
 

         Jaar verslag 2021  

     van Energie Coöperatie   

                      DEBo 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Voorwoord  

Eind 2020 schreven we bij de nieuwjaarswens dat we in ’21 een overgang zouden mogen 

krijgen naar een normaal jaar, vrij van corona. Met in de christelijke traditie weer een 

kerststal in de Broerekerk, het mocht niet zo zijn. Vanuit die christelijke traditie is 6 jan. de 

dag, dat de 3 wijzen geleid door een ster naar de kribbe trekken. In Amerika trekken op 6 

januari een horde idioten geleid door de ‘ster’ van facebook naar het Capitool, geleid door 

hun ‘Waarheid’. Erger dan corona -wat niet verdween in 2021- is het antisociale virus, met 

de absurde, giftige en ophitsende ‘blijde’ boodschap, mogelijk gemaakt door de Big Tech, 

met het heilige doel hoe meer winst -aanhang, clicks- hoe beter. En dat lukte aardig, Mark 

Zuckerberg van facebook wist met nog zo’n 9 rijken hun vermogen in 2021 te verdubbelen. 

Volgens de Forbes-lijst is het ongeveer 1.5 biljoen dollar. Erger is echter dat het haat 

verspreid en het slechtste in ons aanwakkert. Thierry Baudet maakte er handig gebruik van, 

hij haalde er 8 zetels mee! 

En corona bleef in 2021 met bijna het hele jaar door veel ziekenhuisopnames, eenzaamheid 

en nauwelijks bijeenkomsten. De politiek had het er druk mee en liet te veel zaken op zijn 

beloop zoals de schade afhandeling in Groningen, de toeslagenaffaire en het 

stikstofprobleem. 

Hoelang iets in de politiek kan duren, kregen we als DEBo ook mee te maken. We hadden 

alles zo ongeveer rond voor een postcoderoos-project, toen minister Wiebes de regels 

haverwege 2018 veranderde. Er zou snel een vervangende subsidieregeling komen, maar dat 

duurde dus tot april 2021. Het heeft ons veel tijd gekost om opnieuw aan alle formaliteiten 

te voldoen, maar achteraf zijn we er gelukkig mee. Bij de oude regeling moest de opbrengst 

voor de aandeelhouders komen uit de energiebelasting op stroom. Die belasting is echter 

geen vast gegeven en de bereidheid van de energieleveranciers om hieraan mee te werken 

laat veel te wensen over.    

Heel bijzonder in 2021 is de samenwerking die tot stand kwam met het aardwarmteproject 

van Stogef. Stogef stelt zich ten doel de ontwikkeling op gang te brengen van geothermie in 

Fryslân, en ziet daar bij Bolsward een goede mogelijkheid voor. Dat SWF reeds onderzoek 

doet voor een project met restwarmte sluit hier mooi bij aan. Op deze manier kan 

vormgegeven worden aan de doelstelling van SWF om aan te geven waar tot 2030 

aardgasvrij tot de mogelijkheid behoord. Een warmtenet voor Bolsward is echter heel 

ingrijpend en vraagt veel draagvlak en t.z.t. duidelijkheid over de exploitatie. Het is daarin 

dat DEBo een rol kan spelen. 

Tot slot is 2021 het begin van een enorme prijsverhoging van energie en 

daarmee de kwetsbaarheid van sommige energieleveranciers. Het 

leverde 7 faillissementen op, waarbij ook Fenor uit Heerenveen. Het 

bedrijf dat zich enkele jaren terug met paginagrote advertenties 

profileerde als het Friese groene energiebedrijf. Niet erg solide dus en 

bepaald ook niet zo groen als wat er in de advertenties beweerd werd. 

Toch kregen ze 36.000 klanten. Soms wil de mens blijkbaar bedrogen 

worden. 

                                                                                                   Titus Hettinga 



Het jaar door: 

Voor de energiecoöperaties stelt SWF enkele warmtebeeld camera’s beschikbaar. Een 

warmtebeeldcamera kijkt niet naar het zichtbare licht, maar naar infraroodstraling en ziet 

daardoor niet de kleur van iets, maar wat de temperatuur is. Met de warmtebeeldcamera is 

zo goed vast te stellen waar in een gebouw warmteverlies op treedt. Er is goed gebruik van 

gemaakt en voor DEBo een mogelijkheid om met mensen in contact te komen. In oktober 

heeft Michiel Kramer in een netwerkbijeenkomst van Energie Team Fr.l. de instructies 

gevolgd over de warmtebeeldcamera. 

Toen in april duidelijkheid kwam over de 

nieuwe werking van het postcoderoos 

systeem, was het voor ons zaak om zo snel 

mogelijk de subsidieaanvraag rond te krijgen. 

