
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jaarverslag  Trynergie 2019  
      
De hoofdactiviteiten van Trynergie zijn energie opwekken,  
-besparen, -leveren en bewustwording. 
 
Opwekken 
 
Hulp bij PV-panelen op eigen dak 
De samenwerking met lokale partners (De Vries uit Aldtsjerk, Tjeerdsma uit Oentsjerk, ASN 
uit Dokkum en Donker Veenstra -voorheen Hoekstra- uit Suwâld) voor Us Zon van Tryntsje is 
in 2019 gecontinueerd. We ontvingen 10 aanvragen voor offertes. Dit is iets minder dan het 
jaarlijkse aantal in de jaren 2014 t/m 2016. Redenen zijn de onzekere salderingsregeling en 
het gegeven dat PV-panelen  inmiddels zo gangbaar zijn geworden, dat Trynwâldsters  vaak 
zelf aanvragen doen bij de leveranciers. Daarnaast heeft Trynergie ook Trynwâldsters 
geholpen met de aanvraag tot teruggave van de BTW over de aangeschafte installatie. 
 
PV-panelen op andermans dak: Zeven Trynwâldster zonnedaken 
In 2018 hebben voorbereidingen plaatsgevonden voor de realisatie van op dat moment twee 
van de zeven gewenste postcoderoosdaken. Hiervoor heeft de provincie in 2016 IMF-
subsidie verleend. Van rijkswege werd echter in 2019 bekendgemaakt dat er wijzigingen in 
de tarieven van Energiebelasting zouden gaan plaatsvinden. Omdat de regeling waaronder 
de zonnedaken vallen gebaseerd is op deze energiebelasting hebben we de ontwikkeling van 
de daken on hold gezet tot er meer duidelijkheid is over het rendement van deelnemers op 
hun investering in de zonnepanelen. Die duidelijkheid is er tot op heden nog steeds niet. 
Om die reden heeft het bestuur besloten de zonnedaken te gaan ontwikkelen in de andere 
beschikbare regeling, de SDE+ subsidie. Hiertoe zijn in november 2019 voor vier daken 
aanvragen ingediend bij de RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland). Helaas ontving 
Trynergie op 21 januari 2020 afwijzingen voor de subsidie op alle aanvragen. 

SDE+dak: zonnecentrale op dak Bijlsma 
Trynergie vervolgde  in 2019 de voorbereidingen van grootschalige energieopwekking op het 
dak van Bijlsma  in Gytsjerk, waarvoor in 2017 SDE+ subsidie door het Rijk is verleend. Hierbij 
worden we ondersteund vanuit de Energiewerkplaats. Metde firma Bijlsma, de gemeente, 
de omwonenden en met de  uitvoerende bedrijven is een aantal maal overleg gevoerd in 
2019. Natuurlijk hoort het volgende niet in het jaarverslag van 2019, maar inmiddels is in 
februari 2020 opdracht verleend aan Mannen van Staal voor de versterking van de 
dakconstructie, LV trading voor levering van het transformatorstation en ASN Duurzaam 
voor de aanleg van de installatie van ca. 3.500 zonnepanelen. Verwachte opbrengst: 
1.050.000 kWh per jaar, goed voor de elektriciteitsvoorziening van 325 huishoudens. De 
werkzaamheden zijn inmiddels in volle gang. Verwachte oplevering vindt in september 2020 
plaats. 



Energiebesparing 

Hulp bij individuele energiebesparingsmaatregelen eigen huis 
Bij Us Warmte van Tryntsje kunnen Trynwâldsters nog steeds terecht voor informatie over 
energiebesparende maatregelen. Trynergie werkt nog steeds samen met drie plaatselijke 
bedrijven, nl. Van der Meer uit Oentsjerk, Hooghiemster en Kingma, beiden uit Aldtsjerk. Via 
onze website kunnen inwoners van de Trynwâlden zowel een QuickScan (gemeentelijk 
Energie(k)loket) als ook een offerte aanvragen voor energiebesparende maatregelen, 
waarbij men kan aangeven van welke aannemer zij deze wensen te ontvangen. In 2019 zijn 
twintig aanvragen gedaan. 
 
