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Bijeenkomst Inner Circle DEH
Regelmatig worden door het bestuur van DEH Inner Circle bijeenkomsten
georganiseerd.
Doel: Het klankborden tussen bestuur en de Inner Circle leden over alle mogelijke
ontwikkelingen in het kader van duurzame energie die op het pad van DEH komen.
Inner Circle: Dit zijn DEH-leden met een meer dan gewone
belangstelling en betrokkenheid bij duurzame energie in het algemeen en de rol die
DEH daarin vervult. Daarnaast zijn ze ook vaak (des)kundig op een van de vele
gebieden die duurzame energie met alles daaromheen omvat. In principe kan ieder
DEH-lid eraan deelnemen.
Aanleiding bijeenkomst: Het bestuur signaleert een grote toename van vragen aan
DEH over op handen zijnde ontwikkelingen en projecten in het kader van duurzame
energie en maakt zich zorgen of de huidige organisatie dit met inzet van vrijwilligers
aankan.
Het bestuur benoemt in dit kader een viertal pijlers waarop de toekomst voor DEH
volgens haar rust en licht deze toe.
Pijler 1
De coöperatie:
De taakverdeling tussen de bestuursleden is als volgt:
Transitie pad en samenwerking met de gemeente: Ron Swank
Financiële zaken: Marcel Kloprogge
Communicatie, PR, nieuwsbrief en ledenwerving: Ron Swank
Energieloket: Hans van der Heiden en Ron Swank
Pijler 2
Samen slimmer rijden (eindverantwoordelijk: Marcel Kloprogge)
Middels een samenwerking tussen de provincie, BMW en DEH wordt onderzocht of
een combinatie van elektrisch rijden en autogebruik delen in een
plattelandsgemeente als Haaren tot een succesvolle business case kan leiden.

Voorwaarde is dat het model op termijn succesvol moet zijn, zwarte cijfers draait en
opschaalbaar is naar andere plattelandsgemeenten. De intentie is om binnen enkele
maanden een businessplan aan te bieden.
Pijler 3
Energievriendelijk huis (eindverantwoordelijk: Hans van der Heijden, Ron Swank)
DEH geeft advies en wil mensen ontzorgen bij het energievriendelijk maken van hun
huis, in de vorm van turn key opleveren van wensen van klanten. Dit middels een te
organiseren samenwerking tussen DEH, energieloket en goedgekeurde bedrijven. Er
wordt door een aantal DEH-leden gewerkt aan een bedrijfsmatige invulling van dit
initiatief. Deze activiteiten zullen buiten DEH als coöperatie blijven.
Pijler 4
Collectieve stroomopwekking (eindverantwoordelijk: Hans van der Heiden)
Zit nog in de abstracte fase en is met name gericht op samenwerking met derden en
de zorg voor blijvende collectiviteit tussen de leden van DEH. Denk aan:
Zonneweide projecten, PV op overheidsgebouwen, bedrijfsgebouwen, verenigingen
en dorpshuizen. In dit kader is er een toenemende samenwerking met de gemeente.
Op de ledenvergadering in het najaar zal het bestuur de leden informeren over de
stand van zaken bij bovengenoemde ontwikkelingen en met hen van gedachte
wisselen over de inrichting van de coöperatie met het oog op de toekomst.

Blijft u ons volgen via regelmatig gepubliceerde berichten in De Leye, de Meierij, ’t Pomphuiske en ’t
Haarens Klokje?
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