
 

Jierferslach MGR 2020-2021 
 
De teller fan ús sinnedakprojekt Sinnewiel op it Wielster bedriuwendak fan Arnold 
en Mariska stiet no 15 sept op 52.272 kWh, wat goed is foar 20.478 kg minder CO2 
útstjit en oant 1 aug ta hat Energie VanOns (EVO) € 967,- útkeard. Mei tank oan de 
partisipanten wêrfan it Doarpshûs har 4 partisipaasjes fergees krigen hat. 
Oant no ta hawwe wy by it Fûns fan Fryske Skjinne Enerzjy (FFSE) €15.000,- ôflost fan 
de liening fan €30.500,-by 3½% rinte.   
De panielopbringst is te folgjen op ús webside Grien Jellum-Bears. 
De stroom ferkeapje we oan EVO, net om’t sy it measte betelje, mar om’t har 
útgongspunt it stypjen en fersterkjen fan doarp en wyk is en dêrfoar 
“wederkopersfergoeding” jouwe oan de enerzjykoöperaasjes. Tagelyk wurdt ek de 
winst ûnder de koöperaasjes ferdield ynsté fan nei de oandielhâlders. Boppedat 
hawwe we fia Us Koöperaasje ynfloed op it belied fan EVO. 
De panielpleatsing hawwe we, mei op adfys fan Grieneko, oan FDB gund om’t sy de 
leechste kostpriis/panielopbringst en de bêste garânsje joegen. 
Ecoop docht it earste jier ús administraasje foar € 750,- 
Fia Ecoop sil FDB de garânsje fan de omfoarmers fan 12 nei 20 jier ferlingje.    
Us Koöperaasje (UsKo), de Provinsjale koepel mei 56 enerzjykoöperaasjes, is in 
wichtige spiler yn de Regionale Energie Strategie (RES). 
Wy freegje fan jim as leden frij mandaat om doarpsaktiviteiten te stypjen oant in 
troch jim te bepalen bedrach. 
It bestjoer hat gjin belangstelling om opliedt te wurden ta gemeentlik enerzjycoach 
mar miskien wolle jim it bijskriuwe op jim cv. 
Nije projekten soene wêze kinne 
isolaasje fia de gemeentlike enerzjycoach,  doarpstún, beammen plantsje, 
dielmobiliteit, ierd/wetterwaarmte fia waarmtepomp,grien gas út 
fergistingsynstallaasje yn gearwurking mei oare koöperaasjes. 
Jim mei it sizze mei miskien noch oare ferfrissende ideën op de kommende 
ledefergadering op 4 nov yn de Ald Skoalle. 
Jimme kinne trouwens ek reageare op secretariaat@grienjellumbears.nl 
 
Meiïnoar Grien Jellum-Bears 
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Jaarverslag 2020-2021 
 
De teller van ons zonnedakproject Sinnewiel op het Wielster bedrijvendak van 
Arnold+Mariska staat nu 15 sept op 52.272 kWh, wat goed is voor 20.478 kg minder 

CO2 en tot 1 aug heeft Energie VanOns (EVO) €967,- uitgekeerd. Met dank aan de 
participanten, waarvan het Doarpshûs haar 4 participatie’s gratis gekregen heeft. 

Tot nog toe hebben wij bij het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) €15.000,- afgelost 

van de lening van €30.500,- bij 3 1/2% rente. De paneelopbrengst is te volgen op 
onze website www.grienjellum-bears.nl. 
De stroom verkopen we aan EVO, niet omdat zij het meeste betalen, maar omdat 
haar uitgangspunt het steunen en versterken van dorp en wijk is en daarvoor 
wederkopersvergoeding geeft aan de energiecoöperatie’s. Tegelijk wordt ook de 
winst onder de coöperatie’s verdeeld i.p.v aan de aandeelhouders. Bovendien 
hebben we via Us Koöperaasje invloed op het beleid van EVO. 
De paneelplaatsing hebben we aan FDB gegund omdat zij de laagste 
kostprijs/paneelopbrengst en de beste garantie gaven. Ecoop doet het eerste jaar 

onze administratie voor €750,-. Wij zijn nog bezig de garantietermijn te verlengen 
naar 20 jaar. Us Koöperaasje (UsKo), de Provinciale Koepel met 56 
energiecoöperatie’s, is een belangrijke speler in de Regionale Energie Strategie 
(R.E.S). 
Wij vragen van jullie als leden vrij mandaat om dorpsactiviteiten te steunen tot een 
door jullie te bepalen bedrag. Het bestuur heeft geen belangstelling om opgeleid te 
worden tot gemeentelijk energiecoach maar misschien willen jullie het bijschrijven 
op jullie c.v. 
Nieuwe projecten zouden kunnen wezen: 
Isolatie via de gemeentelijke energiecoach, dorpstuin, bomen planten, 
deelmobiliteit, aard/waterwarmte via waterpomp, groen gas uit 
vergistingsinstallatie’s in samenwerking met andere coöperatie’s. 
Jullie mogen het zeggen met misschien nog andere verfrissende ideeën op de 
komende ledenvergadering van 4 nov in de Ald Skoalle. 
Jullie kunnen trouwens ook reageren op secretariaat@grienjellum-bears.nl    
 
Meiïnoar Grien Jellum-Bears 
     


