Notulen algemene ledenvergadering Terschelling Energie
6 juli 2016
1e jaargang, nr. 1
Locatie:
Tijd:

De Driemaster te Midsland
20.00-22.00 uur

Deelnemers RvC:
Deelnemers RvB:
Leden:

Afgemeld:

Gast:

Martin Boekeloo, Arjan Berkhuysen, Jenö Obendorfer, Hilmar Schurink
Dirk-Jan van Schie, Jelle Cupido, Jacob Sil Ruige, Simon Kalf, Marc
Boekeloo
Ria Baldee, Colin de Beer, Aaltsje Bosma, Gerdien Cupido, Reinout
Hogeweg, Henk van Deelen, Jolle Dijkstra, Jan Elkhuizen, Gea van
Essen, Marloes Fopma, Marjolein Frijlink, Marc de Graaf, Yvonne
Groeneveld, Arjen Haantjes, Sylvia Haan, Guido Hogerheyde, Trix
Huystee, Teun de Jong, Cees de Jong, Herman Kinzel, Meike Kompaan,
heer en mevrouw Kosters, Floor Lagerweij, Odi Littmann, Johan
Meerkerk, Danny van Mullekom, Jacques Plooyer, heer en mevrouw
Reitsma, Gerard Roos, Arjen Snijder, Hinke Spakman, Willemijn
Steentjes
Tanja Crebolder, Kees Dekker, André van Foeken, Rob Franken,
Daniëlle Hamers, Jan Hoogstra, Jan Lodder, Antoine Maartens, Marike
Roos, Jan Gossen Roos, Jeroen van Schie, Berend Snijder, Hendrik Klaas
van der Wielen, Martijn Winnen, Marga Wortel
Wietske van der Schaaf (gemeente Terschelling)

Vergadering
1. Opening: De voorzitter van de raad van commissarissen Martin Boekeloo heet
iedereen welkom, opent de vergadering en geeft het woord aan de voorzitter van de
raad van bestuur Dirk-Jan van Schie.
2. Agenda: Geen opmerkingen over de agenda.
3. Mededelingen: Geen mededelingen.
4. Toelichting van het bestuur
a. Stand van zaken: Op 20 februari is Terschelling Energie succesvol gelanceerd.
In de drie dorpshuizen zijn informatiebijeenkomsten georganiseerd en over
het hele eiland zijn folders verspreid. De coöperatie heeft momenteel 151
leden die gezamenlijk 349 aandelen hebben gekocht. We hebben nu 40
klanten en nog 10 klanten zijn overgestapt en worden in de loop van dit jaar
aangesloten. Er zijn meerdere artikelen over “groene doeners” gepubliceerd
op onze website en in De Terschellinger.
b. Toelichting bestuurswisseling: Gerrit-Jan Steensma mocht van zijn werkgever
geen penningmeester zijn ter voorkoming van de schijn van

