Stichting Dorpsmolens Ternaard
Het afgelopen jaar is een uitstekend jaar geweest voor de Stichting.
Hoewel de Kwh opbrengst lager was dan in het jaar 2020, waren de vergoedingen per Kwh
aanmerkelijk hoger.
In het onderstaande overzicht de hoeveelheden in vergelijking met 2020.
Overzicht in Kwh 2020 en
2021
Kwh
DVEP
januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december

2020
255378
346673
255968
158525
138620
109688
115661
121162
106962
193888
126092
145961

2021
142584
118805
155114
157369
120456
77672
87028
125198
68537
168799
128525
140185

verschil
-112794
-227868
-100854
-1156
-18164
-32016
-28633
4036
-38425
-25089
2433
-5776

2074578

1490272

-584306

Begonnen we het jaar met een vergoeding van rond de € 0,04 per Kwh, over december was de Kwh
vergoeding ruim € 0,18.
De totale opbrengst in € was het afgelopen jaar, rond de € 130.000,00
Dit geeft ons al stichting de ruimte om dit jaar met extra aflossingen te starten op de lening bij het
Fûns Skjinne Fryske Enerszy.
Maar er is meer, tevens hebben wij als bestuur besloten het dorp Ternaard ook mee te laten profiteren
en gaan we de diverse verenigingen ondersteunen met een gift van € 250,00.
Het gaat om de volgende verenigingen.
Dorpsbelang Ternaard
Dorpshuis Tunawerth
Het Groene Hart
VV Ternaard
Vereniging van Volksvermaken
Kaatsvereniging It Moat Kinne
Tennisvereniging WestDongeradeel
Sport Vereniging Ternaard
Muziekvereniging Euphonia

Tevens gaat er een bedrag van € 250,00 naar de diaconieën van:
Protestantse Gemeente Ternaard
Doopsgezinde Gemeente, Holwerd-Blije-Ternaard
Ten slotte zullen wij een bedrag van € 500,00 overmaken naar de voedselbank in Dokkum.
De laatste 3 met een duidelijk doel om de minder bedeelden te helpen in deze moeilijke tijd.
We leven op het ogenblik in onzekere tijden, Oekraïne is volop in het nieuws, de energie prijzen rijzen
de pan uit. De windmolen draait volop, de vergoedingsprijzen zijn uitstekend, het enige lichtpunt(je)
in deze bizarre tijden.
De Stichting Dorpsmolens is 30 jaar! geleden opgericht. Het heeft Ternaard veel opgebracht.
Ternaard kende eind jaren 80 een teruggang in bevolkingsaantal, huizen stonden leeg. Dorpsbelang
vond dat er iets moest gebeuren en er gebeurde inderdaad iets.
De Stichting Dorpsmolens werd opgericht en het Groene Hart van Ternaard werd aangepakt.
Er kwam weer schwung in het dorp, door de financiële middelen van de stichting konden diverse
activiteiten en initiatieven worden ondersteund en niet alleen in Ternaard.
Daarnaast heeft de stichting het mede mogelijk gemaakt om het bedrijven terrein in Ternaard te
ontwikkelen en Encoter mee helpen oprichten met een financiële ondersteuning.
Er zijn 15 huizen voorzien van zonnepanelen op basis van huurkoop.
Even een geheugen steuntje, dit staat er o.a. in de statuten:
- Het oprichten en exploiteren van windturbines
- Het stimuleren van het dorpsleven in Ternaard
- Het stimuleren van het gebruik van duurzame bronnen, in het bijzonder windenergie
- Het ter beschikking stellen van financiële middelen aan Dorpsbelangen en andere instellingen
in Ternaard
We zijn nu 30 jaar verder en de nood is hoog, hoe gaan we verder met de energie transitie.
Het wel of niet mooi vinden van een windmolen in het landschap, of er last van hebben, de keuze is nu
aan ons!
16 maart a.s. zijn er verkiezingen in Nederland, uw gemeentebestuur wordt gekozen.
Partijen zullen moeten kiezen, gaan we voor eigen energie zorgen of blijven we afhankelijk van het
gas van Poetin. De keuze lijkt niet zo moeilijk.
Toekomstplannen:
We gaan verder met het realiseren van een windmolen bij Moddergat, ook de windmolen bij de fam.
Sijtsma, dit ter vervanging van de bestaande Lagerwey molen. Bij de nieuwe molens krijgen we advies
van de vereniging van de vogelbescherming, uit onderzoek is gebleken door de universiteit van
Groningen in Noorwegen, door een molenwiek zwart te verven er 70% minder kans is op vogelsterfte
en daarbij komt nog dat de kans bij een solitaire windmolen aanzienlijk kleiner is dan bij een park.
Tevens zijn we bezig in samenwerking met Encoter, om warmtepompen op basis van lucht/lucht te
plaatsen in een vrijstaande woning en een 2 onder 1 kap of rijtjeswoning.
De 2 geplaatste warmtepompen zullen eerst in een pilot gevolgd worden hoeveel gas er per jaar
bespaard wordt. Bij een gunstig resultaat zal Encoter de volledige financiering van een aantal pompen
voor zijn rekening nemen.
Op dezelfde wijze als bij de plaatsing van de zonnepanelen in 2015 zal de gasbesparing gebruikt
worden om de kosten van de plaatsing af te betalen.
Deze jaarlijkse aflossingen zullen altijd lager zijn dan de gasbesparing oplevert. De deelnemers van
dit project hoeven dus geen eigen geld in te brengen.

De stichting blijft en is volop bezig met het verwezenlijken van een energietransitie van fossiele
brandstof naar energie opgewekt door zon en wind.