Buurkrachtavond 26 februari 2019 
Voor gezamenlijke energiebesparing en -opwekking  is in samenwerking met Buurkracht een 
buurtavond georganiseerd. Op advies van Buurkracht werden buurtvertegenwoordigers  uit 
alle buurten uit heel Oentsjerk uitgenodigd. We werden gastvrij ontvangen bij ons lid Jan 
Hooghiemstra in zijn glasatelier. 
 

   
 
Na presentaties van Buurkracht werd in drie groepen gebrainstormd over welke 
verduurzamingsacties in Oentsjerk wenselijk zijn, en welke buurtteams opgericht kunnen 
worden. De volgende acties zijn daaruit naar voren gekomen. 
 
Buurtteam Zonnepanelen 
Er is een Buurtteam opgericht om te gaan kijken of er met elkaar zonnepanelen in te kopen 
zijn. Samen eerst informatie vergaren, offertes aanvragen en vervolgens zoveel mogelijk 
woningeigenaren hierbij betrekken.  
Inmiddels hebben zij uit de aangevraagde offertes samen met Buurkracht een installateur 
gekozen, onze partner de Vries installaties uit Aldtsjerk. Zij hebben 19 installaties aangelegd 
met een mooie korting op de prijs. Trynergie dankt het zonneteam voor deze mooie 
duurzame opwekactie. 
 
Informatie over isoleren 
Ook bleek er veel behoefte te zijn aan informatie. Informatie over isoleren, ventileren en 
specifieke informatie voor specifieke woningen. Want wat is nou voor mijn huis het beste? 
Tijdens ons Trynergiefestival zijn hiervoor verschillende presentaties gegeven met 
gelegenheid om specifieke info in te winnen. 
 
Project Ecovat 
De vraag werd gesteld of een zogenaamd “Ecovat” iets voor ons dorp zou kunnen zijn. Henk 
Nijdam heeft zich als vrijwilliger aangemeld dit te willen uitzoeken. Hij heeft hierover  



 
informatie ingewonnen en gedeeld met bezoekers van ons Trynergiefestival. Mogelijk kan 
Trynergie in de toekomst bekijken of dit een project kan worden. 
 
Buurtteam Installaties 
Voor het vervangen van bestaande warmte-installaties is nog geen Buurtteam opgericht, 
maar wellicht zijn daar nog mensen voor te vinden?  
 
 
Cursus bediening Infraroodcamera 
Om Trynwâldsters te helpen  inzicht te krijgen in de warmtelekken van hun woning heeft 
Trynergie in december 2018 een infraroodcamera aangeschaft.  Els Zoer en Dick van der 
Duijn Schouten hebben daarvoor op 21 maart 2019 een training gevolgd om hiermee te 
werken. Frans de Jonge is aangesloten bij het camerateam, en zal  in het winterseizoen 
2020-2021 ook warmtefoto’s maken. Trynwâldsters kunnen aanvragen doen voor 
warmtefoto’s. Voor klanten van Energie VanOns is dat gratis. Voor leden kosten de foto’s  
€  25,- en voor niet leden € 50,- euro. In 2019 zijn warmtefoto’s gemaakt bij 12 aanvragers. 
Het merendeel daarvan werd gemaakt bij klanten, waarbij dit gratis is. Drie aanvragen 
werden gedaan door leden, wat € 75,- inclusief btw aan inkomsten opleverde. 

 
Lustrumfestival 2 november 
Dit jaar bestaat Trynergie vijf jaar, haar eerste lustrum is een feit! Om die reden hebben we 
een groots festival georganiseerd. Niet alleen energiezaken, maar allerlei activiteiten voor 
jong en oud, in het kader van duurzaamheid, maar vooral in het kader van fun! Trynergie 
was erg blij met alle input uit onze dorpen. 
Het festival werd geopend door wethouder Andries Bouwman. Jitske Stavenga leidde 
aansluitend een forumdiscussie met de wethouder, voorzitter Tseard van der Kooi en Wim 
Haalboom, van de Trynwâldster deelauto Tûk. Daarna kon deelgenomen worden aan de 
activiteiten, waaronder ook verschillende workshops. Voor alle activiteiten werd een 
vrijwillige bijdrage gevraagd, die ten goede kwam aan de Fûgelwacht. De opbrengst bedroeg 
€ 110,00. Het was gezellig druk. Circa 125 mensen bezochten het festival. Hartelijk dank aan 
alle vrijwilligers die samen zorgden voor een mooi festival. 
 