belangenverstrengeling. Deze functie is binnen het bestuur aan Jacob Sil
Ruige overgedragen.
c. Jaarrekening 2015: De jaarrekening van 2015 is door een accountant
samengesteld en door onze raad van commissarissen gecontroleerd en
goedgekeurd.
d. Begroting 2016 – 2018: Penningmeester Jacob Sil Ruige geeft toelichting op
de begroting. Marloes Fopma vraagt waar de kosten van de lancering uit
bestaan omdat dit een hoog bedrag is. Dirk-Jan van Schie legt uit dat hier
meerdere kosten onder vallen die allen met de lancering te maken hebben.
Dit zijn onder andere alle kosten van de avond in ET10, de kosten van het
verlichten van de Brandaris, kerk en molen, de folder, de film, enz. Jan
Elkhuizen vraagt wat onder de organisatiekosten valt. Jacob Sil Ruige somt op
dat hier de kosten van de verzekering, accountant, advertenties, promotie en
dergelijken onder vallen. Dit is ruim begroot en het is de bedoeling dat deze
kosten lager gaan uitvallen. Trix van Huystee vraagt of het klopt dat het de
bedoeling is om ieder jaar 120 klanten erbij te krijgen. Dirk-Jan van Schie
antwoordt dat dit inderdaad ons streven is maar dat wij daarbij de hulp van
onze leden nodig hebben. Hij zou graag zien dat onze leden zich als
ambassadeur voor Terschelling Energie gaan inzetten.
e. Meerjarenplan: In 2016 is Terschelling Energie gelanceerd en is een start
gemaakt met het werven van leden en klanten en in september gaat een
nieuwe wervingscampagne van start. Het platform is opgezet en wordt
aangevuld met nieuwe artikelen. Het Zonnecollectief Terschelling is gestart en
wordt uitgebreid met nieuwe bronnen en klanten met overproductie. We
willen dit jaar een duurzame thermometer ontwikkelen.
In 2017 gaat het werven van leden en klanten door. Ook het platform en het
zonnecollectief worden verder uitgebreid. Het eerste grote project wordt
gerealiseerd en het revolverend fonds wordt gestart. In 2018 is het de
bedoeling dat het tweede grote project gerealiseerd wordt. Daarnaast willen
we dan diverse duurzame alternatieven onderzoeken zoals
tweeweglaadpalen, zeewater warmtepomp en een besparingsproject.
Gerdien Cupido stelt voor om de parkeerplaatsen in Harlingen met
zonnepanelen te overdekken. Leuk idee, maar wij willen eerst verder met
projecten op Terschelling. Marjolein Frijlink vraagt of we iets gaan doen met
een ridgeblade/nokgenerator. Gea van Essen vertelt dat dit op Vlieland getest
wordt en nog niet goed werkt. Jan Elkhuizen weet dat er in Harlingen
negatieve ervaringen zijn hiermee in verband met geluid en trillingen. Henk
van Deelen geeft aan dat het windpark Borssele voor 7 cent energie gaat
leveren en dat we dus niet alleen stroom van windmolens in Leeuwarden
maar bijvoorbeeld ook uit Zeeland kunnen betrekken.
Voor wat betreft nieuwe bronnen zijn we in gesprek met LTO afdeling
Terschelling omdat zij de grootste dakoppervlakken hebben. De boeren zijn al
heel duurzaam bezig, maar als gevolg van de lage melkprijs is investeren
momenteel lastig. Er is een bedrijf bezig met het onderzoeken van de
haalbaarheid van een biomassavergasser. Wij zijn actief met ons project op
Hee en er zijn gesprekken met Staatsbosbeheer voor een project met
zonnepanelen.

