
Jaarvergadering 2022
Plaatselijk Belang/MEYD Drogeham

Welkom



Agenda

1. Opening door de voorzitter K. Alma

2. Openstaande vragen vorige jaarvergadering

3. Notulen vorige jaarvergadering. Gelegenheid tot het stellen van 
vragen n.a.v. de notulen.

4. Jaarverslag 2022

5. Financieel verslag door L. Reitsma-Wijma. Verslag kascommissie en 
benoeming nieuwe kascommissie.

6. Bestuursverkiezing



Agenda

7. Rondvraag

9. Vergadering van de ijsbaanvereniging “De Eendracht”

10.Pauze

11.Enerzjyk Skûlenboarch/Energiecoach (Klaas Alma)

12. Fixteams (Marjan Faber)



Openstaande vragen vorige jaarvergadering

• Er waren geen openstaande vragen 



Notulen vorige jaarvergadering 2021



Bestuurswisselingen

• Appie de vries (+/-16) (algemeen lid) 

• Jan Tjoelker (-/+ 4) (Webmaster)

• Halbe van der Weij (+/-15) (algemeen lid, AED’s)

• Lonneke Wijma Reitsma (8) -> Neeltje van der Wal

• Anneke van der Galiën (+/-17) -> Anneke Boksma

• Henrike de Jong (10) -> Grietsje Haisma (dodenherdenking, AED’s)



Samenwerking PB/MEYD

• PB vereniging

• MEYD stichting

• Steeds moeilijker vrijwilligers te vinden voor bestuursfuncties
• Vaak wil men wel projectmatig is op zich nemen



Samenwerking PB/MEYD

• Overlap van PB en Meyd

• Inkomsten MEYD/PB kunnen terugvloeien naar het dorp
• Gondelbuurten

• Dorpskrant (Brinkpraat)

• Verenigingen

• Activiteiten



Samenwerking PB/MEYD

3 functies overlappen 
• Penningmeester (Neeltje van der Wal)

• Secretaris (Anneke Boksma)

• Voorzitter (Klaas Alma)

• Henrike de Jong/Grietsje Haisma (dodenherdenking, AED’s, BHV)

• Pieter van Houten (bar, inkoop)

• Hans Venema (verhuur doarpskeamer)

• Pietje Venema (communicatie, social media, website)

• Regina Jorna (Fit &Sun)

• Ingrid Alma (Activiteiten)

• Projecten 



MEYD

Ontmoeten Fit & Sûn Hamsterhulp

Projecten

Nieuwbouw

Zonnepark

Glasvezel

Activiteiten

Plaatselijk 
Belang

Samenwerking PB/MEYD



Vervanging brug Kootstertille



Vervanging brug Kootstertille

• De brug Kootstertille voldoet niet aan de eisen van een hoofdvaarweg 
en is aan vervanging toe.

• Geschikter maken van de oeververbinding, voor een vlotte en veilige 
hoofdvaarweg voor grote rijnschepen (maat 111,0 (l) x 11,5 (b) x 3,5 
(d) meter)

• De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft eind 2022 de 
startbeslissing getekend waarmee de verkenning is gestart.



Vervanging brug Kootstertille

• De eerste stap is de verkenningsfase

• Hierin wordt stap voor stap gekeken naar de best haalbare oplossing 
(het voorkeursalternatief)



Vervanging brug Kootstertille

1.Vaste brug zonder middenpijler met een doorvaarthoogte van 
minimaal 9,1 meter

2.Vaste brug met een doorvaarthoogte van minimaal 9,1 meter met 
een uitneembaar deel voor bijzonder transporten. Dit betekent dat de 
bijzondere hoge transporten over water nog mogelijk zijn doordat een 
deel van de brug eruit kan worden gehaald.

3.Beweegbare brug met een doorvaarthoogte van minimaal 9,1 meter

4.Beweegbare brug met een doorvaarthoogte van minimaal 7,4 meter

5.Aquaduct



Start fietspad fase 1 (hege bult)



Bron: Rene de Jong



‘t Leech 2021 Schelpenpad aangepakt



Woningbouw Drogeham



Woningbouw Drogeham

• 20 wooneenheden opgenomen in de woningbouwprogrammering Achtkarspelen 

2022

• De overige 5 wooneenheden in de programmering zijn gekoppeld aan een locatie

• De zoekopdracht voor de verkenning woningbouw Drogeham bestaat dus uit 15 

wooneenheden.



Dodenherdenking 4 mei

Herdenking 4 mei 
2022 i.s.m. Nijboer 
Uitvaartzorg, korps 
Augustinusga, 
malletband V.I.O.S. 
uit Kootstertille, 
Dacapo en 
schooljeugd. Goed 
geregeld met veel 
belangstellenden.



