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Voorwoord
Door allerlei factoren is de ledenvergadering dit jaar later uitgevallen dan oorspronkelijk
gepland. Hierdoor is dit jaarverslag en met name de vooruitzichten voor 2018 enigszins
achterhaald. Zoals u wellicht weet is ons zonnepark 1 mei 2018 feestelijk geopend en hebben
we na een mooie zomer al ruim 310.000 kwh opgehaald. Het veld is bijna uitverkocht, er zijn
nog een paar plekken vrij. Dus als u nog iemand kent, die nog geen duurzame stroom van
eilander bodem heeft, dan kan diegene zich nog aanmelden, via onze website. We zijn
inmiddels druk bezig met de voorbereiding van Hee 2, een uitbreiding van het bestaande
veld. Ook voor Hee 2 zullen we onze leden vragen een investering te doen. Op dit moment is
de SDE+ subsidie in behandeling. Als we die krijgen, kan het snel gaan. Als we die niet krijgen,
dan moeten we wachten op de volgende ronde. De SDE+ subsidie is nodig om een sluitende
businesscase te maken. Het is een stroomprijsgarantie.
Verder hebben we de samenwerking met de Gemeente Terschelling verder uitgebreid. In het
voorjaar zijn er in ET10 diverse avonden geweest en hieruit is een doelstelling gekomen. In
2023 wil de Gemeente Terschelling 50% CO2 besparing hebben gerealiseerd. We wachten af
of het huidige college deze ambitie gaat onderschrijven. In het eilandakkoord hebben de
coalitiepartijen een meer ambitieuze doelstelling afgesproken. We hebben dus goede hoop.
Eind van dit jaar loopt ons huidige contract met energieleverancier Vandebron af. We zijn
momenteel hierover in gesprek met Vandebron.
In ons bestuur hebben zich een paar wisselingen voorgedaan. We hebben afscheid
genomen van Marc Boekeloo. Simon Kalf en Jacob Sil Ruige zijn uit het bestuur gestapt en
directeur van Zonnepark Hee B.V. geworden. Onze vaste vrijwilligster Willemijn Steentjes heeft
tijdelijk andere werkzaamheden. We hebben inmiddels twee nieuwe gezichten in ons
bestuur. Hessel Pettinga, sinds de zomer woonachtig in Hoorn en Piet Sippens Groenewegen,
zomerhuis-eigenaar in Lies. We zullen onze nieuwe bestuursleden op de ALV aan u
voorstellen. Daarnaast kunnen wij nog steeds versterking gebruiken, vooral een
penningmeester is zeer welkom.

Jelle Cupido en Dirk-Jan van Schie
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Samen sterk voor duurzame energie

Doel Terschelling Energie:
Het doel van Terschelling Energie is het samen verduurzamen van de energievoorziening op
het eiland.
Hierbij voelen wij ons gesteund door het Ambitiemanifest Waddeneilanden ‘De Energieke
Toekomst’. Hierin ambiëren alle Waddeneilanden om in 2020 volledig zelfvoorzienend te zijn
op het gebied van duurzame energie- en watervoorziening.

Hoe wil Terschelling Energie haar doel bereiken?
Door te leveren
Zonnepark Hee B.V. verkoopt haar stroom aan energiebedrijf Vandebron. Onze klanten
nemen die stroom af van Terschelling Energie via Vandebron. Voor het leveren van stroom is
een vergunning nodig van de Autoriteit Consument & Markt. Terschelling Energie is hier (nog)
te klein voor en dus laten wij dit via Vandebron lopen.
De stroom geproduceerd door Zonnepark Hee is bijna uitverkocht en dus wordt er gewerkt
aan uitbreiding van dit park. Ook is het nog steeds mogelijk om de stroom van twee
windmolens in Leeuwarden af te nemen. Ons streven is om zo spoedig mogelijk nieuwe
Terschellinger energiebronnen aan te sluiten.
Door te besparen
Alle stroom die je niet verbruikt, hoef je ook niet op te wekken. Terschelling Energie zet
daarom in op besparen. Op ons platform vind je allerlei tips om zowel op gas als op stroom te
besparen. Wij willen het landschap van het eiland zo min mogelijk aantasten en daarom de
hoeveelheid op te wekken energie zoveel mogelijk beperken.
En door op te wekken
Het opwekken doen we ondertussen zelf met Zonnepark Hee. Maar dit is nog lang niet
genoeg om heel Terschelling van stroom te voorzien en dus wordt er, naast uitbreiding van
Zonnepark Hee, gekeken naar allerlei andere mogelijkheden om op, onder en om
Terschelling energie op te wekken. Om dit te bereiken zijn wij samenwerkingen aangegaan
met onder andere gemeente, provincie en onze collega’s op de andere waddeneilanden.