f. Presentatie plan eerste zonneveld: Onze inschatting is dat dit zonneveld gaat
€ 390.000 kosten. Het FSFE (fonds van de provincie) wil voor 2/3 deel van dit
bedrag een achtergestelde lening verstrekken voor de looptijd van 15 jaar. De
SDE+ subsidie loopt ook 15 jaar. Deze subsidie is aangevraagd. De totale
loopduur bedraagt 25 jaar. De eerste 15 jaar geeft dit een verwacht
rendement van +/- 3,9%. Als na 15 jaar de lening van het FSFE is afgelost zou
het rendement naar +/- 6,9% kunnen stijgen. Dit rendement is onder
voorwaarde van verlening vergunning, toekenning SDE+ en bij huidige
energieprijs. Voor de ontbrekende € 130.000 worden investeerders gezocht.
Ons ledenkapitaal is nu € 17.250 en dus nog niet voldoende en dus is het idee
om 400 certificaten uit te geven voor € 325 per stuk. De leden van
Terschelling Energie krijgen het eerste recht om hierop in te schrijven. Jenö
Obendorfer vraag hoeveel opbrengst dit zonneveld gaat geven. Simon Kalf
geeft een voorzichtige schatting van 350.000 kWh. Op Terschelling hebben we
gemiddeld meer zonne-uren, dus dit veld levert hoogst waarschijnlijk een
hogere opbrengst. Sylvia Haan vraagt hoe de toewijzing van de SDE+ subsidie
gaat. Simon Kalf verteld dat de toewijzing op basis van haalbaarheid gaat. Odi
Littmann stelt voor om de certificaten goedkoper te maken het voor meer
mensen mogelijke te maken. Dirk-Jan van Schie geeft aan dat wij dit zo
bedacht hebben, maar dat wij hierover graag input willen van onze leden.
Sylvia Haan stelt voor om 500 certificaten van € 250 uit te geven. Colin de
Beer zegt dat je ook meer aandelen van Terschelling Energie kan kopen. Henk
van Deelen stelt voor om het bedrag wat je bespaart bij Terschelling Energie /
Vandebron te investeren in certificaten. Dirk-Jan van Schie vindt dit een leuk
idee, maar dit geeft heel veel administratie. Jan Elkhuizen vindt dat iedereen
dat voor zichzelf kan doen. Sylvia Haan geeft aan dat hoe lager het bedrag van
de certificaten de meer je ervan verkoopt. Gerdien Cupido stelt voor om
certificaten van € 325 en van € 150 uit te geven. Jelle Cupido geeft aan dat
het bedrag van € 325 is gebaseerd op de prijs van 1 zonnepaneel en dat je dus
als het ware zonnepanelen koopt. Gerard Roos heeft overproductie van zijn
zonnepanelen. Jelle Cupido geeft aan dat het dan voor hem interessant is om
zich aan te sluiten bij het Zonnecollectief Terschelling zodat zijn overproductie
aan andere Terschellingers verkocht kan worden. Henk van Deelen vraagt hoe
het zit met het eigendom. Wij pachten het land en huren het dak van Cor
Langerak. Gerdien Cupido vraagt waarom de panelen niet hoog geplaatst
worden zodat er schapen onder kunnen lopen. Deze constructie is te kostbaar
en dan kan het project niet uit. Trix van Huystee vraagt wat we gaan doen als
de achtergestelde lening niet door gaat. Dirk-Jan van Schie vertelt dat deze
lening al is toegezegd. Simon Kalf vult aan dat het FSFE alleen mag investeren
in duurzame projecten en dat de Rabobank ook geld wil lenen en dat die
lening vervolgens door het FSFE gegarandeerd wordt. Reinout Hogeweg geeft
aan dat hierover in Denemarken info opgevraagd kan worden. Ria Baldee
vraagt wat de gemeente financieel bijdraagt. Dirk-Jan van Schie vertelt dat wij
regelmatig goede gesprekken hebben met de gemeente en dat zij positief zijn
en meewerken, maar dat er geen ruimte is voor financiële bijdragen. Jan
Elkhuizen vraagt wie er aansprakelijk is voor de lening. Simon Kalf meldt dat
het een achtergestelde lening is. Henk van Deelen vraagt of het pluktuin

