Jaarverslag boekjaar 2011 – 2012
De allereerste bijeenkomst van de geïnteresseerde vijf personen die bereid waren zich in te
spannen als bestuurslid van SDW was in september 2011. Er is toen besloten een eerste
vergadering te gaan houden op 15 november 2011. Op 24 oktober 2011 werd de SDW
formeel opgericht door de documenten te laten bekrachtigen bij notaris.
Nadien zijn er in de periode tot 1 juli 2012 een viertal vergaderingen gehouden.
De geformuleerde hoofddoelstelling van de SDW is in de Oprichtingsakte verwoord als:
‘het bevorderen van duurzaamheid in het algemeen en het bevorderen van duurzame
energie en efficiënt gebruik van energie in het bijzonder; en voorts alles wat daarmee in de
meest uitgebreide zin des woords verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn’.
Tijdens eerste vergadering werd besloten om als middelen te kiezen om die
hoofddoelstelling te gaan halen: het ‘laaghangende fruit’ van de ‘fossiele-energie-besparende’
en ‘groene-energie-producerende’ technologieën: vooral PV en ook LED. Overigens was er
ook de afspraak allerlei andere verwante projecten, die zullen worden ingediend, ook in
behandeling te nemen (ook betreffende biodiversiteit). Besloten is om bij het verstrekken
van subsidie als belangrijkste leidraad te nemen dat die zou moeten helpen om de
terugverdientijd van investering bij de projecten, te gaan reduceren tot acceptabel aantal (710) jaren. Bij sommige projecten zou gekozen gaan worden om de investering geheel met
SDW geld te betalen in geval van promotie van onbekende technologie, of bij uitzonderlijk
sociaal nut voor de lokale gemeenschap.
Vanzelfsprekend werd het voor het SDW-bestuur belangrijk om te gaan het zoeken naar
projecten om te subsidiëren. Hierin is veel tijd gestopt door het gehele bestuur.
Belangrijk en tijdrovend werk van SDW is ook scholing op basisscholen in de regio.
Ook heeft SDW bepaald dat het werkgebied zich beperkt tot de gemeenten Waterland en
Edam-Volendam.
In dit verslagjaar zijn op volgende gebieden activiteiten geweest:
PV-zonnepanelen:

Voorbereidingen getroffen maar nog geen subsidie verstrekt; focus is
om panelen te subsidiëren bij privé-huizenbezitters. Bij elk dak wordt
subsidie gegeven van €400, wat terugverdientijd maakt van 7-9 jaren.

LED-verlichting:

Havenverlichting Monnickendam; promotieactie; contact gelegd met
Museum Speeltoren; contact met school Willem de Zwijger in
Monnickendam. Groeiende ervaringen met LED geven terugverdientijd
aan van 4-6 jaren.

Zonnecollectoren:

Start aanleg 12 collectoren dak Sportfondsenbad Monnickendam
(project was reeds door CWW gestart)

Voorlichting:

lesmateriaal ontwikkeling en lesgegeven aan groepen 7/8 in
Monnickendam, op Marken en in Edam.

