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Jaarverslag 2020 van de Stichting Duurzame Energie Wierden-Enter (SDEWE) 
 
Statutaire vestigingsplaats Wierden 
Opgericht in 2015 
 
1. Inleiding 
 
2020 is voor SDEWE een ongewone jaar geweest, net als voor iedereen. 
Door Corona maatregelen konden we niet fysiek bijeenkomsten organiseren. 
Interne bijeenkomsten werden online gehouden, waardoor de gezelligheid, die voor onze 
vrijwilligers van groot belang is, wel minder werd. 
 
We merken dat er steeds meer aandacht komt voor duurzame energie in Wierden. 
Daarnaast begint het besef van de klimaatverandering langzaam door te dringen. 
 
Grote zonne-energie projecten liepen helaas weer vertraging op. Niet door Corona 
maatregelen, maar door aansluit onmogelijkheden. 
We hebben met energieonderneming Pure Energie een goede partner gevonden om samen 
het Zonnepark De Wierdensche Aa te ontwikkelen. 
Daarbij hebben we samen de verbinding gemaakt met omwonenden, waarmee we dit 
project kunnen ontwikkelen. Transparante communicatie is daarbij zeer essentieel.  
 
Met de gemeente zitten we maandelijks om tafel en er is een begin gemaakt met een 
convenant. Daarnaast is er deelname aan RES Lokale Energie Initiatieven Twente. 
 
Groot succes zijn de 50 cash acties, bijvoorbeeld de RRE-regeling, waarbij we maximaal € 50 
geven aan de inwoners van Wierden om bijvoorbeeld led lampen te kopen.  
Vanuit het fonds SDEWE Maatschappelijke Duurzame Projecten is het volledige beschikbare 
bedrag van € 25.000 toegekend aan Wierdense maatschappelijke organisaties. 
 
Meer daarover lees u verder in ons verslag. 
In een apart, niet hierin opgenomen, Financieel verslag vertellen wij hoe het financieel is 
gegaan met SDEWE in 2020. In dit verslag hebben we een korte samenvatting over de 
financiën opgenomen. 
 
Het bestuur dankt iedereen die samen met ons met veel energie hebben ingezet voor de 
realisatie van duurzame (energie) activiteiten. En dat in deze ongewone tijd. 
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2. Doelstelling  
 
SDEWE heeft als doel:  
1. Wierden voor zover mogelijk zelfvoorzienend maken in energiebehoefte door verlaging 
van energiegebruik en door opwekking van duurzame energie en ook het verrichten van al 
wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 
2. De stichting beoogt het algemeen nut. 
3. De stichting heeft geen winstoogmerk. 
4. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: 
- Voorlichting te geven over duurzame energie en energiebesparing. 
- Duurzame projecten te initiëren. 
5. Bij bovenstaande activiteiten zoveel mogelijk lokale/regionale ondernemers in te 
schakelen ten gunste van de plaatselijke economie en werkgelegenheid. 
6. Een belangrijke ambitie van de gemeente is in 2024 20% minder fossiele energie te 
gebruiken. SDEWE onderschrijft deze doelstelling en zal zich hiervoor inzetten. 
7. De stichting onderschrijft het belang van de Substainable Development Goals (SDG’s) van 
de Verenigde Naties. 
 
3. Organisatie 
 
SDEWE is een vrijwilligersorganisatie. Het Bestuur bestaat uit 8 leden. De bestuursleden zijn 
allen woonachtig in Wierden, Enter en Notter-Zuna: 
 

• Miranda Scheffer - (plv.) Voorzitter, dagelijks bestuur, communicatie. 
Vanaf 23-04-2015, termijn 2015-2023 

• Helga Sasbrink – secretaris, dagelijks bestuur, energieloket, wooncoach, 
communicatie, kleine projecten. 
Vanaf 23-04-2015, termijn 2015-2023  

• Heino Denneman – penningmeester, dagelijks bestuur, grote projecten. 
Vanaf 01-07-2017, termijn 2017-2021 

• Kees van Dorth – lid, projectleider, grote projecten, communicatie. 
Vanaf 12-02-2015, termijn 2015-2023 

• Wil Jacobs – lid, grote projecten, communicatie. 
Vanaf 30-03-2015, 1e termijn 2015-2023 

• Gerhard Kosters – lid, woningen, bedrijven. 
Vanaf 01-07-2018, termijn 2018-2022 

• Tonnie Kroeze – lid, energieloket, wooncoach, kleine projecten. 
Vanaf 12-02-2015, 1e termijn 2015-2023 

• Herbert Gerritsen Mulkes – lid, pvl. projectleider, grote projecten, bedrijven. 
Vanaf 2020, 1e termijn 2020-2023 
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Het voltallige bestuur vergadert 1 keer per maand en zo nodig ad hoc. 
 
Er is geen Raad van Toezicht (RVT) in 2020 benoemd. Wel wordt bekeken of er een Raad van 
Advies of klankbordgroep zinvol is. 
 
4. Vrijwilligers 
 
Zoals eerder al vermeld is SDEWE een vrijwilligersorganisatie. 
Het blijkt moeilijk te zijn om vrijwilligers te vinden. 
Daardoor kunnen we een aantal activiteiten niet of onvolledig uitvoeren. Het vinden van 
vrijwilligers heeft voor ons grote prioriteit en wordt als een redelijk groot risico gezien voor 
onze organisatie en de activiteiten.  
 