Coöperatie
Terschelling Energie staat voor samen, lokaal en duurzaam. Terschelling Energie is daarom
een coöperatie. Dit betekent dat de leden de eigenaren van de coöperatie zijn. De leden
bepalen waar het ledenkapitaal en de winst van Terschelling Energie in wordt geïnvesteerd.
Leden moeten een energieaansluiting op het eiland bezitten. Naast leden kent Terschelling
Energie ook klanten. Klanten van Terschelling Energie nemen stroom af bij Vandebron via
Terschelling Energie. De coöperatie krijgt hiervoor per klant een vergoeding van Vandebron.
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Raad van Commissarissen
Martin Boekeloo

Hilmar Schurink

Arjan Berkhuysen

Jenö Obendorfer

Het bestuur
Voorzitter

Dirk -Jan van Schie

Secretaris

Jelle Cupido

Penningmeester

vacature

Algemeen bestuursleden

Hessel Pettinga, Piet Sippens Groenewegen

Zonnepark Hee B.V.
directeuren

Simon Kalf, Jacob Sil Ruige

Platform
vacaturen

Gegevens Terschelling Energie
Nieuwe Dijk 8
8881 HC West-Terschelling
KvK: 63240068
BTW: NL855151043B01
Email: info@terschellingenergie.nl
Website: www.terschellingenergie.nl
Twitter: @TEcooperatie
Facebook: @Terschellingenergie
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Jaarverslag 2017 Terschelling Energie
In 2017, heeft het Terschellinger Energie Coöperatief 65 leden mogen inschrijven in haar
ledenregister. In de wereld van energie coöperaties is dat een ongekend succes! We
hebben daar ook hard aan gewerkt. Naast de soms wekelijkse artikelen in De
Terschellinger, op ons eigen platform en via de sociale media hebben wij via
nieuwsbrieven u op de hoogte gehouden. In onze campagnemaanden is het bestuur
actief geweest op diverse markten en hebben we op verzoek, leden en klanten een
bezoek gebracht. Kortom, er is veel gebeurd.
Met dank aan financiële ondersteuning van de Schylger Energie Maatschappij,
Streekwerk en de Gemeente Terschelling zien onze eerste jaarcijfers er ook goed uit.
Het is duidelijk dat onze coöperatie zich nog in de opstartfase bevindt, maar als we zo
door gaan kunnen wij binnenkort onze eigen broek ophouden. Het financiële
jaarverslag over 2017 is goedgekeurd door onze raad van commissarissen en natuurlijk
gecontroleerd door een accountant. Wij hebben ons jaarverslag opgesteld aan de
hand van een reeks van korte impressies van mijlpalen op het gebied van
verduurzaming op Terschelling en ontwikkelingen in onze coöperatie.
Energieneutraal huis voor Jan en Ida Kooijman
Jan Kooijman heeft sinds
2011 al 22 zonnepanelen
van 180 Wp op zijn
garage dak liggen. Dit
najaar heeft hij er maar
liefst 38 bij laten leggen
van 295 Wp op twee
schuren op zijn erf. Daarbij
heeft hij ook nog 10 Triple
Solar panelen laten
plaatsen, voor een warmtepomp die hij op zijn vloerverwarming heeft aangesloten.
Daardoor kon hij ook van het gas af en woont hij nu in een heus Nul-op-de-Meter
(NoM) huis. De zonnestroom die hij overheeft, levert hij aan het Terschellinger
Zonnecollectief.

No Change Without a Rebel
Team Energy, Water & Climate
van Rebel Group maakte in april
voor TE een plan voor meer
impact. Ze gaven vooral advies
in wat te doen en wat te laten.
Na vijf jaar strategiesessies
houden voor zichzelf, leek het ze
leuk om dat eens (geheel
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kosteloos!) voor iemand anders te doen. Door eerdere gesprekken o.a. tijdens Springtij
was het voorstel van Rebel ontstaan. In het sfeervolle clubhuis van duikclub Ecuador
presenteerden ze hun tips & tricks aan ons bestuur, de Raad van Commissarissen en
B&W. Een topsessie die ons veel nieuwe energie gaf!
Tweede Algemene Leden Vergadering TE
Bijna 50 leden woonden de
Algemene Leden Vergadering bij
op donderdag 20 april in De
Driemaster in Midsland. Tijdens de
ALV werd de stand van zaken
toegelicht, onder meer rondom
zonneveld Hee en de financiering
ervan. Het bestuur deed verslag
van het eerste jaar van de
coöperatie, presenteerde de
jaarrekening van 2016 en
begroting voor 2017 en legde het
Meerjarenplan voor aan de leden.
De notulen zijn te vinden op onze website Terschelling Energie/ Wie zijn wij (onderaan
de pagina staan de Downloads)!

