
DEBo – Duorsome Enerzjy Boalsert

Verslag 

Algemene ledenvergadering (ALV) van 22 september 2016, te Elim,  Nanne 
Reijnstr. 19-a.

Aanwezig: Bestuur DEBO : Ysbrand Galema, Titus Hettinga, Wytze Brandsma.
Aanwezig leden en belanghebbenden:
Michiel Kramer,  Edgar Fraiquin, Nico de Jong, Hilbrand Schuurmans, Ton Visser, 
Lize Knossen, Lauren Freaser. Michiel Galema 
Afmeldingen:  Piet Mollema, Sybe de Ree.

1. Opening
De voorzitter heet iedereen hartelijk welkom op deze bijzondere eerste 
algemene ledenvergadering en opent daarmee de vergadering. Bijzonder 
welkom voor Edgar Fraiquin (US Koöperaazje). 

Afgelopen jaar is het niet makkelijk geweest om klanten te winnen voor de 
NLD en daarmee leden te voor DEBo. Eén van de oorzaken is de prijs van de 
NLD, van de Bron en Fenor zijn goedkoper. Fenor adverteerd nu wekelijks in 
het Bolswards nieuwsblad. Hier moet dus actie op worden ondernomen, 
omdat het anders lastig wordt om DEBo te laten groeien. DEBo heeft op dit 
moment 16 leden die ook klant zijn bij NLD en XX aspirant leden. Zij zijn wel 
lid maar geen (nog) geen klant bij NLD.

De inzet van DEBO blijft het inzetten op energie besparing en lokaal energie 
opwekken. Hilbrand heeft zich afgelopen periode ingezet voor de besparing 
van energie,met de boodschap dat energie besparing moet worden 
ondersteund met subsidies. Titus heeft bij de gemeentelijke informatieavond 
over de energiesprong ook aandacht gevraagd voor energie besparing en 
DEBo.
 

2.  Jaarverslag en activiteiten
Over het jaarverslag zijn geen opmerkingen.

Een van de hoogte punt uit het jaarverslag is de officiele aftrap van DEBO.
Pier Vellinga (was uitgenodigd) voor opening start DEBO, op Leap day (29-
feb). Dit bleek helaas lastig te organiseren. Op deze “ljep dei” is uiteindelijk de 
standplaats van DEBo aan de dijlakker feestelijk geopende door Sjoerd 
Ijdema (platform Bolsward), door een (energie)sprong te maken op
 
Lize geeft aan toch tevreden met de activiteiten die ontplooid zijn. Edgar geeft 
als tip om in Bolsward meer publiciteit te zoeken, om meer mensen te 
bereiken.

Uit een korte brainstorm volgen de volgende voorstellen:



 groeps app/wijk app gebruiken om publiciteit te gebruiken. 
 Niet commerciële advertenties. 
 Via facebook adverteren, in Bolsward.
  Berichten linken van us Koöperaazje. 

3. Financieel verslag 

Het financieel jaarverslag wordt goedgekeurd. 

Ysbrand geeft een korte samenvatting: Pas sinds we lid zijn van NLD, krijgen 
we geld binnen, dit is dus 2016. Voor de rest komt er meer geld binnen als er 
meer leden zijn. 

Het huidige saldo is 1863 euro. De gemaakte kosten in 2015 zijn 
voorgeschoten, en in januari 2016 verrekend. Er is 2500 subsidie ontvangen 
van de Provincie Fryslan. 

Edgar geeft aan dat er mogelijkheden zijn om niks met de belastingen te 
hoeven doen, twee passages zijn er om geen belasting te hoeven te betalen, 
en btw. 
Ton geeft aan dat onder 5000 euro geen belasting verschuldigd is als 
Stichting.  Met 1800 euro btw als kooperaasje. 
Debo kan worden vrijgesteld van belasting, voorgesteld wordt dat contact 
wordt opgenomen met penningmeester Pingjum, waar dit ook aan de orde is 
geweest.

DEBO heeft geen winstoogmerk en heeft in de statuten vast gelegd dat 
eventuele winst wordt gebruikt voor groene & maatschappelijke doel in 
Bolsward.
Momenteel zijn er geen doelen voorgedragen. Via stemming wordt bepaald op
het geld momenteel te laten staan bij de bank.

Nico stelt voor het extra geld uit te trekken voor PR om meer leden te trekken. 
Hier wordt mee ingestemd. Er zal dan een PR-plan moeten worden gemaakt.
Momenteel kost het project in samen werking met de watersportvereniging 
veel tijd. 

4. Bestuur 
Michiel Kramer wordt voorgesteld als nieuw bestuurslid en via stemming 
verkozen in het bestuur.

Als opmerking wordt meegegeven dat DEBo nog extra activie mensen nodig 
heeft.



5. Voortgang DEBO

Edgar is aanwezig om iets te vertellen over NLD en Us Koöperaazje. Hij geeft 
aan dat het roerige tijden zijn op de enrgie markt. energie prijzen die zo hard 
dalen en lage prijzen werken tegen ons. Energieprijs is bijna gehalveerd. 
Kolen snippers zijn te goedkoop. CO2 emissie is toegenomen. 