Zwerfaval in en rondom Drogeham

• Project liep van 2017 tot 2022

• Hamstermieden en Daeldersplak
• 5 opruimrondes per jaar 

• Verlengd in 2023 tot ……….. 



Koningsdag

• Koningsdag: Deelname aan de fietstocht werd elk jaar minder 
vandaar dat we hebben besloten om deze te laten vervallen tevens 
worden er meerdere fietstochten georganiseerd.

• De overige activiteiten waren mooi opgezet en de opkomst was 
goed. De activiteiten zijn georganiseerd door de voetbalvereniging 
met financiële ondersteuning van PB/MEYD



Deltafiber is gestart

• Ongeveer 6 weken bezig

• Geld voor de verenigingen



Dorpsvlaggen

• Dorpsvlaggen zijn voortaan 
verkrijgbaar bij de Doarpskeamer 
tijdens openingstijden.

• Maandagmiddag

• Dinsdagochtend

• Woensdagmiddag

• Donderdagmiddag (okt-maart)



Doarpskeamer wat is er te doen 

• Maandagmiddag (Spelletjes middag rummikub, sjoelen)

• Dinsdagochtend (Koersballen)

• Woensdagmiddag (Handwerken)

• Donderdagmiddag (Klaverjassen)

• Vrijdagmiddag (VrijMiBo)

• Zondagmiddag (Sociaal samenzijn diverse activiteiten, 
doarpskeamerdiner)



Flyer Hamsterhulp 

• Nummer van de Hamsterhulp staat nu standaard in de dorpskrant bij 
de belangrijke nummers op de achterpagina.



Hamsterhulp

Aanvragen van de Hamsterhulp kunnen op verschillende manieren 
binnenkomen:

1. Iemand kan zelf bellen

2. Thuiszorg

3. Huisartsenpraktijk

4. Familie/vrienden/bekenden

Mathilda Veenstra filtert de aanvragen en coördineert.



AED

• 3 locatie met AED’s Drogeham: 
• Flat ’t Slotstee (beheer plaatselijk belang)

• Chr. Geref. kerk

• Dierenartspraktijk 

• 3 Nieuwe locaties met AED’s
• Vrijgemaakte kerk

• Voetbalclub

• Doarpskeamer



Buitenkasten AED’s

• Voetbal

• Vrijgemaakte kerk

• Doarpskeamer (moet nog)



Kerstversiering

• IJzeren bomen zijn vervangen door lichtslangtekst op bouwstaalnet

• IJzeren bomen moesten elk jaar met een kraanwagen/graafmachine 
opgezet worden veel mankracht nodig.



5000 bloembollen van de gemeente 

• Bij het monument en bij het 
kunstwerk 

• Invalswegen

• Gepoot door bewoners van de 
Bosk



Jaarwisseling 2022/2023

Weinig vernield in 
Drogeham



Financieel Jaarverslag
INKOMSTEN 2022 UITGAVEN 2022

Saldo lopende rekening 1-1-2022 2.262,85

Saldo spaarrekening 1-1-2022 19.163,97Administratie en bankkosten 156,72

Rente 1,64Diverse onkosten 1.418,55

Ledengeld 2.276,00Dodenherdenking 401,39

Bijdrage Sinterklaas 250,00Koningsdag 400,00

Leefbaarheidsfonds 4.105,00Bijdrages aan verenigingen in Drogeham 2.500,00

Subsidie zwerfvuil 1.700,00Sinterklaas 850,00

Overig 60,00Subsidie zwerfvuil 2.040,00

Verlichting kerktoren 265,00

AED 162,41

Website 120,00

Hamsterhulp 54,00

saldo lopende rekening 31-12-2022 2.285,78

saldo spaarrekening 31-12-2022 19.165,61

Totaal 29.819,46Totaal 29.819,46



Kascommissie

Hinke Spoelstra

Klaasje Veenstra



Vrijwilligers bedankt

• Wieke Smid (ophalen ledengeld, opruimen glasafval bij de glasbak)

• Fam. Hoekstra (vlag ophangen volgens vlaggenprotocol en het 
leeghalen van de vuilnisbak, stroom kerstverlichting)

• Fam. De Vries stroom kerstverlichting)

• Fam. Boksma (leeghalen van de vuilnisbak Kromelle)

• Fam. Veenstra (leeghalen van de vuilnisbak Schelpenpad Sânkop)

• Fam. Kootstra (leeghalen van de vuilnisbak speeltuin Delte) 

