
We staan voor het verduurzamen
van Goutum en het verantwoord omgaan

met energie.

elke dag je eigen energie

Onze ambitie is om als Goutum in 2030 
energieneutraal te zijn. 
Hoe? Door samen energie te besparen en 
wat we verbruiken wekken we ‘groen’ op 
of kopen we ‘groen’ in. Word daarom lid!
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Contact
Meer info: www.energiekgoutum.nl
Lid worden? Mail: ledenadministratie@energiekgoutum.nl
Vragen? Mail: info@energiekgoutum.nl 
Facebook: fb.com/energiekgoutum
Twitter: @EnergiekGoutum



Energiek Goutum is een coöperatie van 
en voor Goutumers. Met een enthousiast 
bestuur van vrijwilligers willen wij bijdragen 
aan het verduurzamen van Goutum. 
Friesland is aangewezen als proeftuin waar 
de energietransitie wordt vormgegeven 
en waar nieuwe energievormen worden 

uitgedacht en getest. In de samenwerking wordt nadrukkelijk 
gezocht naar lokale betrokkenheid. Daarvoor zijn wij! Maar we 
willen meer. We willen Goutumers helpen door voorlichting te geven 
en inkoopvoordelen te bieden voor bijvoorbeeld isolatie en zonne-
energie. In projecten kunt u als lid participeren. Zonnepanelen op 
daken kan, maar er zijn alternatieven. Daar zijn wij voor: duurzame 
initiatieven ontwikkelen en deze met elkaar uitvoeren.

Word lid van Energiek Goutum
Voor € 20,- per jaar steunt u alle activiteiten van de coöperatie. 
Alle inwoners van Goutum kunnen lid worden van de coöperatie. 
Als lid kunt u meebeslissen over (duurzame) projecten en over 
de bestemming van daaruit voorvloeiende opbrengsten. Niet-
Goutumers kunnen als donateur de doelstelling van de coöperatie 
ondersteunen. Uw lidmaatschap, donateurschap of gift is dus 
een belangrijke inkomstenbron. Energiek Goutum heeft u nodig, 
alleen zo kunnen we samen duurzame projecten opstarten en 
daarmee onze ambitie realiseren. Word lid, stuur een email naar: 
ledenadministratie@energiekgoutum.nl en u doet mee! 
Als u klant wordt bij Noordelijk Lokaal Duurzaam, onze partner in 
duurzame energie, dan is het lidmaatschap gratis.

EnergiekCaféGoutum 
Vanuit ons dorpshuis starten we, in overleg met onze leden, 
projecten die de doelstellingen van de coöperatie ondersteunen. 
Energiek Goutum streeft naar energiebewustwording, wil 
individuele energiebesparing en -productie stimuleren en kansen 
voor collectieve energieproductie onderzoeken en benutten. De 
opbrengst hieruit investeren we in nieuwe duurzame projecten en 
initiatieven in Goutum. Minimaal vier keer per jaar houden we u op 
de hoogte van alle ontwikkelingen en mogelijkheden in het Energiek 
Café Goutum. Meedenken en meedoen? Word lid en we nodigen u 
graag uit!

Dick Takkebos, voorzitter. “Onlangs zijn er bij mij 24 
zonnepanelen geïnstalleerd. Jaarlijks levert 
dit Ons 6.000 kWh aan stroom. Op termijn 
wil ik mijn woning ‘nul-op-de-meter’ maken. 
Wat zou het mooi zijn als dat in het hele 
dorp lukt!”

Alexander Waalewijn, penningmeester. “Op mijn werk (een 
lokaal accountantskantoor) zijn we al 
jaren bezig om het begrip ‘duurzaamheid’ 
concreet in te vullen. Zelf ben ik 
nieuwsgierig naar toekomstige techniek en 
energievoorziening. Met deze achtergrond 

was de stap om mee te doen zo gezet.”

Rienk Dijkstra, algemeen bestuurslid. “De mogelijkheden op 
energiegebied zijn groot. Persoonlijk vind ik 
het zeer inspirerend deze kansen te grijpen 
om zo een positieve bijdrage te leveren aan 
onze leefomgeving. Ik vind het een uitdaging 
om tegen aanvaardbare kosten zelf groene 

energie op te wekken.”

Hans de Vries, secretaris. “Nu 3 jaar leveren onze 
zonnepanelen precies ons verbruik. Omdat 
het kan en vooral omdat het heel erg leuk 
is. Door samen energie te besparen en op te 
wekken bereik je meer. Dat is mijn motivatie 
om mij actief in te zetten. Een prettige en 

duurzame woon- en leefomgeving is toch wat we allemaal 
willen?”

Focco Dam, algemeen bestuurslid. “Thuis zijn we al jaren 
bezig het energieverbruik terug te dringen 
en in het dagelijks leven help ik bedrijven 
hierbij. Mijn ervaringen deel ik graag met 
dorpsgenoten. Het is heel goed mogelijk om 
energie te besparen zonder in te leveren op 

comfort, en is leuk om mee bezig te zijn. Met elkaar, voor de 
toekomst van onze kinderen!”

Ate van der Meer, werkgroep communicatie. “Wij wonen 
nu drie jaar in Goutum en hebben al veel 
aanpassingen gedaan met betrekking 
tot het isoleren van onze woning. Ik wil 
uiteindelijk volledig overgaan op duurzame 
energiebronnen. Samen met het dorp 

Goutum wil ik naar een CO2-arme wereld.” 

Wie vormen het bestuur van Energiek Goutum en wat beweegt hen?