 

      
 



  
 
 
Wederverkoop energie  
 
Energie VanOns 

 

Klantenaantal Trynergie  

Begin 2019 130 

Nieuwe klanten   26 

Contract beëindigd     2 

Totaal eind 2019 154 

 
Het aantal afnemers van Energie VanOns groeit nog steeds. Niet in deze tabel, maar na ons 
jubileumfestival groeide het klantenaantal met 16 nieuwe klanten. Deze worden verwerkt in 
het jaaroverzicht van 2020. We verwachten dat met het gereed komen van de zonnecentrale 
die in aanbouw is er opnieuw extra groei plaats zal vinden.  
Trynergie hoort nog steeds bij de  grootste energiecoöperaties van Friesland. 
In het jaarlijkse onderzoek van o.a. WISE kreeg onze leverancier dit jaar een 10. Samen met 
vier andere groene leveranciers staan ze fier bovenaan de lijst met alle energieleveranciers. 
 
Mienskipsenergie 
Trynergie werkt samen met verenigingen in de Trynwâlden e.o.. Wanneer leden van de 
verenigingen energie afnemen van onze leverancier Energie VanOns via Trynergie krijgt de 
vereniging daarvoor jaarlijks een bedrag wat zij kunnen besteden in duurzame doelen of 
leefbaarheid. Dit jaar zijn drie nieuwe overeenkomsten gesloten met ‘Mienskipsfreonen’. 
Inmiddels heeft Trynergie veertien partners, namelijk stichting BOB, stichting Trynwâlden op 
de kaart, P.G. Trynwâlden, volkstuinvereniging Douweloane, de Joysingers, P.G. Hurdegaryp, 
VC Trynwâlden, Stichting SWIM!, korfbalvereniging De Wâlden, Volkstuinvereniging De 
Singelwrotters, Stichting Freonen fan It Readtsjerkje, de Fûgelwacht, Mingd Koar Aldtsjerk en 
De Bazuin. Allen ontvangen jaarlijks een bijdrage van Trynergie. Over het kalenderjaar 2019 
bedroeg de uitkering aan de partners totaal € 1420,-  exclusief BTW.  
Het in 2017 gemaakte plan om de Mienskipsenergie vooruit te brengen werpt haar vruchten 
af. In 2019 werden 15 nieuwe klanten aangemeld die kozen een bijdrage aan onze 
verschillende Mienskipsfreonen. Trynergie had eind 2019  57 Mienskipsklanten. Daarnaast 
ontving Trynergie in november en december nog 15 aanmeldingen hiervoor. Deze klanten 
nemen vanaf begin 2020 deel hieraan. Dat is heel mooi, en mag nog best meer, zodat we in 
de Trynwâlden e.o. de leefbaarheid nog meer kunnen ondersteunen.  
 



 
Partners buiten de Trynwâlden 
 
Hurdegaryp doet mee 
Vanuit Hurdegaryp kreeg Trynergie het verzoek of zij mee mogen doen in de 
energiecoöperatie Trynergie. Reden is dat er in Hurdegaryp geen eigen energiecoöperatie 
actief is. Een werkgroep onderzoekt samen met Trynergie de mogelijkheden voor 
samenwerking of deelname in Trynergie. In oktober organiseerde zij samen met Buurkracht 
een informatieavond voor inwoners van hun dorp. Trynergie was uitgenodigd daarbij 
aanwezig te zijn, en iets te vertellen over de activiteiten van onze coöperatie. Er wordt 
gewerkt aan een verdere samenwerking. Door de coronacrisis laat deze wat op zich 
wachten. 
 
