Nieuwsbrief juli 2014
Verslag oprichtingsvergadering EC de Broekstreek u.a.
Op 12 juni j.l. heeft in het Broekhoes in Balinge de oprichtingsvergadering van
de Energie Coöperatie de Broekstreek plaats gevonden.
Naast de initiatief nemers van Stichting Plaatselijk de Broekstreek, de
Agrarische Natuur Vereniging Broekstreek en de Vereniging Duurzaam Balinge
waren er 30 Broekstrekers op de vergadering afgekomen. Kees Kuik heeft de
vergadering geopend met een kort welkoms woord en de gemeente Midden
Drenthe bedankt voor het faciliteren van de vergadering en Peter Mendelts
voor het mooie logo dat hij gemaakt heeft voor de Coöperatie .
Daarna nam Ger Nobels het stokje over aan de hand van een powerpoint
presentatie. Het doel van de vergadering is om de Energie Coöperatie de
Broekstreek op te richten. Deze Energie Coöperatie gaat in de Broekstreek
energie verkopen en als tegen prestatie ontvangt de Energie Coöperatie een
wederverkopers vergoeding van Є 75,- per jaar om duurzame projecten en
initiatieven te realiseren.
In het plaatje hiernaast is
weergegeven dat de leden van
de energie coöperatie lid zijn
en stemrecht hebben in de
Energie Coöperatie
Via de Drentse Kei hebben
leden invloed in het beleid in
de NLD- Energie.
Klanten( de leden van de
Energie Coöperatie)
hebben een normale klant
/leverancier met de NLDEnergie
Als je klant bent van de NLDEnergie ben je niet verplicht lid
te worden van de Energie
Coöperatie.
Alleen klanten kunnen lid
worden van de Energie
Coöperatie.

Adviseurs
Alleen natuurlijke personen kunnen lid worden, ondernemers met een gunstig
contract zijn beter af bij andere energie bedrijven, daar zijn we heel open in,
deze ondernemers zouden als natuurlijk persoon wel adviseur kunnen zijn in
de Energie coöperatie.
Projecten
Het plan is dat er gezamenlijke en individuele duurzame projecten
georganiseerd kunnen worden. Voorbeelden van gezamenlijke projecten:
zonnepanelen op 't Broekhoes of op een Boerenschuur. Individuele projecten
kunnen zijn: ieder jaar een zonnepaneel op je dak plaatsen of een raam
vervangen door HR++ glas of zoals Angela Dekker voorstelde eens in de 5 jaar
een nieuwe fiets. Belangrijk is dat we gezamenlijk vaststellen wat per jaar de
bijdrage kan zijn en dat ieder individueel lid zelf kan kiezen voor een
gezamenlijk of individueel doel.
Tarieven
Naast het grote voordeel dat er geld vrijkomt voor Projecten Heeft de NLDEnergie ook aantrekkelijke energie tarieven.

Tarieven
Gas

64,45 Є cent m3

Elektriciteit

Enkeltarief

22,27 Є cent kWh

Hoogtarief
Laagtarief

22,99 Є cent kWh
21,14 Є cent kWh

Vastrecht

Є 3,50 per maand

per energie soort

alle prijzen inclusief BTW.
Hoe Groen is de NLD-Energie?
De NLD-Energie streeft er naar om energie zo groen mogelijk in te kopen. In
de opstart fase zal dit niet voor 100% lukken. De NLD-energie is hier
transparant over en gaat een gebruikers raad instellen om de strategie te
bepalen en vast te stellen welke energie daadwerkelijk het label groen waard is