Beestenmarkt
In 2017 waren diverse vrijwilligers op de
braderieën aan de slag om nieuwe klanten
en leden te werven. Dank voor jullie inzet!
Wij hopen het komende jaar weer een
beroep op vrijwilligers te kunnen doen!
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TE krijgt SDE+ subsidie voor zonnepark Hee

Terschelling Energie heeft in maart de belangrijke SDE+ subsidie toegekend gekregen.
Daarmee kan Terschelling Energie het eerste zonneveld op Terschelling realiseren. Deze
eerste zonneweide is gepland op het erf van Cor Langerak in Hee. De geplande ruim
1500 zonnepanelen zullen ongeveer 450.000 kWh per jaar opwekken, goed voor zo’n
130 huishoudens. Daarmee zorgt Terschelling Energie voor de eerste eigen 100% groene
energiebron, een belangrijke stap om het eiland zo snel mogelijk te verduurzamen.
Leden van de coöperatie kunnen straks een obligatie kopen in het zonneveld met een
aantrekkelijke rente. Klanten van Terschelling Energie kunnen de zonnestroom via
Vandebron afnemen.
Zonnepark Hee
Donderdag 23 november
organiseerden we een avond in de
ET10 in Midsland Noord om u verder te
informeren over de realisatie van het
zonnepark. Het doel was het ophalen
van €180.000,- onder onze leden. Om de community funding goed te laten verlopen
hadden we het bedrijf Duurzaam investeren uit Amsterdam gevraagd, dit voor ons te
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regelen. Deze firma haalt dagelijks veel geld op voor uiteenlopende duurzame
projecten. We hadden binnen vier uur het hele bedrag binnen! In Amsterdam hadden
ze nog niet meegemaakt dat uit zo’n kleine club leden, in zo’n korte tijd zo’n groot
bedrag was opgehaald.
Daarom nogmaals grote dank aan alle
leden die geïnvesteerd hebben in Zonnepark
Hee! Ook alle leden op de reservelijst
hebben een obligatie kunnen aanschaffen.
Maar liefst 80 leden hebben meegedaan
met de financiering van het zonnepark en
daar zijn we super trots op!

Leden maken leden
Zijn er mensen in je omgeving die wel oren hadden naar obligaties, maar nog geen
lid zijn? Via onze website kunnen nieuwe leden zich eenvoudig aanmelden. Na
aanmelding sturen wij een factuur. Na betaling zijn ze officieel lid. Je kunt ons ook een
mailtje sturen met hun naam en email en dan nemen wij contact met ze op. Als ieder
lid één nieuw lid aandraagt, kunnen we in 2018 weer een flinke stap in de groene
richting zetten!
Wat willen we in 2018 gaan bereiken?
Platform & Zonnepark
We zijn van plan in 2018 het zonnepark Hee te realiseren. Daarnaast zullen wij weer
actief zijn met artikelen over verduurzaming in de lokale media.
Windturbine
Terschelling Energie wil een
proef doen met een kleine
windturbine op het
industrieterrein. Wij zijn in
contact met het bedrijf Blue
Tree Energy. De turbine van dit
bedrijf is bijna geruisloos, veilig
voor vogels, en torent niet
meters hoog boven alles uit.
Wij zijn erg benieuwd naar de
reacties uit de samenleving en
naar de opbrengst van de
molen op het eiland. Er is een vergunning aangevraagd voor plaatsing op het dak van
Garage Cupido.
Werving
In 2018 willen we weer gaan werken aan klantenwerving. De energie van Vandebron
bestaat uit 100% lokaal opgewekte groene stroom. Dus als ieder huishouden klant is
geworden van Vandebron via Terschelling Energie, hebben we een enorme slag
geslagen in de verduurzaming van het eiland. In ons meerjarenplan hebben we als
doelstelling neergelegd elk jaar 125 klanten te werven. Terschelling volledig
zelfvoorzienend in 2023 is een enorme uitdaging, maar Terschelling CO2 neutraal met
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behulp van lokaal opgewekte groene stroom is een hele realistische en haalbare
doelstelling!
Bestuur
Wij zijn zeer trots op hetgeen wij met de hulp van vrijwilligers, leden, klanten en
commissarissen in het afgelopen jaar hebben bereikt. Met enthousiasme willen wij
verder bouwen aan onze coöperatie en om dit nog beter te kunnen doen gaan wij op
zoek naar duurzame Terschellingers die ons willen helpen om de doelstelling van
Terschelling Energie te bereiken. Wij doen dit allen nog steeds vrijwillig (en dat willen wij
ook graag zo houden), maar zouden wat versterking goed kunnen gebruiken. Dus, aan
een ieder die ons wil helpen, neem contact op want, coöperatief betekent
gezamenlijk. Voor Terschelling, door Terschelling!

Filmtip: Urgenda Duurzame Wadden: https://youtu.be/c6gLBN0Oz3A
Opening Zonnepark Hee: https://www.youtube.com/watch?v=xidSliSvuyk
Stand van zaken Zonnepark Hee: https://www.youtube.com/watch?v=Oa9KL59fw8o
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