Samenwerking Noardelike Fryske Wâlden 
Trynergie is betrokken bij het initiatief van Noardelike Fryske Wâlden voor het versterken 
van circulaire economie en een duurzame landbouwsector in Noordoost Fryslân. Noardelike 
Fryske Wâlden werkt hiervoor samen in het Fjildlab. Dit is het veldlaboratorium voor het 
versterken van de circulaire economie en een duurzame landbouwsector in Noordoost-
Fryslân.  
Ze streven naar een landschap van hoge kwaliteit met internationale uitstraling waarin 
wonen en werken, recreatie en toerisme en de diensten van de natuur in balans zijn, 
bestand tegen de invloeden van klimaatverandering. 
Tijdens een tweedaagse in mei 2019 zijn project ideeën verzameld en er worden 
projectteams gevormd. Noardelike Fryske Wâlden wil de omgeving bij deze projecten 
betrekken en heeft hiervoor Trynergie gevraagd aan te sluiten bij de kenniskring Opwekking 
duurzame energie. Verdere informatie kun u vinden op www.fjildlab.nl  
 
Bezoeken symposia en bijeenkomsten 
Trynergie bezocht  meerdere symposia, lunchlezingen Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, 
SDE zonnedakenwerkgroep Energiewerkplaats, ledenvergaderingen Us Koöperaasje, droeg 
met o.a. presentaties bij aan de Regionale Energie Strategie bijeenkomsten voor de 
inwoners van de gemeente, enzovoorts. 
  
Wat verder nog is gedaan in 2019 
 
Coöperatieleden 
Trynwâldsters kunnen lid worden van Trynergie. Het blijkt dat klanten vaak denken dat ze 
automatisch lid zijn. Dit is vanwege de wettelijke regelgeving niet mogelijk. Wij bleven ook in 
2018 onze contacten via nieuwsbrieven e.d. regelmatig informeren dat lid worden ook 
stemrecht geeft.  

 

Ledenaantal  

eind 2018 88 

eind 2019 106 

 

 

http://www.fjildlab.nl/


 

Ledenvergaderingen 
Op 12 maart 2019 werd de algemene ledenvergadering gehouden. 

Notaris 
In 2019 is er diverse malen contact geweest met notaris Tom Brouns. Voor de aanleg van 
onze zonnecentrale op het dak van Jelle Bijlsma BV moesten een aantal zaken geregeld 
worden waar de notaris ons met kennis heeft bijgestaan. 
 
Bestuursvergaderingen 
Het bestuur vergaderde zes maal in 2019. Dit gebeurt bij de bestuursleden thuis. Verder 
wisselt het bestuur informatie uit via frequent mail- en whatsappcontact. 

Ondersteuning nieuwe coöperaties 
Op verzoek van de Energiewerkplaats (Doarpswurk, Friese Milieu Federatie, Provinsje 
Fryslân) adviseert voorzitter Tseard van der Kooi andere initiatieven. Dat kan gaan over de 
mogelijkheden van het starten als energiecoöperatie,  als ook het starten met een 
postcoderoosproject voor het opwekken van zonne-energie.  
Als tegenprestatie ontving Trynergie daarvoor gratis adviezen van de Energiewerkplaats voor 
onze projecten. Dick van der Duijn  Schouten ondersteunde meerdere coöperaties met het 
gebruik van een warmtecamera. 

Overleg energie initiatieven gemeente Tytsjerksteradiel en gemeente 
Op initiatief van Enerzjyk Eastermar en Trynergie en met ondersteuning van de gemeente is 
in 2019 regelmatig overleg opgezet en gevoerd tussen alle energie initiatieven in onze 
gemeente en de wethouder Bouwman en duurzaamheidsambtenaar Ytje Hiemstra. Doel is 
kennisdelen, en de gemeente op te hoogte te houden wat zij voor ons kunnen betekenen. 

Lustrumfeest Fûgelwacht 
Op 13 april waren onze vrijwilligers met een stand aanwezig tijdens het lustrumfeest. 
Hoewel voorjaar was het ontzettend koud en sneeuwde het… Met koffie bleven we warm, 
en gaven uitleg aan belangstellenden over onze coöperatie. 
Op 21 november ontving de Fûgelwacht een cheque á € 110,00 van Trynergie. Dit was het 
resultaat van onze Lustrumfestivalacties. 

Tryn’s Rock 
Op 14 september waren we aanwezig bij muziekfestival Tryn’s Rock in Gytsjerk. We maakten 
bezoekers enthousiast om minder energie te gebruiken en daarnaast te kiezen voor groene 
energie. Tijdens het festival werden vragen van bezoekers over energiegebruik door ons 
beantwoord. Daarnaast werd de samenwerkingsovereenkomst voor Mienskipsenergie daar  
ondertekend. 