naar onze begrippen. Op dit moment is groen gas niet voldoende beschikbaar
om als groen aangemerkt te worden.
Statuten
Om een Energie Coöperatie op te richten zijn er statuten nodig. In de
Powerpoint worden meerdere sheets getoond met met concept teksten voor de
statuten. De vergadering kan zich vinden in deze concept teksten. In een later
traject zullen de complete statuten aan de leden van de Energie Coöperatie
worden voorgelegd ter goedkeuring.
Opstart kosten
Om de Energie Coöperatie de Broekstreek op te richten moeten er kosten
gemaakt worden. In het onderstaande overzicht is weergegeven dat er
ongeveer Є 1000,- nodig om te kunnen op starten. Aan de inkomsten kant
faciliteert de gemeente Midden-Drenthe de oprichting door de kosten van de
catering op zich te nemen. Duurzaam Balinge ondersteund de oprichting door
de kosten van het Certificaat van de Drentse Kei op zich te nemen. Dan blijft er
Є 500,- over voor presentatie en notaris kosten. Er is overleg met Hooghalen
Duurzaam en Duurzaam Hogersmilde om gezamenlijk op te trekken richting de
Notaris. Als we uitgaan dat de kosten voor het aangaan van het lidmaatschap
het eerste jaar Є 25,- bedraagt zijn er minimaal 20 leden nodig voor de
oprichting van de Energie Coöperatie De Broekstreek.

Oprichting Energie Coöperatie De Broekstreek
De aanwezige op de vergadering worden nu gevraagd of zij zich onder
voorbehoud willen aanmelden als lid van de op te richten Energie Coöperatie
De Broekstreek. 16 aanwezige melden zich spontaan aan, 5 personen hebben
zich vooraf al aangemeld en inclusief de 4 initiatief nemers zijn en 25
geïnteresseerde voor een lid maatschap van de Energie Coöperatie De
Broekstreek. Hiermee is de Energie Coöperatie De Broekstreek ua
(uitgezonderd aansprakelijkheid) in oprichting een feit. Namens de initiatief
nemers bedankt Ger Nobels de vergadering voor het vertrouwen in de plannen.
Contributie
De contributie wordt door de vergadering voor het eerste jaar vast gesteld op
Є 25,- (lidmaatschap inclusief aandeel)
Mandaat
De initiatiefnemers krijgen van de vergadering het mandaat om een
oprichtingsbestuur te vormen.
Op dit moment zijn beschikbaar Kees Kuik, Peter Mendelts en Ger Nobels.
Bertus Vos heeft wel geholpen als initiatiefnemer maar een bestuursfunctie ziet
hij niet zitten. De initiatiefnemers vragen de vergadering mandaat om verder
te werven en zijn al gesprekken met Corné Haastregt en Jaap Boer en als er
anderen zijn, vernemen we het graag.
Tevens krijgen de initiatiefnemers het mandaat om de statuten voor te
bereiden en de eerste algemene leden vergadering te organiseren.
Wederverkoop
We hoeven niet allemaal per direct klant te worden bij de NLD-energie. Het
voorstel is dat de initiatiefnemers en de personen die wederverkopers zijn voor
de coöperatie eerst zelf door het traject gaan zodat deze ervaringen gebruikt
kunnen worden om andere te ondersteunen bij de overstap.
De wederverkopers zijn Koos Kiers en Bert Sijtsma. Willen andere
wederverkoper worden dan kun je je aanmelden.
Rondvraag
Krijg je geld als je als wederverkoper klanten aanmeld bij de NLD-energie?
Antwoord: De persoon in kwestie niet deze werkt pro Deo, de coöperatie krijgt
de wederverkopersvergoeding.
Er ontstaat een discussie over groene energie. Antwoord: zie kopje hoe groen
Waarom zou je klant worden van de NLD-energie als de verschillen zo klein zijn
in de energie prijzen? Antwoordt het verschil in de maandelijkse kosten is niet
zo groot, de winst zit in de wederverkopersvergoeding en op termijn de winst.
Met deze vergoeding kunnen we duurzame projecten realiseren.
Waarom maak je ondernemers geen Donateur i.p.v. adviseur? Antwoord: Daar
hebben wij gewoon niet over nagedacht. Onze opzet was dat het belangrijk is
deze natuurlijke personen er wel bij te betrekken vanaf de start van het maken
van plannen, hun ondernemerschapskwaliteiten zijn nodig binnen de

organisatie en als er projecten gerealiseerd worden bij een boer bijvoorbeeld is
handig dat hij vanaf het begin heeft mee gedacht. Wij nemen dit mee in de
statuten.
Afsluiting
Alle aanwezigen worden bedankt voor hun komst en wordt gevraagd het
verhaal ook met andere te delen zodat zoveel mogelijk Broekstrekers op de
hoogte zijn van deze plannen.

Na afloop van de vergadering werden de gesprekken voort gezet aan de bar.

