
 

Marnijs november 2020  

 

Beste duurzame dorpsgenoten, 

Vrijdag 13 november hebben wij onze algemene ledenvergadering (ALV) gehouden. Uiteraard 

hadden we deze graag in onze dorpsschool gehouden, maar net als vele andere verenigingen waren 

ook wij genoodzaakt deze digitaal te houden.  

Middels deze nieuwsbrief brengen we onze dorpsgenoten graag op de hoogte van het reilen en 

zeilen van onze dorpscoöperatie en een toelichting over ons eigen coöperatief energiebedrijf 

EnergieVanOns.  

Nieuwe website 

Tijdens de ALV op 13 november hebben we onze nieuwe website gepresenteerd: 

www.enerzjykeastermar.nl . De coöperatie zal onze dorpswebsite www.eastermar.nl blijven steunen 

en ziet haar eigen website als een verlengstuk van de dorpswebsite. Het bestuur heeft tijdens de ALV 

dorpsgenoot Simon Postma bedankt voor het realiseren van de website.   

Eerste jaarproductie zonnedak mts Atsma 

Op vrijdag 23 oktober 2020 heeft ons collectief zonnedak op de stal van mts. Atsma het eerste 

productiejaar gerealiseerd. Er is in een jaar tijd ruim 62.000 Kilowatt uur opgewekt. Daarmee hebben 

we 23 Eastermarder huishoudens (op basis van een gemiddeld verbruik van 2.700KwH per jaar) een 

jaar lang van 100% duurzaam opgewekte groene energie kunnen voorzien. Uiteraard niet 

rechtstreeks, aangezien wij onze energie leveren aan het energiebedrijf, maar het geeft uiteraard wel 

een indicatie.  

Intentieovereenkomst met Watersportcentrum de Lits  

Het bestuur van onze coöperatie en watersportcentrum de Lits in de persoon van Foppe Antonides, 

hebben in oktober een intentieverklaring ondertekend om gezamenlijk een zonnedak te realiseren 

van 360 zonnepanelen op het dak van de nieuwe botenloods. Van deze 360 is het de intentie dat de 

helft zullen worden aangewend voor een collectief postcoderoosproject. Dorpsgenoten die interesse 

hebben in het fiscaal aantrekkelijke postcoderoosproject, kunnen contact opnemen via 

enerzjykeastermar@gmail.com of bellen / appen met penningmeester Evert Frankes (06 29 50 59 27) 

of voorzitter Jan Willem Sietsma (06-25 55 28 32).  

Drijvend zonnepark Skûlenboarch 

Zoals vermeld in de vorige Marnijs is onze coöperatie betrokken bij de plannen voor het mogelijk 

realiseren van een grootschalig drijvend zonnepark op de zandwinput van Skûlenboarch. Meer 

informatie over dit project kunt u vinden op de website www.skulenboarch.nl. Mocht u vragen of 

opmerkingen hebben betreffende dit project, dan kunt u zich melden bij ons bestuur. 
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Voedselbos 

We hebben leuke reacties mogen ontvangen op onze vorige oproep in de Marnijs. Hiermee is onze 

werkgroep nu uitgebreid naar 7 personen en kunnen we over tot verdere actie. De komende tijd 

zullen we ons focussen op het ontwikkelen van een plan. Wij zullen u uiteraard op de hoogte houden 

via de Marnijs. Vindt u het leuk om aan dit project een bijdrage te leveren, of heeft u goede ideeën 

voor het ontwerp die wij als werkgroep mee kunnen nemen? Laat het onze werkgroep weten. Dit 

kan via het contactformulier op onze nieuwe website. Of stuur een e-mail naar 

enerzjykeastermar@gmail.com.   

Wervingscampagne Energie VanOns 

Samen met ruim 100 andere coöperaties hebben ook wij in Eastermar ons eigen energiebedrijf: 

EnergieVanOns. En daar mogen we eigenlijk best wel trots op zijn.  

Wist u dat: 

• Energie VanOns het meest duurzame, en op dit moment ook nog het goedkoopste 

energiebedrijf van Nederland is?  

• Wij als Eastermarder huishoudens (circa 580) gezamenlijk meer dan € 1 miljoen per jaar 

uitgeven aan gas en elektra? 

• Wij als lokale coöperatie jaarlijks €75,- krijgen voor ieder lid wat wij hebben aangedragen, 

waarvan uzelf €45,- per jaar kunt doneren aan een door u gekozen vereniging of stichting in 

het dorp? 

• Indien de helft van onze huishoudens zou overstappen naar ons eigen energiebedrijf, wij 

jaarlijks ruim €20.000,- in ons dorp houden?  

• Wij op deze manier met elkaar het verenigingsleven in het dorp financieel kunnen steunen?  

De komende periode gaat het wervingsteam van Enerzjyk Eastermar actief in het dorp de 

dorpsgenoten benaderen om de overstap te maken. Zowel u als het dorp wordt er beter van. 

Geweldig toch? Ons doel is om zoveel mogelijk nieuwe klanten te werven voor ons eigen 

energiebedrijf EnergieVanOns. Van en voor ons dorp! Meer informatie vind u op onze website.  

Heeft u de keus al gemaakt en stapt u net als vele andere dorpsgenoten over op EnergieVanOns? U 

kunt dat heel eenvoudig doen via de volgende link: https://energie.vanons.org/cooperaties/enerzjyk-

eastermar/ 

Mocht u digitaal het allemaal lastig vinden dan komt er iemand namens onze dorpscoöperatie graag 

bij u thuis om het samen met u te regelen. Wij helpen u graag.  

Lidmaatschap Enerzjyk Eastermar 

Bent u nog geen lid van onze dorpscoöperatie? Wij houden ons niet alleen bezig met de 

energietransitie, maar ook steeds meer met natuur & omgeving, gezondheid & beweging en sociale 

verbinding.  

Voor €10,- per jaar kunt ook u bijdragen aan een duurzaam en vitaal Eastermar voor onze huidige en 

toekomstige generaties.  
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