Energiemarkt Energieloket dag van de duurzaamheid                                                                    
Op 10 oktober organiseerde de gemeente een kleine energiemarkt in Oentsjerk aan It Hiem. Op 
verzoek van de gemeente was Trynergie daarbij aanwezig, en heeft onze activiteiten gepromoot. 

Bewustwording 

Ondersteuning leden en klanten 
Trynergie verleende steun aan zeven leden/klanten op het gebied van energiebesparing, 
aanschaf zonnepanelen en BTW verrekening van zonnepanelen. Daarnaast was Trynergie 



ook in 2019 vraagbaak voor overstappen naar Energie VanOns. Bij diverse Trynwâldsters is 
op verzoek een vrijwilliger langs geweest om te helpen bij het overstappen naar onze 
energieleverancier. 

Schoolprojecten 
OBS De Opstap voerde in het voorjaar een klimaatproject uit. De werkgroep 
‘milieuspektakel’ wilde met hun project kinderen bewust maken van een aantal klimaat- en 
milieuproblemen ver weg en dichtbij op een speelse, educatieve en interactieve manier.  
Ze ontvingen van Trynergie ter ondersteuning een donatie van € 100,-.  
Tijdens het evenement op 18 april deelden ze onze buttons en flyers uit. 
 
Leskist basisscholen 
Els Zoer maakte voor leerlingen van de basisscholen een leskist met allerlei informatie over 
hoe je groene energie kunt opwekken. De kist is beschikbaar voor alle basisscholen, handig 
voor spreekbeurten. Hij staat kosteloos klaar. 
 
Communicatie 
De communicatiecommissie houdt zich bezig met het onder de aandacht brengen van onze 
duurzame activiteiten. We overlegden acht maal. Dit leidde tot de volgende 
promotiematerialen, acties en publicaties: 

• drie maal een advertentie in de Voordelig Veelzijdig Trynwâlden, waarvan  
tweemaal de aankondiging van ons Trynergiefestival  

• twee spandoeken met aankondiging Trynergiefestival 

• posters met aankondiging Trynergiefestival 

• flyers met programma Trynergiefestival 

• advertenties en artikelen in de dorpskranten van Oentsjerk, Mûnein/Readtsjerk, 
Ryptsjerk, Hurdegaryp Aldtsjerk en Gytsjerk 

• twee spandoeken “Grutsk op onze energieleverancier”  
    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

 

 
 
  

• bord met daarop alle Mienskipsfreonen 



• flyers Mienskipsenergie voor Protestante Gemeente Trynwâlden, buurthuis BoB, 
Fûgelwacht, Trynwâlden op de kaart, volkstuinvereniging Douweloane 

• bord voor ondertekening samenwerking met de volkstuinvereniging en Trynwâlden 
op de kaart 

• stickers met logo voor vuilcontainers 

• twee buizenframe met reclame van Trynergie (staan bij BoB en bij glasatelier 
Hooghiemstra)  
 

                                                 
 

• grotere schildjes met info over Trynergie voor zakelijke klanten (dorpshuis BoB en het 
glasatelier hebben deze, er zijn meer beschikbaar voor zakelijke klanten 
 

We stuurden dertien nieuwsbrieven naar abonnees. Daarnaast plaatsten we diverse twitter- 
en facebookberichten met als doel het werven van o.a. meer energieklanten, deelnemers 
voor onze zonnedaken en aandacht voor energiebesparing. 
 
Natuurlijk ontbrak de waardering met een 10 van het WISE onderzoek voor Energie VanOns 
niet in de promotieactiviteiten.  

Trynergie is ook dit jaar weer goed geholpen door Marko Kinderman van Fraai communicatie 
door het meedenken en maken van al deze PR uitingen. 

Durk-Pieter Noordenbos heeft ook zijn steentje bijgedragen en een nieuwe website 
gebouwd voor Trynergie. Hij stelt de site niet alleen beschikbaar voor Trynergie, maar maakt 
hem ook beschikbaar voor andere energiecoöperaties. Inmiddels hebben vier andere 
initiatieven daarvan gebruik gemaakt. 

 

Trynergie in de pers 
Op 23 oktober plaatste weekblad Actief een paginagroot artikel over Trynergie in verband 
met het eerste lustrum. Op onze website is het bericht terug te lezen. 

 

 


