Jaarverslag 2016
Voorwoord
In dit jaar zijn we gestart met onze energie
coöperatie DEBo. Uiteindelijk met het doel een
kleine bijdrage te leveren aan een leefbare
wereld.
Toekomstbeeld:
Op de klimaatconferentie november 2015 in Parijs werd door alle landen besloten dat de
opwarming van de aarde niet meer dan 1,5 tot 2 graden zou mogen bedragen om
catastrofale klimaatveranderingen tegen te gaan. De IPPC, heeft al direct laten weten dat
deze inspanningen absoluut ontoereikend zijn, dat de inspanningen verdrievoudigd
zouden moeten worden om dit doel te bereiken. Het is hoogst onwaarschijnlijk dat dat
gebeurt, want onze huidige economie kan dat niet aan, laat staan dat de mensheid ook
bereid zou zijn tot een uiterst sober leven.
Dus moeten we rekenen op een opwarming van de aarde aan het eind van deze eeuw
met tenminste 5 graden met als gevolg een stijging van de zeespiegel en klimaat tussen
de evenaar en de keerkringen, waar het ’s zomers tussen de 45 tot 50 graden wordt; is
het praktisch onleefbaar. Het ijs op de zuidpool - tot 5 KM dik- smelt, en is een proces
wat niet meer tegen te houden is. De Warme Golfstroom die Europa leefbaar maakt , zal
verdwijnen en de stijging van het zeewaterpeil kan volgens een studie van
de Universiteit van Washington wellicht oplopen met een 4 meter per eeuw.
veranderingen die het leven van honderden miljoenen mensen drastisch zullen raken.
De Nederlandse CO2 voetafdruk per hoofd van de bevolking behoort tot de hoogste van
de wereld en het energiegebruik is in 2016 ook nog met 4% toegenomen.
Nederland behoort tot de rijkste en meest kennisintensiefste landen van de wereld. We
zouden er iets aan kunnen doen, maar we doen te weinig voor de verre toekomst. Ons
oerbrein blijkt daar een rol in te spelen ( Jan Terlouw zegt: “We hebben daar geen gen
voor”).
Als we doorgaan op het pad van de niet
duurzame energie, zal de mensheid
ophouden te bestaan. De planeet Aarde is
er dan nog wel. Die heeft ons niet nodig,
wij hebben planeet Aarde nodig.
Gelukkig zijn er mensen die voorop lopen
en de problemen onder ogen zien van
klimaat, overbevolking en kapitaalmacht en die steeds meer geneigd zijn om zich af te
keren van grote instituties. Met DEBo doen we dat in Bolsward. Duurzaam dichtbij
brengen. Doe je mee? We kunnen je energie goed gebruiken.
Titus Hettinga ( v.z.)

In 2016 zijn we op 29 februari (schrikkeldag) officieel gestart met de energie coöperatie,
naar het idee van Naomi Klein ( Canadese schrijver) om van deze schrikkeldag ( Engels:
Leap day ) een sprong te maken in verduurzaming.
De bedoeling was om in
combinatie met het Marne
College prof. Vellinga uit te
nodigen, totdat bleek dat 29-2
in de vakantie viel. Om deze
dag toch doorgang te laten
vinden heeft het geresulteerd in
een opening van onze
standplaats op Grote Dijlakker
37. De opening werd verricht
door Sjoerd IJdema van het
Platform Bolsward.
DEBo ondersteunt van harte de actie Energie Sprong van SWF en spreekt daar ook in.
Op de eerste avond hiervan is het contact ontstaan met Nico de Jong bestuurslid van
BWS, de watersport vereniging van Bolsward. Na dit contact is een intensieve
samenwerking ontstaan in het zoeken naar een mogelijkheid van dak vernieuwing in
combinatie met zonnepanelen. Aanleiding voor ons was het mogelijk opzetten van een
postcode-project waarbij burgers kunnen participeren in het opwekken van zonneenergie. Voorwaarde hierbij is dat DEBo, BWS en participanten hier voordeel bij hebben.
Het koste veel tijd om alle mogelijkheden te onderzoeken:
- Is het mogelijk om een dak te maken van zonnepanelen?
- Welke subsidiemogelijkheden zijn er, ook in combinatie met asbest verwijdering?
- Gaat het gebouw nog 15 jaar mee in goede conditie?
- Welke elektriciteit aansluiting heeft het gebouw en hoeveel panelen leg je er op?
- Het beoordelen van offertes en het maken van publiciteit.

Dat laatste hebben we o.a. gedaan
in de jaarvergadering van BWS,
in een voorlichtingsavond van
Platform Bolsward
en op de kerstmarkt.

Meer in het algemeen hebben we ons
geprofileerd met de Heamiel optocht. We
wonnen er een tweede prijs mee.

Die profilering
ging gepaard
met de
verspreiding
van onze
promotieenvelop met
een inhoud die
bestond uit een
A4 met
gegevens, een
folder van NLD
en een affiche
voor deelname
als participant.

Omdat de financiële ruimte zeer beperkt is zijn we voorzichtig met reclame uitingen. Wel
hebben we voor de opening van de standplaats vlaggen, een bord en plakkaten laten
maken. Verder staan we vermeld op TV Bolsward en hebben we natuurlijk onze eigen
website. De overweging om lid te worden van de ondernemersvereniging ging ook niet
door vanwege de te hoge contributie.
Onze eigen jaarvergadering was 22-9-2016. Het voorlopig bestuur werd hierbij officieel
benoemd met uitbreiding van Michiel Kramer en het financieel verslag werd goed
gekeurd
Het aantal leden/klanten is per december 16, met aspirant-leden 21
Als bestuur zijn we meerdere keren bij elkaar geweest en altijd in combinatie met MGB.
Bijna altijd zijn de bijeenkomsten van de Energiewerkplaats in Raerd bij gewoond.

