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Voorwoord.  
Een geweldig jaar was 2017 niet voor DEBo. Optimistisch 
dachten we aan een flinke stijging van het aantal leden en 
realisatie van een zonneweide of zonnedak. Het mocht niet lukken, maar we gaan door 
natuurlijk, we moeten wel. Willen we de wereld leefbaar houden, moet iedereen -overal- 
het zijne daarvoor doen. Al hoe nietig dat op wereldschaal ook mag zijn, en al hoe zeer dat 
op wereldschaal door bepaalde personen wordt tegen gewerkt.  
De doelstellingen van onze politieke leiders zijn nog niet zo gemakkelijk te verwezenlijken 
maar eigenlijk ook minimaal. Gelukkig voor de doelstelling, maar triest voor de getroffenen, 
zijn we in de provincie Groningen wel ‘wakker geschud’. Blijkbaar moet het altijd zo gaan: 
‘Als het kalf verdronken is, dempt men de put’. 
 In Fryslân gaan bepaalde dingen wel goed. We zijn nationaal koploper wat energie  
coöperaties betreft. Zou dat te maken hebben met ons rijk coöperatief verleden? Met al die 
coöperaties willen we het concept ’mienskips-enerzjy’ ontwikkelen. Een nieuwe werkwijze 
voor gemeenschappen om gezamenlijk beslissingen te nemen over energievraagstukken in 
de eigen omgeving en daar zelf uitvoering aan te geven, met een eerlijke verdeling van 
lusten, lasten en zeggenschap! Door deze inzet van vrijwilligers wordt het mogelijk om in 
dienst van het algemeen belang, in de eigen directe leefomgeving, de energietransitie te 
gaan vormgeven.  
Youp van ’t Hek sloot in de oudejaarsconference van 2017 af met: 
 “Ik zie in een soort vrolijke verbazing, hoe we de wereld naar de kloten helpen”. 
Zelf heb ik zoiets van: “Laten we daar dan maar goed gemutst tegen  in gaan”.  
 
Titus Hettinga 
 
Op 25-1-2017 ,organiseerde S.W.F. weer een voorlichtings avond van E. Sprong. DEBo heeft 
zich daar weer gepresenteerd, net als begin 2016. De doelstelling van E Sprong om te komen 
tot verduurzaming van de woningen sluit helemaal aan bij de doelstelling van DEBo. 
In 2017 heeft DEBo weinig vooruitgang geboekt. Dat heeft veel te maken met de beperkte 
mogelijkheden als bestuur en het moeizaam enthousiast krijgen van Bolswarders voor DEBo. 
Twee bestuursleden stopten abrupt als bestuurslid. In februari stopte Ysbrand Galama met 
alle functies bij DEBo, Miljeugroep en St. D.E.B. Gelijk daarmee verloor DEBo niet alleen zijn 
penningmeester, maar ook zijn standplaats op de Grote Dijlakker, de etalage van DEBo. 
Enkele weken voor de algemene vergadering van 3 oktober, maakte Wytze Brandsma 
bekend te stoppen als bestuurslid, waarmee DEBo zijn secretaris verloor. 
Begin 2017 werd duidelijk dat een postcoderoos-project ( het gezamenlijk plaatsen van 
panelen -op basis van participaties- op een ander groot dak.) op het schiphuis van BWS 
(Bolswarder Water Sport) niet haalbaar was.  
Eind 2017 ontstond een nieuwe situatie door een extra provinciale subsidie. Hierbij krijgt 
BWS een extra bijdrage van € 4,50 / m2 asbestsanering en DEBo  €2500,- voor realisatie van 
het postcoderoos project. Met deze subsidie en nieuwe offertes lijkt het project met het 
schiphuis toch haalbaar. 
 
 



In tussentijd werd natuurlijk gezocht naar alternatieven. Overleg met Folkertsma om 
panelen te leggen op een nieuw te bouwen loods op de noordoost punt van industrie terrein 
Marne, liep financieel vast. Ook om met SWF panelen te leggen op de sporthal kon 
uiteindelijk niet doorgaan, van wege de draagkracht. Met de kennismaking op 20-9 met 
mevr. D. Alkema, als nieuwe directeur van het Marne College, werd duidelijk dat de 
eindverantwoordelijkheid voor het energiegebeuren niet bij haar lag maar bij de koepel van 
het middelbaar onderwijs. 
Bij meerder gelegenheden is DEBo gepresenteerd. Zoals bij het 70-jarig bestaan van de 
vogelwacht op 1 – 4  en in de bijeenkomst van Bolswards Historie op 21 – 4 en 22 – 5 in de 
fractievergadering van het CDA. 

 
Ook in de optocht van ’t Heamiel feest waren we weer present. Door het thema ‘culinair’ 
kwamen we deze keer met een ‘kip’-kar en een gebakken ei op het zonnepaneel met de 
slogans: ‘eigen elektriciteit: een eitje’ en ‘geen echte groene stroom, dat pikken we niet’. 
 
Twee maart was een presentatie van Platform Bolsward in de oude RABO bank, hier had 
DEBo een stand die goed aandacht trok. Dit was ook het geval bij de tweede presentatie van 
het Platform in de Broerekerk. 
Door de slechte weersomstandigheid tijden de kerstmarkt 8 – 12 hebben we daar verstek 
moeten laten gaan, en tot slot zijn we regelmatig te zien op TV Bolsward. 
De A.L.V. van DEBo was 3 – 10 in Elim. Hier werden 2 nieuwe bestuursleden benoemd n.l.  
Nico de Jong en Piet Mollema. 
Met het vooruitzicht dat het postcoderoos-project nu goede kans van slagen heeft, sluiten 
we dit jaar dan toch nog positief af. 
 
Het aantal leden/klanten is per eind december 23  
Het bestuur bestaat uit: Titus Hettinga (voorz.) , Michiel Kramer (secr.) , Piet Mollema 
(penningmeester), en Nico de Jong 