• Fam. Van der Galien (leeghalen van de vuilnisbak speeltuin Koaipaed)

• Fam. Alma (leeghalen van de vuilnisbak speeltuin Tsjerkebuorren)



Melle Visser

• Voor de vele mooie beelden die hij de afgelopen jaren heeft gemaakt



Rondvraag



Jaarvergadering ijsbaanvereniging 
“De Eendracht”



Financieel jaarverslag

Saldo € 3.658,86 Bankkosten € 83,40

rente spaarrekening € 0,16 Bosgra € 119,40

Leden - en donateursgeld € 1.690,50 Verzekering € 220,83

Terug verzekering € 43,36 Onderhoud terrein € 453,75

Diversen o.a. vergaderkosten € 303,37

€ 1.180,75

Betaalrekening € 3.657,86

Spaarrekening € 528,53

Kas € 25,74

Totaal € 5.392,88 Totaal € 5.392,88



Pauze



Enerzjyk Skûlenboarch

13/11/2020



Sinnepark Skûlenboarch
De Potentie:

• Gebied is 49 hectare waarvan max. 24,5 hectare zonnepanelen,

• Staat gelijk aan ~25 MWh per jaar opbrengst

• Zonnepanelen minimaal 20m van de oever verwijderd

• Mogelijke randontwikkeling:
• Wandelpaden
• Visstijgers/visstekken
• Biodiversiteit vergroten
• Landschap ontwikkelen met b.v. drijvende rieteilanden

• Minimaal 50% lokaal eigendom, waarmee de opbrengsten van het park gebruikt kunnen worden in 
duurzame ontwikkeling in de 4 dorpen

Visualisatie Sinnepark (indicatief)





Sinnepark Skûlenboarch
• Dankzij subsidie van de provincie Fryslân en 

cofinanciering van de gemeenten Achtkarspelen 
en Tytsjerksteradiel hebben we een adviseur, 
Enber, kunnen inschakelen

• LEI-F aanvraag kan binnenkort ingediend worden
• Hiermee kunnen de  onderhandelingen met 

Groenleven tot stand komen met de intentie om 
na ontwikkeling van het zonnepark als coöperatie 
100% van de aandelen te verkrijgen en het 
directievoering op ons te nemen.

• Naar verwachting zal het park eind 2025 gereed 
zijn



Isolatie
• Gemeenten Noardeast-Fryslân, Dantumadiel, Achtkarspelen 

en Tytsjerksteradiel (ANNO gemeenten) hebben besloten 
gezamenlijk een pilot Isolatie uit te voeren bij ongeveer 35 
woningen in Drogeham en Kootstertille. 

• Deze 35 woningen worden geselecteerd door de gemeente. 
Vanuit de gebiedscoöperatie is er een werkgroep isolatie 
samengesteld en met behulp van de gemeente zullen deze 35 
woningen binnenkort worden geïsoleerd.

• Vanuit de werkgroep zijn tevens 2 personen inmiddels 
opgeleid tot energiecoaches (ZZP basis) en hebben inmiddels 
de eerste huishoudens op weg geholpen, aanmelden kan via 
de gemeente

• In september zijn we met een bus vol duurzame 
enthousiastelingen uit de gemeenten Achtkarspelen en 
Tytsjerksteradiel op excursie geweest, naar duurzaam en 
energiezuinig dorp in Duitsland. Hier heel wat inspiratie op 
kunnen doen. 



Enerzjy yn dyn doarp!
Meiinoar de skouders der ûnder jout in soad wille.



Energiebesparing 
helpt de leefbaarheid 
te vergroten!

Huishoudens die rond kunnen komen, 
hebben ruimte voor betrokkenheid!

Energierechtvaardigheid zorgt dat 
iedereen mee kan doen en geld kan 
besteden in de eigen omgeving.

Geïsoleerde woningen verkopen 
beter!



Van nu naar de toekomst…

• Gedragsverandering geeft de meeste besparing: De 
energiecoach!

• Kleine besparende maatregelen – fixteams.

• Samen kijken naar de woningen (quickscans –
energierapporten)

• Samen isoleren!

• 2023-2024: Nationaal Isolatie Programma…subsidies & 
regelingen!