project toekomst is of plan B. Dirk-Jan van Schie geeft aan dat de eigenaar van
de pluktuin daar zelf mee bezig is. Marjolein Frijlink vraagt of er paaltjes in het
land bij Hee gezet kunnen worden om een idee van de grootte en hoogte te
krijgen. Dirk-Jan van Schie antwoordt dat dit niet kan omdat dit land
momenteel verpacht is.
g. Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn): Wij zijn met de
gemeente in gesprek om ook voor Terschelling zo’n fonds op te zetten.
h. Huishoudelijk reglement: Het huishoudelijk reglement is bedoeld om te
verduidelijken hoe wij de statuten opvatten. Het belangrijkste punt hieruit is
dat wij onder economische en/of maatschappelijke binding met Terschelling
ook bedoelen een ieder die een elektriciteitsaansluiting en/of een
gasaansluiting heeft op Terschelling. Teun de Jong vraag of dit ook voor
rechtspersonen geldt. Dirk-Jan van Schie antwoord deze vraag bevestigend.
Floor Lagerweij merkt op dat als je dus geen aansluiting hebt je ook geen lid
mag worden en dan zou de zeilwagenvereniging met hun clubgebouw zonder
aansluitingen dus geen lid mogen zijn. Dirk-Jan van Schie legt uit dat dat dus
wel mag omdat dan de economische en/of maatschappelijk binding geldt.
i. Privacy reglement: Er zijn geen vragen over dit reglement.
j. Bewijs van lidmaatschap: Er is nu geen bewijs van lidmaatschap. Zodra een lid
zijn aandeel heeft betaald wordt hij ingeschreven in het ledenregister en
ontvangt hiervan een bevestiging per e-mail. Dit bewijs van lidmaatschap zou
dus alleen een emotionele waarde hebben. Gea van Essen stelt voor om leden
een sticker te geven. Willemijn Steentjes vult aan met een “Ik ben lid”-sticker.
We gaan hierover stemmen.
5. Stemming: Martin Boekeloo neemt als voorzitter van de raad van commissarissen het
woord voor de stemrondes.
E-mail: de meerderheid van de aanwezigen gaat ermee akkoord dat alle
communicatie met de leden en de toekomstige stemrondes via de e-mail
gaan.
Huishoudelijk reglement: de meerderheid van de aanwezigen gaat akkoord
met het huishoudelijk reglement.
Privacy reglement: de meerderheid van de aanwezigen gaat akkoord met het
privacy reglement.
Bewijs van lidmaatschap: de meerderheid van de aanwezigen gaat akkoord
met de bevestigings-e-mail als bewijs van inschrijving in het ledenregister.
6. Rondvraag: Martin Boekeloo stelt voor om de volgende algemene ledenvergadering
in februari 2017 te houden. Yvonne Groeneveld vindt februari te vroeg en stelt april
voor. Dirk-Jan van Schie geeft aan dat februari de rustigste maand is. Trix van
Huystee vraagt of deze vergadering dan eerder aangekondigd kan worden. Reinout
Hogeweg vraagt of het verslag van deze vergadering op de site komt te staan. DirkJan van Schie meldt dat het verslag, de jaarrekening, e.d. op de site komen te staan.
Marc Boekeloo geeft aan dat er ook een nieuwsbericht over deze algemene
ledenvergadering op de site komt te staan. Sietse Reitsma vraagt of het boekjaar
gelijk loopt met het kalenderjaar. Dit wordt bevestigend beantwoord. Danny van
Mullekom vindt de organisatiekosten hoog en vraagt waar die uit bestaan. Tevens
geeft hij aan dat er goed over nagedacht moet worden wat nodig is, dus geen
ballonnen en andere onnodige dingen. Dirk-Jan van Schie antwoord dat de

organisatiekosten ruim begroot zijn en hoogst waarschijnlijk mee gaan vallen.
Gerdien Cupido vraag of Vandebron nog activiteiten gaat ontplooien. Dirk-Jan van
Schie antwoord dat dit nu moeilijk is omdat onze bronnen uitverkocht zijn. We gaan
in september verder actie ondernemen met Vandebron. Willemijn Steentjes vult aan
dat overstappen op Terschelling Energie overstappen op 100% duurzame
Nederlandse stroom is of deze stroom nu van Terschelling komt of uit Leeuwarden.
Jenö Obendorfer geeft aan dat klant worden van Terschelling Energie er voor zorgt
dat Terschelling Energie inkomsten krijgt waarmee er weer bronnen op Terschelling
gecreëerd kunnen worden. Danny van Mullekom geeft zijn complimenten aan de
raad van bestuur. Marloes Fopma vindt dat wij allemaal Terschelling Energie moeten
promoten. Martin Boekeloo geeft aan dat de klanten niet alleen van Terschelling
hoeven te komen maar ook van de wal. Gea van Essen vraagt of een klant ook lid
moet zijn. Martin Boekeloo antwoord dat iedere Nederlander klant mag worden.
Dirk-Jan van Schie vraagt of er leden zijn die ons willen helpen voor op braderieën, in
commissies, en dergelijken. Als voorbeeld noemt hij dat de WBS en De Veste hun
daken beschikbaar willen stellen voor zonnepanelen en dat wij hier graag aandacht
aan willen geven, maar dat wij in tijdgebrek komen doordat wij het allemaal naast
ons werk doen. Gerard Roos en Gerdien Cupido geven aan dat zij het bestuur willen
helpen. Jan Elkhuizen vraagt of wij de installateurs kunnen betrekken zodat deze
Terschelling Energie gaan promoten onder hun klanten. Dirk-Jan van Schie vertelt dat
wij de installateurs als partner op onze site hebben staan en dat het een goed idee is
om binnenkort weer gesprekken met hun gaan voeren.
7. Afsluiting: Dirk-Jan van Schie bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit de
vergadering.

