
N I E U W S B R I E F
Samen op weg naar energiebesparing en kiezen voor duurzame energie

Uitnodiging
Voor de eerste ALV van de Stienzer Energykoöperaasje U.A.
• Datum: 21 november 2019
• Plaats: De Skalm - Pyter Jurjensstrjitte te Stiens
• Aanvang: 20.00 uur

Agenda
1. Opening
2. Korte kennismakingsronde van bestuur en leden, met daarbij de 

vraag waarom we lid zijn van de Koöperaasje
3. Verslag van het bestuur over de eerste maanden
4. Werkplan en begroting 2019-2020
5. Energieadvies

Presentatie door Tjalling Reitsma, onafhankelijk energie adviseur
a. Besparing op stroom en gas; hoe doe je dat’.

Uitleg en voorbeelden 
b. Opwekken van stroom met zonnepanelen en warmte met 

warmtepompen; hoe doe je dat?
Uitleg en voorbeelden

Beste leden,

Voor u ligt de 1e nieuwsbrief van 
onze Koöperaasje. De Stienzer 
Energykoöperaasje U.A. is opgericht 
op 23 mei 2019 en op de braderie 
van 7 september jl. zijn wij naar bui-
ten getreden. En we waarderen het 
dat u een van de leden van het eer-
ste uur bent!

Het is nu tijd om binnenkort kennis 
met elkaar te maken. We willen 
graag met u bespreken welke plan-
nen we voor het komende jaar heb-
ben en willen uitvoeren. Dan horen 
we ook graag welke ideeën en sug-
gesties u heeft. Daarbij is het goed 
om te weten dat we voor de start 
van de Koöperaasje en een deel van 
die plannen subsidie hebben ont-
vangen van de gemeente Leeuwar-
den, de provincie Fryslân en Plaatse-
lijk Belang Stiens.

Algemene Ledenvergade-
ring

Op 21 november a.s. wordt de eer-
ste ALV van de Koöperaasje  gehou-
den. De uitnodiging en het pro-
gramma vindt u hiernaast.
 
Een prettig begin

Op zaterdag 7 september maakte 
de Stienzer Energykoöperaasje U.A. 
zich aan het dorp Stiens bekend. Dat 
gebeurde op de plaatselijke brade-
rie. En wat was het een mooie dag: 
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c. Energieadvies voor mijn woning; wat is dat?
Uitleg en voorbeeld 

6. Statuten van de Stienzer Energykoöperaasje U.A. 
Op de ALV van 2020 komt een voorstel tot aanpassing van de 
statuten en een voorstel voor een huishoudelijk reglement

7. Bestuurssamenstelling en rooster van aftreden in ALV 2020
Toelichting door de voorzitter

8. Lidmaatschap van Ús Koöperaasje en Energie VanOns
9. Wat verwachten de leden van de Stienzer Energykoöperaasje 

U.A.
10. Wat verwacht het bestuur van de leden
11. Vaststellen volgende vergadering
12. Rondvraag 
13. Sluiting

U begrijpt al dat we zijn gestart met veel ambitie en vol van ideeën. 
We hopen dat u die ambities en ideeën kunt en wilt ondersteunen. 
U bent dus van harte uitgenodigd!!
Het Bestuur.

Stiens Energieneutraal
De Koöperaasje heeft in het voorjaar van 2019 in het kader van het Ie-
pen Mienskipfûns een project ingediend. Dit project is inmiddels finan-
cieel gehonoreerd door de gemeente Leeuwarden en de provincie 
Fryslân met een bedrag ter grootte van ruim 23.000 euro. 
Het project heeft als doel om de inwoners van Stiens te stimuleren en 
op weg te helpen naar:
★ besparen op energie
★ gebruiken van fossielvrije stroom
★ gebruiken van CO2 gecompenseerd gas
★ opwekken van groene energie

Doelgroep
De doelgroep van het project zijn alle ongeveer 3.500 huishoudens van 
het dorp Stiens. In een stap voor stap en wijk voor wijk aanpak willen we 
alle inwoners bereiken. 
Op hoofdlijnen zijn die stappen: voorlichting en informatie, het creëren 
van besef, het maken van plannen en de uitvoering daarvan. De wijk-
voor-wijk-aanpak vloeit voort uit de snelle uitbreiding van Stiens vanaf 
halverwege de jaren 60 van de vorige eeuw. Vanaf toen zijn er in Stiens in snel-
treinvaart veel huizen gebouwd. Een groot deel daarvan is van vóór de 
periode dat er sprake was van enig besef van energiebesparing en dus 
was er weinig aandacht voor isolatie. 

Wijkgerichte aanpak
In de periode 1965 – 1990 zijn de wijken Stiens-West, Stiens-Zuid, 
Stiens-Oost (Orient) en een klein deel van Stiens-Noord (It Skil) ge-

veel bezoekers en leuke gesprek-
ken. Bovendien konden we een aan-
tal nieuwe leden verwelkomen. Een 
prettig begin van de Koöperaasje!
Met een stand op de braderie/jaar-
markt, aangekleed met een groot 
spandoek en twee heuse beach-
flags, startten we een nieuwe fase: 
naamsbekendheid verkrijgen, leden 
werven, uitleggen waar we voor 
staan, etc. We kregen veel aanloop 
van mensen die willen weten wat we 
van plan zijn. 