Energie 
coaching



Wat doet 
een energiecoach

► Onderzoekt hoe je jouw woning energiezuiniger kunt maken

► Geeft tips waar en hoe je het beste kunt beginnen met besparen

► Heeft technische kennis over woningen en installaties

► Geeft informatie over energiebesparende maatregelen

► Is onafhankelijk en niet-commercieel

► Verkoopt geen producten

► Geeft bespaarproducten weg en laat zien hoe je ze aanbrengt

► Energiecoach werkt vanuit lokale energie coöperatie/lokaal of via de 
gemeente



Verschil tussen een 
Energiecoach of EPA adviseur

► Energiecoach

► Komt gratis bij je thuis voor een verkennende energiescan en om 
tips te geven over het verlagen van je energieverbruik

► EPA adviseur

► Voor een gecertificeerd advies en een professionele energiescan 
kun je terecht bij een EPA adviseur



Start met kleine dingen

► Tochtstrips

► Brievenbusborstel

► Ledlampen

► Radiatorfolie

► Waterbesparende douchekoppen

► Douchetimer

► Verminder het sluip stroomverbruik



Waar gaat het 
meeste energie aan op

In de winter is de verwarming de grootste energieverslinder

► ‘s winters 60% aan energie op aan verwarming

► Aan warm water nog eens 15%



Verdeeld in 
drie categorieën

1. Wat je zelf gemakkelijk kunt realiseren

2. Waar je een handige Harry voor moet zijn

3. Waar je beter een vakman voor kunt bellen



Wat je zelf gemakkelijk kunt realiseren



Meten is weten

► Weet je hoeveel elektriciteit/ gas je verbruikt?

► Bewustwording creëren

► Meterstanden zelf bijhouden in een schrift

► Kan via jouw leverancier (1 dag vertraging)

► Slimme meter portal (1 dag vertraging)

► P1 meter Homewizard (real time)

► Voordeel van het monitoren van het verbruik, is dat jezelf het voorschot 
bedrag in de gaten kunt houden en of deze nog in lijn ligt met het 
verbruik.



Zet de thermostaat
één graad lager

► Thermostaat een graad lager dan wat je gewend was. Besparing van 7% op het 
gasverbruik +/- € 160,00

► 1 uur voordat je naar bed gaat thermostaat op 15 graden zetten +/- € 209,00

► Ideale temperatuur slaapkamer 16-17 graden

► Verwarm alleen het vertrek waar je bent +/- € 443,00

► Niemand thuis zet je thermostaat op 15 graden +/- € 160,00



Voorkom warmte verlies

► Warmte die je niet gebruikt, hoef je ook niet aan te voeren

► Zorg ervoor dat warmte niet kan ontsnappen door kieren en naden

► Sluit deuren achter je

► Plaats tochtstrips

► Plaats een brievenbusborstel

► Sluit gordijnen (gordijnen niet voor de radiator hangen)

► Besparing van +/- € 132,00

Ventileren is ook heel belangrijk. Vochtige lucht verwarmd 
minder dan droge lucht.

Als je kookt of de was binnen ophangt, is het nog belangrijker 
dat je goed ventileert (voorkomt schimmelvorming).



Beperk het douchen

► Beter een douche nemen dan het bad 

► Douche tijd verkorten van 9 min naar 5 min scheelt 15000 liter warmwater 60 m3 gas

► Gebruik een timer en een waterbesparende douchekop

► Mogelijke besparing € 87,00



Installeer ledlampen

► Gloei- en halogeenlampen vervangen door ledlampen

► Ledlamp 90% zuiniger dan gloeilamp

► Halogeenlamp 85% zuiniger

► Mogelijke besparing € 115,00





Lumen versus Watt

Bij led lampen wordt de 

lichtkleur aangegeven in 

Kelvin meest gebruikte 
kleur is 2700 Kelvin 

De lichtsterkte bij 

ledlampen wordt 
aangegeven in Lumen

Een gloeilamp van 40W 

komt overeen met een 
ledlamp van 450 Lumen



Sluipstroomverbruikers

► Computers, TV op stand-by, laders van mobiele telefoons, 
spelcomputers, modems, Ziggo decoder etc.

► Uitschakelen met stekkerdoos met aan-/uitschakelaar

► Mogelijke besparing € 30,00



2. Waar je een handige Harry of Alie 
voor moet zijn



Isoleer de 
verwarmingsbuizen

► Isoleer zowel de retour als aanvoerbuizen in onverwarmde als verwarmde ruimtes

► Besparing 2 euro per meter per jaar 

► Mogelijke besparing € 70,00



Aluminiumfolie 
achter de radiatoren

► Veel warmte gaat in de muur zitten achter een radiator; 

hij straalt namelijk ook warmte naar achteren

► Door radiatorfolie te gebruiken, wordt de warmte-uitstraling met 96% 
verminderd

► Mogelijke besparing € 60,00 



Slimme thermostaat

► Slimme thermostaat weet na een tijdje hoe jouw dag eruit ziet of is zo 
te programmeren

