De leden
bepalen waar het ledenkapitaal en de winst van Terschelling
Energie in wordt geïnvesteerd. Leden moeten een
energieaansluiting op het eiland bezitten. Naast leden kent
Terschelling Energie ook klanten.
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Wie maken Terschelling Energie?
Leden
306 Terschellingers en zomerhuisjes eigenaren (15 juni 2020)
Klanten
In 2019 hadden we ruim 200 klanten bij VandeBron.
Bestuur
Voorzitter

Dirk-Jan van Schie

Secretaris

Jelle Cupido

Penningmeester

Jacob Sil Ruige

Algemeen bestuurslid

Piet Sippens Groenewegen
(per 1 mei)

Algemeen bestuurslid

Hessel Pettinga (per 1 mei)

Algemeen bestuurslid

Simon Kalf

Platform & communicatie

Willemijn Steentjes (tot 1 mei)

Directie Zonnepark Hee BV

Jacob Sil Ruige, Simon Kalf

Raad van Commissarissen
Martin Boekeloo, voorzitter
Jenö Obendorfer
Jan Hoogstra Jr.

Gegevens
Terschelling Energie
Nieuwe Dijk 8
8881 HC West-Terschelling
KvK: 63240068
BTW: NL855151043B01
Email: info@terschellingenergie.nl
Website: www.terschellingenergie.nl
Twitter @TEcooperatie
Facebook.nl/terschellingenergie
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Jaarverslag 2018
Terschelling Energie wint TOV aanmoedigingsprijs
Tijdens de feestelijke nieuwjaarsbijeenkomst van de TOV, Oerol,
Stichting Evenementen Terschelling, de VVV en
Staatsbosbeheer op dinsdag 9 januari 2018 in Grandcafé het
Raadhuis op West werd voor de eerste keer de TOV
Aanmoedigingsprijs uitgereikt. Met 55 procent van de stemmen
kwam Terschelling Energie als winnaar uit de bus.
De aanmoedigingsprijs wordt eenmaal per jaar uitgereikt met
als doel een ondernemer in het zonnetje te zetten die een
unieke en waardevolle bijdrage heeft geleverd aan de
Terschellinger economie. De eerste uitreiking was dus voor ons!
Wij voldeden volgens de leden van de TOV het best aan de
gestelde criteria:
1. band met Terschelling, vindt plaats op Terschelling of aan de
wal maar is duidelijk herkenbaar en verbonden met Terschelling
2. brengt Terschelling op positieve manier in het nieuws
3. draagt bij aan de economie
4. is inspirerend en stimulerend
5. is innoverend
6. is duurzaam
7. is eerlijk en solide
Willemijn Steentjes nam namens Terschelling Energie de prijs in
ontvangst, een cheque met een waarde van maar liefst € 1.000.
De coöperatie zal dit bedrag uiteraard besteden aan de
realisatie van onze energieprojecten.

Het 250ste lid meldt zich bij Terschelling Energie
Henk Spanjer uit Midsland is het 250ste lid van onze coöperatie.
Bestuurslid Jacob Sil Ruige bracht hem een bloemetje om hem
te feliciteren.

Duurzaamheidsavonden
Meetbaar, haalbaar, én eﬀectief. Dat moet de nieuwe
doelstelling op het gebied van een duurzaam eiland zijn, zo
vonden de aanwezigen op de eerste Duurzaamheidsavond die
de gemeente samen met Terschelling Energie op woensdag 28
maart organiseerde in ET-10. Want de doelstelling om de
Waddeneilanden in 2020 zelfvoorzienend te maken, gaat niet
gehaald worden, dat is inmiddels wel duidelijk. Om die nieuwe
doelstelling te bepalen en tegelijk te koppelen aan concrete
plannen, werd er op donderdag 12 april een tweede avond
georganiseerd, eveneens in ET-10.
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Concreet, want de gemeente wil meer dan alleen een
doelstelling, zo bleek al de eerste avond: de gemeente wil actie.
Daarom heeft Sicco Boorsma van 3PEnergie, adviseur op het
gebied van duurzame energie en energiebesparing, de
opdracht gekregen om een uitvoeringsprogramma te schrijven.
De aanwezigen werden uitgenodigd om in vier groepen te
bespreken met wat voor plannen en ideeën de doelstelling
gerealiseerd zou kunnen worden. Het leverde niet alleen
geanimeerde discussies op, maar ook een aantal concrete
suggesties, die vervolgens plenair aan de anderen werden
gepresenteerd en in werkgroepen nader uitgewerkt kunnen
worden. Zo werd het al snel duidelijk dat er grote behoefte
bestaat aan een ‘helpdesk’ of ‘platform’ waar je als burger
terecht kunt voor vragen, tips en advies op het gebied van
verduurzaming, en ook zou de regelgeving duidelijker en/of
simpeler moeten worden. Daarnaast werd het oprichten van
een ﬁnancieringsfonds genoemd, aangezien aan het
verduurzamen van je huis of bedrijf nou eenmaal een
kostenplaatje hangt.
Een originele suggestie was die van de ‘Buurzame Energie’.
“Hoe betrek je de mensen erbij die er vanavond niet zijn? We
kennen op het eiland de Buren. Met de Buren kun je
bijvoorbeeld in ieder dorp en buurtschap dagen organiseren
waarop je samen met adviseurs duurzame huizen bekijkt in
jouw directe omgeving. Zo kun je op een heel eenvoudige
manier mensen informeren en enthousiasmeren.”

