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Vanwege de corona-situatie is dmv een ministeriele bepaling de mogelijkheid 
geschapen om een volledig virtuele  Alv te houden. 
Belangrijkste punt hierbij was voor DEBo de goedkeuring door de leden van het 
jaarverslag en het finacieel overzicht van 2019. 
Deze stukken plus de ondertekende goedkeuring van de jaarrekening door de 
Kascommissie zijn tijdig ter beoordeling naar de leden gestuurd.   
In een begeleidend schrijven is het volgende hieraan toegevoegd: 
 
Om belasting te voorkomen op het resultaat van de ingekomen gelden min de kosten, is het nog 
steeds mogelijk het bedrijfskapitaal op € 0,00 te houden en het saldo in voorzieningen te 
plaatsen. 
Dit saldobedrag ‘ Voorzieningen’  van € 5.704,06  is wel te rooskleurig.  
Het eind bedrag van € 491,64  van de opgeheven Miljeuwurkgroep zit hier in,  
en de € 2500,- verkregen subsidie voor het postcoderoos-project ( gezamenlijk 200 panelen 
leggen op het schiphuis) loopt een ernstig risico. 
Eindelijk, na meer dan een jaar wachten, komt er wat meer duidelijkheid over dit project. 
De ingewikkelde en riskante opbrengst van de investering die over 15 jaar via de energie 
leverancier betaald zou worden, wordt omgezet in een subsidie over 15 jaar. 
Helaas is het subsidie bedrag nog niet duidelijk. Zodra hier duidelijkheid over is, is er voor ons 
weer werk aan de winkel:  
-  nieuwe offerte levering panelen, nieuw energie leveringscontract 
-  verlopen aanvraag LIANDER opnieuw indienen 
-  subsidie veilig stellen 
-  rendement berekening maken en – bij positief resultaat- er alles aan doen, om genoeg 
investeerders deelname te krijgen. 
Wat het voor ons extra moeilijk maakt is het vereiste - voor deelname-  van lidmaatschap van 
DEBo. (statutair bij ons, is lidmaatschap gebonden aan het klant zijn van Energie VanOns) 
Wat ons helpt is dat de prijs bij Energie VanOns – na de opstartperiode – nu erg scherp is, en…  
dat onze doelstelling uiteraard ideëel blijft ( met de hoogste stand in de jaarlijkse groene stroom 
ranking uitgevoerd door: Consumentenbond, N. en M. , Greenpeace, en Wise. 
 
 
Door meerdere leden is de goedkeuring per mail binnengekomen 
 
Van de mogelijkheid tot vraagstelling is door het lid L. Huitema gebruik gemaakt. 
De vraagstelling plus beantwoording is al volgt: 
 
 
 1. Wat is SDE+  _?    _=   stimuleringsregeling duurzame energie ( zie internet) 
2. Wil Energie van Ons minder geld per jaar per lid aan jullie uitkeren?     =      
 Mogelijk, staat nog ter discussie 
 3. Van wie kunnen jullie subsidie krijgen? Van Energie van Ons?    = 
      Nee, wel van overheden en in Bolsward: de Stichtingen 



 4. Hoe gaan de sportverenigingen eventueel deelnemen aan het postcode project?   =  
    Mogelijk met ( gedeeltelijke) financiering van de Stichtingen 
 5. Wil Marne College zonnepanelen op het dak?    =        
        Daar hadden we hoop op maar het bestuur in Sneek reageert niet 
 6. Bij kosten 2019 staat een bedrag ‘voorziening’ op startkosten. Deze  zijn denk ik nog niet 
uitgegeven.  Klopt dat?     =      
  ja dat klopt  
 7. Wie neemt jouw taak over als voorzitter?   =      
 helaas, nog niemand kunnen vinden. We houden ons erg aanbevolen voor kandidaten 
 voor bestuur uitbreiding 
 En dan de opmerking/tip.  Zo te lezen zijn jullie als bestuursleden actief op vele fronten. 
 Maar zoals je schetst, de bestuurskracht is gering, is het dan niet verstandig dat jullie in de 
komende tijd je concentreren op de belangrijkste onderdelen, nl. 
 a. het zonnedakproject Schiphuis    b. daar genoeg deelnemers voor vinden  =    
  Daar lag / ligt  inderdaad  onze prioriteit,  naast leden / klanten werving 
 Ik las dat jullie de folder van Energie van Ons willen integreren met de eigen folder. Ik bied hier 
mijn medewerking aan om kritisch mee te lezen met een concept voor de nieuwe folder. Ik ga er 
dan op letten of de folder duidelijk is en of die motiverend zal werken. Maar een folder alleen is 
niet voldoende om nieuwe leden/deelnemers te vinden. Hier zou een nieuw plan voor bedacht 
moeten worden. ( nieuwe folder is dan onderdeel van dit plan) Want wat er tot nu toe gedaan is 
werkt niet voldoende. Misschien een communicatiebureau (Okkema aan de Snekerstraat? De 
kosten daarvan met behulp van subsidie( waar jullie over schreven)en misschien sponsoring 
dragen.      =      
 Energie VanOns heeft mensen die hier op dit moment mee bezig zijn, en die met 
 voorstellen zijn gekomen, we gaan het daar dinsdag avond over hebben. Je bent  - zo 
 mogelijk-   welkom.   
Oja, en dan nog een laatste opmerking/tip: ga als bestuur, als een belangstellende om deel te 
nemen gemeld wordt, zo snel mogelijk die persoon zowel mondeling als schriftelijk/mail 
informeren en verder enthousiasmeren. Jullie weten van de hoed en de rand. Wacht je te lang 
dan haakt die persoon weer af. =     
  Is bekend Lenie, wij doen niet anders. 
 
 
 
 
Met de toesturing van de vereiste stukken en het zichtbaar maken van dit verslag 
op de website van DEBo, voldoet DEBo aan de voor 2020 uitzonderlijke situatie, 
betreffende de Alv. 
 
 
                                                                                                       T. Hettinga 
 