► Thermostaat is te bedienen via jouw smartphone

► Mogelijke besparing € 132,00



Dakisolatie

► Een huis zonder dakisolatie verliest tot 30% van de warmte

► Het isoleren van de zoldervloer is ook een optie en kost minder

► Mogelijke besparing € 690,00



Zet je CV op 60 graden

► Standaard staat de fabrieksinstelling van de CV op 80 graden, maar 
deze werkt efficiënter op 60 graden

► Deze snelle besparing scheelt veel gas

► Mogelijke besparing € 140,00

Let op niet het warm water lager dan 62,5 
graden zetten i.v.m. legionella besmetting



Warmteverlies van een woning



3.  Waar je beter een vakman voor 
kunt bellen



Aan de slag met isoleren

► Muurisolatie

► Mogelijke besparing € 414,00

► Isolerend glas

► Mogelijke besparing € 276,00

► Vloerisolatie

► Mogelijke besparing € 276,00

► Zonnepanelen

► Mogelijke besparing € 732,00

► Zonneboiler

► Mogelijke besparing € 216,00

► Warmtepomp

► Mogelijke besparing € 330,00



Aan de slag met isoleren

Bouwjaar Glas

Voor 1920 Enkel glas Geen isolatie mogelijk

1921-1965 Dunne spouw geen isolatie

1966-1979 Standaard een spouw

1980-1992 Dubbelglas Isolatie muren en daken

1993-2012 Dubbelglas 

Vanaf 2013 HR++



Energielabel 
oud en nieuwe versie



Energieplafond



Hoe kom ik in contact met een 
Energiecoach

► Door contact te zoeken met het energieloket in de gemeente

► www.8ktd.nl/energiecoach

► Telefonisch 14-0511

► Of nu ter plekke

http://www.8ktd.nl/energiecoach


Einde



Met elkaar aan de slag 
om energie te besparen!

• Energiebesparen is goed en soms 
ook hard nodig! In sommige 
huishoudens is het kiezen tussen 
”eating or heating”.

• We kunnen daar wat aan doen: met 
z’n allen de huizen energiezuiniger 
maken. Dat kan starten met 
radiatorfolie, led-lampen, tochtstrips
en bespaardouche-koppen. 



Het fixteam helpt!

De gemeente en de energiebank leveren samen de 
besparende maatregelen gratis! 

Het fixteam helpt met het inventariseren van de woning 
en het aanbrengen van de materialen. 

(en dat aanbrengen is super simpel, dus ook met 2 linker handen lukt dat)

Voor elk gefixt huis krijgt de vereniging/club die mee 
helpt een vergoeding van € 50 om zelf op energie te 
besparen. Met mogelijkheid tot verdubbelen door de 
coöperatieve Rabobank.



Dus….

• Help jij graag een ander en je eigen club?

• Vind jij het belangrijk dat iedereen er warm 
bij kan zitten, kan douchen en warm kan 
eten?

• Krijg jij energie van samen iets doen voor 
het hele dorp?

• Heb jij een paar momenten tijd voor je 
dorp en je club?

• Siz dan: 



Wat levert het je op?

• Plezier (Je kunt elk huishouden zo’n €70 aan besparende maatregelen geven en dat is hartstikke leuk. 
Want geven is nog leuker dan krijgen.)

• Geluk (wist je dat de mens het meest gelukkig word van de ander helpen?)

• Energie (concrete dingen doen, handen uit de mouwen steken geven veel energie)

• Geld (je club en je dorp/wijk wordt er beter van)



Hoe werkt de fixactie?

• Er wordt een fixteam opgeleid 

• We flyeren het hele dorp dat ze zich aan kunnen melden 

• Fixers gaan op pad: Aanbel actie op….

• Als vervolgactie: De energiecoach van de gemeente gaat 
langs om de mensen verder te helpen met het 
energiebesparen. 

• Kan per direct al…de energiecoach is er al & gratis!

• Bel de gemeente: 14-0511



Fixteam-actie is een 
gezamenlijk initiatief van:
• Plaatselijk belang Drogeham

• Gemeente Achtkarspelen

• Provincie Fryslân

• Energiebank Fryslân

• Meld je aan bij Klaas Alma

• Mail naar:

• App naar:



Belangrijke andere 
partijen (plaatselijk 

belang, dorpsbelang, 
sociale wijkteam, 

kerk, Energie 
coöperatie enz.)

Woning
coöperatie

Procesbegeleider

Projectcoördinator(en)

Sportclub/
vereniging

Energiecoaches 
van de gemeente!

Fixteam
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