Agemene ledenvergadering
Op 29 november hebben wij een algemene ledenvergadering
gehouden in De Stoek te Hoorn. Naast de commissarissen en
bestuursleden namen 26 leden deel aan de vergadering.
Het jaarverslag werd uitgebreid toegelicht door voorzitter DirkJan van Schie. Penningmeester Jacob Sil Ruige lichtte de
jaarrekening van 2017 toe en beantwoorde enige vragen.
Vervolgens gaven zowel de commissarissen als de leden hun
goedkeuring. Ook de begroting voor 2018 werd getoond en
toegelicht.
Hilmar Schurink is gestopt als lid van de raad van
commissarissen en werd bedankt voor zijn inzet. Er is
voorgesteld in de toekomst met drie leden verder te gaan. Jenö
Obendorfer is aan de beurt om terug te treden. Naast de
zittende commissarissen Martin Boekeloo en Arjan Berkhuysen
werd Jan Hoogstra voorgedragen en benoemd door de leden.
Marc Boekeloo en Willemijn Steentjes zijn uit het bestuur
gestapt. Simon Kalf en Jacob Sil Ruige zijn aangesteld als
directeuren van Zonnepark Hee BV. Om
belangenverstrengeling te voorkomen zijn zij als bestuursleden
teruggetreden. Piet Sippens en Hessel Pettinga zijn als nieuwe
bestuursleden aangesteld.
Simon Kalf doet verslag van de stand van zaken met betrekking
tot Zonnepark Hee geeft een vooruitzicht op de uitbreiding van
het park.
Er zijn in 2017 zo’n 60 klanten bijgekomen en het ledental staat
op 268.
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Opening Zonnepark Hee

Het zonnepark Hee is de eerste Terschellinger energiebron van
Terschelling Energie. Maar liefst 1500 zonnepanelen leveren
jaarlijks 433.000 kWh stroom voor zo’n 120 huishoudens. De
panelen zijn in april 2018 door Groenleven geplaatst op drie
grote schuren en het weiland van Cor Langerak in Hee. Op 5
mei 2018 lanceerden we ons eerste eigen Terschellinger
zonnepark en het heeft in de eerste 2 jaar ruim 500 ton CO2
bespaard!
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Nadat alle vergunningen voor de bouw van het zonnepark
waren afgegeven en de subsidie van de Rijksoverheid was
toegezegd, zijn we gestart met de ﬁnanciering. Voor de
realisatie van het park hadden we €477.000 nodig. We hebben
daarom op die totale investering een obligatielening
uitgeschreven van €180.000. Door middel van een
obligatielening kon je als lid van TE het park mede ﬁnancieren.
Zo’n obligatie kostte €300 per stuk, ongeveer de waarde van
een zonnepaneel. De obligaties hebben een rente van 4%. Het
streefbedrag werd binnen enkele uren bereikt, een recordtijd!
Vanaf begin maart 2018 is de grond bouwrijp gemaakt, het
transformatorhuisje geplaatst en zijn de kabels naar de
hoofdleiding gelegd. In april 2018 zijn de zonnepanelen op de
daken en het land gelegd en op Bevrijdingsdag 2018 was de
feestelijke opening van het eerste zonnepark van Terschelling.
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