
Notulen algemene ledenvergadering Terschelling Energie 
 
20 april 2017 
2e jaargang, nr. 1 
 
Locatie: De Driemaster te Midsland 
Tijd:  20.00-22.00 uur 
 
Deelnemers RvC: Martin Boekeloo, Arjan Berkhuysen, Jenö Obendorfer, Hilmar Schurink 
Deelnemers RvB: Dirk-Jan van Schie, Jelle Cupido, Jacob Sil Ruige, Simon Kalf 
Leden: Ria Baldee, Enno Beenes, Willem Bloem, Aaltsje Bosma, Gerdien 

Cupido, Wietske Cupido, Henk van Deelen, Elisabeth Dijkema, Jolle 
Dijkstra, Johan Drost, Gea van Essen, Eef de Haan, Sylvia Haan, Piet 
Hek, Karin Hogeweg, Martijn Hogeweg, Trix van Huystee, Cees de Jong, 
Jan Kooijman, Ank Kosters, Martinus Kosters, Cor Langerak, Hans van ’t 
Leven, Odi Littmann, Suzanne Lugtmeier, Johan Meerkerk, Hein van 
Rees, Gerard Roos, Anneke Ruige, Henrik van der Schaft, Jaap Smit, 
Arjen Snijder, Berend Snijder, Willemijn Steentjes, Herman Veldhuizen, 
Corné Verduijn, Martijn Winnen, Iemke van Zwol 

Afgemeld: Hans van Beek, Karin van Beek, Marloes Fopma, Rob Franken, Daniëlle 
Hamers, Sjouk Hartman, Ton Hartman, Dianne Haverkamp, Jan 
Hoogstra, Yvonne Groeneveld, Christa Oosterbaan, Jan Gossen Roos, 
Gerda van Rijn, Afke Nel Smit 

Gast: Willem Jan Groeneveld, Lieuwe Kaspers 
 

 
 
 

Vergadering 
 

1. Opening: De voorzitter van de raad van commissarissen Martin Boekeloo heet 
iedereen welkom, opent de vergadering, stelt de raad van commissarissen voor en 
geeft het woord aan de voorzitter van de raad van bestuur Dirk-Jan van Schie. Dirk-
Jan stelt de raad van bestuur voor. 
 

2. Agenda: Geen opmerkingen over de agenda. 
 

3. Mededelingen: Geen mededelingen.  



4. Toelichting van het bestuur 
a. Jaarverslag 2016 

i. Dirk-Jan deelt mede dat onze coöperatie momenteel 206 leden heeft. 
ii. En dat wij wederverkoper voor 202 klanten zijn. 

iii. Willemijn doet verslag van de artikelen die het platform op de site zijn 
verschenen. 

iv. Dirk-Jan verteld verder dat er diverse activiteiten zijn georganiseerd 
zoals bijvoorbeeld de twee actiemaanden, de huis-aan-huis actie en 
kramen op een aantal markten. 

v. Kort geleden is de Blauwe Molen van www.bluetreeenergy.com 
gedemonstreerd aan de gemeenteraad en het college. Wij willen deze 
kleine en stille windmolen als test op het bedrijventerrein plaatsen en 
als deze test goed uitpakt op meer plekken gaan promoten. 

vi. De Rebelgroup is een groot landelijk adviesbureau waarvan de 
duurzame medewerkers een weekend op Terschelling hebben 
doorgebracht en tijdens dit weekend onze coöperatie doorgelicht en 
vervolgens kosteloos van adviezen hebben voorzien. Er kwam 
voornamelijk uit dat wij het eenvoudig moeten houden in grote 
projecten als partner en niet als trekker moeten optreden. 

