
ALV DEBo, 6 oktober 2021 in Elim te Bolsward. 

Aanwezig: Nico de Jong, Michiel Kramer, Titus Hettinga (voorzitter), Piet Mollema (financiën), Michiel 
Galama (notulen), Jan van der Feen, Trees Hettinga en Laureen Fraser. 

Een bijzonder welkom aan Marc van Wingaarden van het STOGEF. 

STOGEF 

Na een welkom van de voorzitter krijgt Marc het woord: 

Stogef is een stichting vanuit de burgers opgericht voor duurzame energie. Windturbines een 
zonneweiden kunnen we daar mee doorgaan of is er een alternatief? Marc is met de heer Salverda 
gestart. Er is contact gezocht met gemeente, provincie, Energie Nederland en het ministerie van 
economische zaken. 

Doel: van onderaf opzetten. 

Met betrekking tot ons plaatselijke warmtenetwerk is het plan een 
burgerforum/bewonersgroep/klankbordgroep op te zetten waar ook DEBo een rol in kan krijgen of 
hierin een voortrekkersrol kan vervullen. 

Kansrijk is ook de rol van de plaatselijke industrie die ook warmte produceert en energie nodig heeft. 
De gemeente heeft m.b.t. hiermee al initiatief genomen en een intentieverklaring getekend omtrent 
het warmtenetwerk. 

Bovendien is al een eerste opzet gemaakt v.w.b. de haalbaarheid onderzocht en positief bevonden. 

 Met geothermie is volledige isolatie van huis niet een voorwaarde 
 Aansluitsubsidie 3350,- 
 Niet duurder dan gasprijs 

Voor het gehele proces van opzetten netwerk, distributie en beheer is professionele ondersteuning 
nodig. Te denken valt aan belasting, contracten leden, juridische verantwoording enz.…. 

Er hebben zich na de informatieavond in de Martinikerk al veel mensen aangemeld voor de 
klankbordgroep. Een eerste bijeenkomst wordt binnenkort georganiseerd door Stogef. Hierin worden 
wij als DEBo meegenomen. 

FINANCIEN 

ALV is akkoord met financieel jaarverslag 

We hadden te maken met een belastingaanslag i.v.m.  een flink toegenomen batig saldo mede 
veroorzaakt door terugbetaling van LIANDER en omdat de belastingdienst het bedrag Voorzieningen 
nu als Eigen Vermogen ziet. 

8 september 2021 is SCE subsidie toegekend voor ons schiphuisproject. 

We wachten op reactie op aanvraag aansluiting netwerk (LIANDER) 

SC Bolsward zijn lid van ons maar profiteren niet meer van postcoderoostraject. Ze ontvangen 
derhalve van ons 300 euro ter compensatie. 

DEELAUTO 

Er wordt gewerkt aan een plan om een elektrische auto te delen in Bolsward 

BESTUURSUITBREIDING 

Oproep. Jan van der Feen geeft zich op 

FINANCIEEL VERSLAG 



Van de milieuwerkgroep Bolsward die opgeheven is is 200 euro naar de buurtmarkt gegaan. 

Kascontrole: nieuw lid, Trees Hettinga is aftredend. Voorgesteld wordt Evert Salverda. 

SCHIPHUISPROJECT 

Michiel Kramer doet verslag; 

Asbest is eraf gehaald bij het schiphuis en het doel is zonnepanelen te plaatsen. 

Het nieuwe dak ligt er al op. 

150 panelen met SCE subsidie, 15 jaar lang. 

opbrengst is ongeveer 51000 kWh/jaar. 

Lokale duurzame energie 

Informatie over subsidie/correctie zie onze website (model) 
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