Hoe kunnen we dit oplossen? Hoe kunnen we (NLD)  kosten reduceren, maar 
toch eigen identiteit behouden. Op 26 oktober is de ALV  van Us 
Koöperaazje,hier zal meer worden uitgelegd over de toekomst van NLD en Us
Koöperaazje . Us Koöperaazje kost momenteel meer geld dan binnen komt, 
dit is ook het gevel voor NLD. Us Koöperaazje staat € 26.000- in het rood, 
inkomsten zijn er nog niet. 
De € 26.000- schuld wordt (misschien) opgelost door provincie.

Edgar verteld verdet dat momenteel wordt gewerkt aan buurtkracht; slimme 
meters in wijken die zicht kunnen aanmeldingen.Dit zou een werkproject 
worden, waarvoor twee mensen van Us Koöperaazje (betaald) kunnen 
werken. Buurkracht is een initiatief van liander, laat mensen bewust worden 
van het energie verbruik. Met Slimme meters, wat is voor iedereen van 
belang.Ze komen bij je langs, maken een plan op maat en zo kun je serieus 
energie gaan besparen. 
Titus merkt op dat je ook als afdeling zou kunnen functioneren, meerder 
coöperaties is moeilijk, Edgar geeft aan dat  met een aparte Koöperaazje heb 
je meer stemmen en dus beter binding lokaal. 

Pingjum sterker verband in kleine dorpen. 
 
Lize informeerd naar het aantal aangesloten coöperaties bij Us Koöperaazje. 
Dit zijn er momenteel 62 . Met nu meer dan 3000 klanten voor NLD. Vorig jaar 
zijn er 2200 klanten bijgekomen, 4000 klanten zou je break even zijn. 

NLD heeft een slechte score op het gebiedt van groene energie toch is alle 
electrische energie lokaal groene energie. Dit komt omdat men zich heeft 
gebaseerd op  cijfers van 2014 (vanaf 1 juni) toen is beetje grijze energie 
gebruikt vandaar slechte score. Motto blijft: Fries geld moet in Friesland 
blijven. Gas is niet groen te bestempelen, je kunt groene certificaten kopen. 
Verschillende certificaten kun je kopen om groen gas te maken

Milieu bewuste straat van Bolsward. Weinig wijken of straten goed 
georganiseerd. 
Titus heeft afgelopen jaar een presentatie gegeven bij buurtverenigingen 
Molendraai en Fugelkrite. 

Omrin opent in Oudehaske een vergister met opwaardering voor aardgas van 
auto’s.  Zou dit ook iets voor DEBo zijn?



6. Varia / Rondvraag

Sinneda watersport vereniging
Het project om zonnepanelen  bij de Watersport Vereniging te plaatsen is 
ingewikkeld en moet voor iedereen aantrekkelijk zijn. De investering moet 
renderen. Nico wacht op sterkte berekening va het gebouw. Is het ook nog 
sterk genoeg is om dak vol te leggen met zonnepanelen. Het gebouw had op 
het zuiden moeten liggen, maar ligt oost & west. De dakhelling is ideaal en er 
is plek voor 220 panelen. Het is een optie om zonnepaneel als dakbedekking 
te gebruiken. Voor de inverstering wordt gedacht aan een prijs van 300 euro 
per paneel van  200-250 Wp. Dit inclusief de kosten voor de omvormer en 
overige installatie.

Lidmaatschap van DEBo
Een lid moet klant zijn van NLD, anders heeft het ook weinig financieel nut. 
Draagkracht is belangrijk voor DEBo, meer draagkracht zorgt voor meer 
mensen die willen participeren. Het doel is meer mensen meer lid maken van 
DEBO ipv aspirant lid. Mogelijk is om aspirant leden geen stemrecht te geven. 
Als DEBo verkopen we in ideaal. Edgar verteld uit ervaring dat als je meer 
leden krijgt het aantal sneller toeneemt, het sneeuwbal effect. Goed om de 
komende periode aan te gaan werken.

Ysbrand - Opschalen windmolens wordt altijd gefinancierd, genoeg lokaal 
draagvlak. Financiering is nooit een probleem, alleen het plan moet erg goed 
zijn.  Genoeg bedrijven die ook willen mee financieren. Postcoderoos 
Watersportvereniging, bedrijfsplan is rond kun je geld lenen.  SDE+ en 
postcode roos – nog een betere uitleg nodig ook op facebook zetten. 23 
september 5,6 cent sde+, 1 juni was pot leeg, nu iets aangevuld. Nieuwe 
windmolen wel rendabel. NLD krijgt andere positie, gaat zich richten op 
postcode roos.  Hilbrand – iemand wil wel lid worden, boete moet vervroegd 
overstappen, moet die persoon zelf betalen. 
Debo is Koöperaazje die de energie verkoopt. Zonnepaneel blijft eigendom 
betaler.

Verder uitleg van postcode roos nodig, Simon Visbeek vragen.

Er worden nog wat foto’s vertoond van acties van DEBO, ezel in de kar, en 
schiphuis. 

7. Sluiting 
Titus bedankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering met het 
zingen nog het Debo lied.
                                                                                   



Acties

Ysbrand- contact penningmeester Pingjum –vrijstelling belasting.