Michiel Kramer en ondergetekende hebben 

daar op de boerderij flink aan gewerkt. En als 

alles dan geregeld en ingediend is, is het 

heerlijk om voldaan huiswaarts te keren. De 

aanvraag is ingediend op 9 juni en de 

toekenning kwam op 8 september 

Bij de aanvraag is een voorlopig opstalrecht ingediend, wat binnen 6 maanden een 

definitieve status dient te krijgen. En die definitieve status zorgde weer voor grote 

verassingen en oponthoud. Bij de controle door de Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland bleek namelijk dat niet BWS (Bolswarder Watersport Vereniging) eigenaar is van 

het schiphuis maar de gemeente. En dat terwijl men 70 jaar lang als eigenaar had 

gefunctioneerd. Het schiphuis is op kosten van BWS gebouwd en onderhouden, er is nooit 

huur betaald, en BWS betaalde jaarlijks WOZ, maar bleek bij het kadaster dus niet de 

rechtmatige eigenaar. Om nu aan DEBo recht van opstal te kunnen geven, zal BWS eerst 

recht van opstal moeten krijgen bij SWF. Om dit met SWF te regelen -compleet met notariële 

aktes - bleek al snel dat dat nooit binnen een half jaar voor elkaar zou komen. Op nieuw dus 

in spanning of het project zal lukken.  

29 september was de open avond 

over het aardwarmteproject van 

Stogef. Door de grote belangstelling 

werd die niet in de Tiid maar in de 

Martinikerk gehouden. Omdat het 

project een prima bijdrage kan 

leveren aan een aardgasvrij 

Bolsward was ook SWF erg 

geïnteresseerd en meewerkend. Als 

DEBo hebben we ons hier goed 

kunnen presenteren en een aandeel kunnen leveren. Informatie over deze avond is op de 

website van Stogef en DEBo te vinden.  

Op 6 oktober was onze Algemene Ledenvergadering waar men akkoord ging met het 

jaarverslag en de jaarcijfers. Het afgelopen jaar ontkwamen we niet meer aan belasting 

betalen, de belastingdienst beschouwt de post Voorzieningen nu als eigen Vermogen.   



 Gast op deze ALV was Marc van Wingaarden die vertelde over Stogef en het 

aardwarmteproject bij Bolsward. Marc benoemde dat hun activiteit was voortgekomen als 

alternatief voor windenergie en zonneparken en dat het door geologische omstandigheden 

bij Bolsward een perspectief biedend project kan zijn. Na de informatieavond in de Martinikerk 

hebben zich al veel mensen aangemeld voor de -in het leven geroepen- klankbordgroep. Een eerste 

bijeenkomst wordt binnenkort georganiseerd door Stogef. Hierin worden wij als DEBo meegenomen. 

Geregeld is er overleg met Evert Salverda over de deelauto. Met 

het plaatsen van laadpalen in Bolsward behoort ook de plaatsing 

van een elektrische deelauto steeds meer tot de mogelijkheid. 

Evert houdt hierover contact met My Wheels en andere Friese 

initiatieven en doet dit al 13 jaar waarvoor hulde.  

Na de subsidietoekenning van ons postcoderoos project 

konden we ons weer richten op alle documenten die hierbij 

horen: Het officiële Besluit, het Informatiedocument 

(‘financiële bijsluiter’) , het Regelement, het inschrijfformulier en de Overeenkomst. In het 

nieuwe systeem kunnen alleen leden meedoen, daarmee vielen enkele belangstellenden als 

aandeelhouder af. Het bleek echter geen probleem om de benodigde 12 leden/deelnemers 

te vinden. 

Na afsluiting van het folderproject van Energie VanOns, heeft Michiel Galama zich nog even 

bezig heeft gehouden met de kleuren, daarna is besloten tot het drukken van de folders. 

Vanuit Energie VanOns kwam in oktober de volgende mededeling 
De nieuwssites en kranten staan vol van de sterk stijgende energietarieven en met de winter voor de 
deur wordt verwacht dat dit nog maar het begin is. Veel leveranciers hebben hun tarieven tussentijds 
aangepast, waardoor wij op de vergelijkingssites als goedkoopste stonden. We hebben hierdoor te 
maken gehad met een te grote toestroom van nieuwe klanten. Om geen risico’s te lopen was er 
daardoor een tijdelijke klantenstop. 
 
SC Bolsward is lid van DEBo en er was hun aangeboden om mogelijk te profiteren van ons 

postcoderoos project. Door de gewijzigde omstandigheden zat deze mogelijkheid er niet meer in, 

vandaar dat besloten werd de club tegemoet te komen met € 300,-.  Voor het feit dat de familie 

Osinga via SC Bolsward lid werd van DEBo, ontving de club nog eens € 50,-.  Er is overleg geweest om 

reclame te maken voor DEBo op het sportveld, maar door te hoge kosten is het er niet van gekomen. 

In december is een felicitatie gestuurd naar de 25-jarige Scoutinggroep Jambowa. DEBo wil 

Jambowa graag financieel ondersteunen als zij lid worden van DEBo. Die bereidheid is er wel 

maar Jambowa heeft nog een contract tot 3 mei 2024. 

Tot slot is naar de leden een kaart verstuurd met de 
beste wensen voor 2022 
 
De bestuurssamenstelling is onveranderd: Titus 
Hettinga (voorz.) , Michiel Kramer (secr.) , Piet 
Mollema (penningmeester), en Nico de Jong.  
Er komen veel bezigheden af op het bestuur. DEBo 
zoekt naar bestuur uitbreiding en een nieuwe 
voorzitter.  
Eind 2021 is het aantal klanten/leden:  38 