We hebben uitgelegd dat we samen 
met de bewoners van Stiens op weg 
willen naar energiebesparing, bij-
voorbeeld door betere isolatie, en 
dat we kiezen voor het gebruik van 
duurzame energie. Bovendien wij-
zen we de bewoners op de coöpe-
ratieve energieleverancier in Noord-
Nederland, namelijk Energie Va-
nOns. 

Onze volgende stap is dat we de 
komende tijd starten met een wijk-
gerichte aanpak om door middel 
van een warmtescan en een ener-
gieadvies  de Stienser dorpsge-
meenschap groener en meer ener-
gie-neutraal te maken. Te beginnen 
bij de oudere woningen. 

Spontaan meldden diverse bezoe-
kers zich aan als lid van onze Koöpe-
raasje. Inmiddels zit het aantal leden 
op ongeveer 50. 
Anderen wilden liever nog even de 
website (www.stienzer-ek.nl) bekij-
ken om zich vervolgens digitaal aan 
te melden. Immers met z’n allen 
kunnen we in Stiens meer energie 
besparen. Het bestuur kijkt met vol-
doening terug op een mooie dag. 
Een prettig begin van de Koöpe-
raasje. 
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Ús Koöperaasje

Ús Koöperaasje komt op voor de 
energiebelangen van alle inwoners 
van Fryslân en is een koepel-coö-
peratie die Fryslân wil verduurza-
men en vergroenen, provincie 
breed en op lokaal niveau. 

bouwd. Daarmee werd in korte tijd het woningbestand in Stiens meer 
dan verdubbeld. De woningen in die wijken komen dus het eerst in 
aanmerking om deze door middel van isolatie energiezuiniger te ma-
ken. Vandaar dat we voor een wijkgerichte actie van besparing en op-
wekking hebben gekozen. Door de focus op de wijk te leggen wordt 
het bereik groter, want de acties worden in de wijk .De inwoners van de 
wijk zijn de mensen waar het om gaat. 

Energieadvies
Wij willen starten met de inzet van warmtescans en met het geven van 
een individueel energieadvies per woning of vergelijkbare woningen. 
Op grond daarvan kan worden bepaald wat de meest doelmatige 
maatregelen zijn. Voor het slagen van het project is het ook belangrijk 
dat een aantal warmtescans met energieadvies beschikbaar zijn voor 
individuele inwoners die niet vallen onder de wijkgerichte aanpak. 
Daarmee kan een zogenaamd sneeuwbaleffect worden bereikt: men-
sen zijn geïnteresseerd, mensen praten daar met elkaar over, mensen 
gaan meedoen, dat enthousiasmeert en zo wordt het aantal deelne-
mers steeds groter.

Energie VanOns
Een ander onderdeel van het project is de werving van klanten voor 
Energie VanOns, het regionale energiebedrijf voor de drie noordelijke 
koepelcoöperaties: de Groninger Energiekoepel, de Drentse Kei en Ús 
Koöperaasje uit Friesland. 
De Stienzer Energykoöperaasje U.A. is via het lidmaatschap van Ús 
Koöperaasje aangesloten bij Energie VanOns. Energie VanOns levert 
uitsluitend fossielvrije stroom en CO2 gecompenseerd gas. En neemt 
ook lokaal opgewekte groene energie af. 
Door zoveel mogelijk huishoudens te stimuleren energie af te nemen 
van Energie VanOns wordt de Stienser dorpsgemeenschap groener. 
Dat is een belangrijke bijdrage aan de doelstelling van het project 
“Stiens op weg naar Energieneutraal”. 

Ook zonnepanelen?

Wij stellen ons voor dat iedereen die 
zonnepanelen op zijn woning of be-
drijf heeft ook lid is van onze Koöpe-
raasje. En dat voor maar € 10 per 
jaar.

En kent u iemand die belangstelling 
zou kunnen hebben voor onze Koö-
peraasje, stuur deze nieuwsbrief 
door aan hem/haar door. 
Alvast bedankt!

Enthousiast?

Tijdens de vergadering willen we 
graag ideeën en suggesties van u 
horen en met u uitwisselen. Er wordt 
ook ingegaan op de wijkgerichte 
aanpak die we willen uitvoeren in 
Stiens-West. Wordt u enthousiast 
van de verhalen en wilt u mee-hel-
pen Stiens energieneutraal te ma-
ken. Meldt u zich dan bij het bestuur.

Heeft u overigens vragen of op-
merkingen vul dan het reactie-
formulier in op de website. U 
krijgt dan zo spoedig mogelijk 
antwoord.
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Heeft u de datum van de ALV al genoteerd?
21 november a.s. om 20.00 uur in De Skalm. 

Tot dan!

Bent u verhinderd?
Dan graag even afmelden via info@stienzer-ek.nl
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