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Je kunt je aanmelden via het aanmeldformulier (bijgevoegd in de enveloppe) en is ook te downloaden op  
de website: www.dorpsmolen-reduzum.nl. Vervolgens mag het aanmeldformulier (voorzien van een hand
tekening worden verstuurd naar: info@dorpsmolen-reduzum.nl) 

Of worden afgeleverd bij:

Voor vragen en opmerkingen kun je ook terecht bij de bovenstaande personen.

Let op! De aanmelding wordt pas definitief indien de subsidie is toegekend en er voldoende aanmeldingen 
(500) binnen zijn.

Voorbeeld
Stel 25 leden dragen de Kaatsvereniging Jan Reitsma 
een warm hart toe en kunnen op deze manier de  
verenigingskas met € 1250, spekken. 

Elk lid mag jaarlijks bij of na de ledenvergadering aan
geven naar welk doel zijn deel van de opbrengst gaat.

Wij hebben jou nodig!
Parallel aan de subsidieaanvraag  
willen wij de komende maanden  
zoveel moge lijk aspirantleden werven 
uit Reduzum, Friens en Idaerd. Hoe meer 
leden uit ons eigen omgeving des te meer 
geld er de komende jaren geïnvesteerd kan 
worden in Reduzum, Friens en Idaerd. Indien 
de SCEsubsidie wordt toegekend, word je 
per mail benaderd om definitief lid te worden 
van de coöperatie. 

Kosten en opbrengsten
Lid worden van de coöperatie kost eenmalig  
€ 5,. Elk lid binnen de coöperatie heeft 1 stem 
en mag mee beslissen over de winst verdeling 
van de coöperatie. De ver wachting is dat per lid 
jaarlijks € 50, uitgekeerd kan worden. Het lid 
mag vervolgens bepalen waar dat bedrag jaarlijks 
naartoe gaat (zie ook lijst met verenigingen). Uiter
aard is het ook mogelijk om geld te investeren in 
energie besparingsprojecten.

Collectief lokaal opgewekte ‘doarpsmûne enerzjy’!
Doe je mee?

Hoe meld ik mij aan?

Lijst met verenigingen

Arjen van Balen
Beslingadyk 2
9009 XC Friens

Jeljer Zijlstra
Master Gorterstrjitte 42
9008 TE Reduzum

Wybo Palstra
Friesmawei 5
9007 SE Idaerd

De dorpsmolen, die sinds 1994 duurzame energie 
levert, is aan vervanging toe. Voor de komende  
15 jaar kan er subsidie aangevraagd worden SCE 
(Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking). 
Jaarlijks wordt er dan ± 2,5 miljoen kWh aan 
duurzame stroom opgewekt. 

Voorwaarden SCE
Om voor deze subsidie in aanmerking te komen 
moet er een energiecoöperatie worden opgericht 
waar minimaal 500 huishoudens lid van moeten zijn 
om er maximaal profijt van te hebben. Coöperatie 
Doarpsmûne Reduzum e.o. U.A. is in 2015 opgericht 
en gaat indien de subsidie wordt toegekend per 
2022 stroom leveren aan een energieleverancier  
(bijv. Greenchoice).

In de subsidieaanvraag wordt de eis gesteld dat er 500 
leden lid moeten zijn van de coöperatie. Hier ligt een 
grote uitdaging. Reduzum, Friens en Idaerd tellen 550 
huishoudens. Eén huishouden/adres mag lid worden 
van de coöperatie. Indien een lid verhuist, mag het 
lidmaatschap mee worden genomen.

Wie kan er lid worden van de coöperatie?
Huishoudens en bedrijven met een kleinverbruikers
aansluiting in de postcodes 9007, 9008, 9009, maar 
ook de aangrenzende postcodes 9001, 9011, 9012, 
9021, 9022, 9088 en 9089. 

Als lid ga je een verbintenis aan met de coöperatie. 
Je kunt er dan ook voor kiezen om energie af te ne
men, maar dat is niet verplicht.

Reduzum
• Coöperatie doarpsmûne Reduzum (bijv. energie

besparende maatregelen)
• Doarpsbelang Reduzum (Jeugdclub Qlubb/ 

Toneelvereniging Roto/ Jeu de boules vereniging/ 
schoolbus)

• KF Jan Reitsma (kaatsen)
• TV Stânfries (tennis)
• KV MidFryslan (korfbal)
• IJsclub Eendracht
• Volleybalvereniging Stânfries
•  Stichting sportbelangen Reduzum

Idaerd
• Plaatselijk belang (Lokaal Idaerd/Dophok Stoters/

Frouljusferiening/Soos Idaerd/Toneelvereniging 
Vriendenkring/Schutjassen)

Friens
• Plaatselijk belang Friens (doarpshûs ‘it Lokaeltsje’/

jeugdwurk/Toneelvereniging/kaartclub

Wellicht zijn er nog meer doelen in de dorpen. De 
enige voorwaarde is dat de vereniging ingeschreven 
is bij de Kamer van Koophandel en een bankrekening 
heeft.