b. Jaarrekening 2016: Jacob Sil geeft toelichting over de cijfers van 2016. 
c. Begroting 2017 – 2019: Jacob Sil neemt met ons de begroting die hij heeft 

opgesteld voor de komende drie jaar door. Dirk Jan gaat verder met het 
toelichten van ons meerjarenplan en daagt de leden uit om het komende jaar 
allemaal één lid en/of klant aan te brengen. Vervolgens neemt Martin het 
over en wordt er gestemd of de leden akkoord gaan met ons meerjarenplan. 
Na wat discussie over de stelling van de vraag gaat de meerderheid van de 
leden akkoord met het voorgestelde meerjarenplan met de opmerking erbij 
dat het een plan is, dus dat het met veranderende inzichten volgend jaar 
bijgesteld kan worden. 

d. Stand van zaken zonneveld Hee: Simon geeft een uitgebreide toelichting op 
de stand van zaken omtrent zonneveld Hee. De SDE+ subsidie is aangevraagd 
en de vergunningen worden op 22 mei door de raad definitief gemaakt. Het 
totale project kost € 450.000. Hiervan wil het FSFE (dit is een Fries 
duurzaamheidsfonds) 2/3 financieren onder voorwaarde dat de resterende 
1/3 zelf bijeen gebracht wordt. Hiervoor is het voorstel om de SEM gelden (€ 
25.000) te investeren en de overige € 125.000 via Crowdfunding op te halen 
bij onze leden. Door de SDE+ subsidie kan er voor de eerste 15 jaar een 
gegarandeerd rendement van 4% gegeven worden. Een externe partij gaat 
deze crowdfunding begeleiden en er wordt voorgesteld om 500 certificaten 
van € 250 uit te gaan geven. Om meedoen zo laagdrempelig mogelijk te 
maken wordt nog bekeken of dit bedrag omlaag kan. Er wordt nog onderzoek 
gedaan naar welke vorm obligatie/certificaat en de best passende juridische 
constructie. 

 
  

http://www.bluetreeenergy.com/


5. Stemming 
a. Hoe zonneveld Hee financieren? 

i. Certificaten uitgeven: Hiermee gaan de leden akkoord. 
ii. SEM gelden investeren: Hiermee gaan de leden akkoord. 

iii. Aandelenkapitaal investeren: Hiermee gaan de leden niet akkoord. 
b. Hoe toekomstige winst besteden?: Er is nog geen winst, dus dit wordt hopelijk 

volgend jaar een punt om over te stemmen. 
 

6. Rondvraag: Dirk-Jan doet een oproep voor de volgende functies. 
a. Markt lui, leden die ons willen helpen door achter een kraam te staan tijdens 

een markt. Hiervoor geven zich de volgende leden op: Jenö Obendorfer, Henk 
van Deelen, Gerdien Cupido, Martijn Winnen en Anneke Ruige. 

b. Tekstdichter, wie van de leden wil ons helpen met het schrijven van stukjes 
voor het platform? Hiervoor geeft Martijn Winnen zich op. 

c. Postcoderoos regelaar, hier gaan Johan Meerkerk en Johan Drost mee aan de 
gang. 

d. Energie scanner, wie is bereid om langs belangstellenden te gaan en hun 
huizen een energiescan te geven. Enno Beenes wil dit op zich nemen. 

e. Vandebronner, wie wil in opleiding bij Vandebron zodat diegene 
energiecontracten af kan sluiten. Dit zou een leuke baan kunnen zijn voor een 
student, die door de weeks actief kan zijn in zijn studentenstad en ’s 
weekends op Terschelling.  

- Berend Snijder meldt dat Paul Melles heeft aangegeven dat Rederij Doeksen 
bereid is om indien mogelijk iets met het co2 compensatie bedrag te doen naar 
Terschelling Energie. Dirk-Jan geeft aan dat het bestuur hierover reeds in gesprek 
is met Doeksen. 

- Sylvia Haan geeft een compliment aan het bestuur. 
 

7. Afsluiting: Dirk-Jan van Schie bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid, herhaalt de 
uitdaging voor de leden om het komende jaar allemaal één lid en/of klant aan te 
brengen en sluit de vergadering. 