Voor de voorbereiding of uitvoering van bepaalde projecten worden mensen met een 
tijdelijke nuluren-oproepcontract in dienst genomen. In 2020 zijn gemiddeld 3 mensen in 
dienst geweest. 
In fte uitgedrukt totaal 0,5 fte. Ook wordt er van ZZP’ers gebruik gemaakt, is 0,4 fte. 
Totaal is dat 0,9 fte. Incidenteel wordt er onbelaste vrijwilligersvergoedingen uitbetaald. 
 
Voor bestuursactiviteiten wordt geen vergoeding uitbetaald, alleen de gemaakte kosten 
worden vergoed. Jaarlijks wordt in kader van teambuilding 1 bestuursactiviteit met partners 
georganiseerd binnen Wierden of Overijssel. Voor 2020 was dat het een wijnproefavond. 
Ter compensatie van de ongewone situatie is aan het bestuur een eindejaar pakket met 
Wierdens streekproducten uitgereikt. 
Aan bestuursactiviteiten zijn geschat ruim 300 uren besteed. 
Naar schatting is in totaal ruim 2000 uren besteed aan projecten en overige activiteiten. 
 
5. Activiteiten 
 
SDEWE heeft voldoende structurele inkomsten (vooral uit zonnepark De Groene Weuste) 
voor een goede continuïteit en het kunnen uitvoeren van bestaande en nieuwe activiteiten.  
 
De stichting heeft een aantal werkgroepen: 
1. Grote projecten. 
2. Woningen. (Kleine projecten) 
3. Communicatie. 
4. RES LEIT 
In aparte hoofdstukken wordt het jaarverslag van de werkgroepen gepresenteerd. 
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6. Grote projecten 
 
-Zonnepark De Groene Weuste presteert volgens verwachting. Dankzij een zonnige zomer is 
er 4 miljoen kWh opgewekt.  
Er is vergunning verleend voor uitbreiding met 4480 panelen. De realisatie hiervan wordt in 
eigen beheer uitgevoerd en is medio 2021 gereed 
 
-Het plan voor de bouw van een zonnepark aan de Trelliesweg in Enter heeft een nieuwe 
impuls gekregen, omdat het nieuwe afwegingskader hier nu wel ruimte voor biedt. 
40 omwonenden binnen een straal van 500 meter zijn hier eind 2020 schriftelijk over 
geïnformeerd.  
 
-Besloten is om het plan voor de bouw van een zonnepark aan de Kolonieweg in Hoge Hexel 
niet door te zetten Reden is dat de grondeigenaar niet instemt met wensen van 
omwonenden m.b.t. de landschappelijke inpassing. 
 
-Met de firma Wijntjes is een overeenkomst gesloten voor de ontwikkeling van een 
zonnepark aan de Flierweg in Hoge Hexel.  
De gemeente heeft veel tijd nodig gehad om een vergunning af te geven. Redenen hiervoor 
waren bezwaren van enkele omwonenden en de ontwikkeling van een anterieure 
overeenkomst. 
Na een positief raadsbesluit is de vergunning verleend.  
Realisatie is pas mogelijk als Enexis de netcapaciteit heeft uitgebreid. 

 
-Met Pure Energie is een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de ontwikkeling van 
een zonnepark langs de A35.  
Omwonenden zijn hierover geïnformeerd en er is een werkgroep gevormd met 6 
omwonenden.  
De werkgroep wordt betrokken bij de landschappelijke inpassing en financiële participatie. 
 
- In samenwerking met Zonnegilde uit Kampen wordt gestreefd naar benutting van 
bedrijfsdaken.  
SDEWE draagt potentiële dak eigenaren aan. Zonnegilde ontzorgt hen o.a. bij de aanvraag 
van subsidies. Op initiatief van SDEWE is er voor vijf daken SDE aangevraagd en verleend. In 
twee gevallen kan de bouw voorlopig niet doorgaan vanwege netcongestie (Jansen en 
Pierik). De drie andere projecten zullen naar verwachting in 2021 worden gerealiseerd 
(Rohaan, HP Wellscreen en Lohuis) 
In de praktijk blijkt het lastig om projecten te realiseren. Vaak is het financieel niet 
aantrekkelijk genoeg voor de eigenaar of kan de opgewekte stroom niet worden terug 
geleverd aan Enexis. 
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7. Woningen 

Het energieloket Wierden wordt door 3 energiecoaches beheerd. Inwoners kunnen vragen 

stellen via e-mail en telefoon, wij zijn dagelijks telefonisch en via e-mail bereikbaar. I.v.m. 

corona is het gemeentehuis gesloten en is een van onze energiecoaches woensdag van 16.00 

– 19.00 uur aanwezig aan de Gildenweg 8 A Wierden. (Alles volgens de RIVM richtlijnen) 

Inwoners van de gemeente kunnen telefonisch of per e-mail advies vragen over isoleren, 

zonnepanelen plaatsen, subsidies, energiebesparing, acties e.d. Of een afspraak maken met 

de energiecoach op locatie. (Alles volgens de RIVM richtlijnen) 

In 2020:  

- 548 contacten geweest via het Energieloket, via telefoon, mail. Veel vragen kunnen 

telefonisch beantwoord worden of via de mail. Hieronder een opsomming van de 

andere vragen, aanvragen,  

- 298 aanvragen: 50 cash actie kleine isolatiemaatregelen  

- 48 aanvragen: 50 cash actie grote isolatiemaatregelen 

- 58 wooncoachgesprekken 

- Tasjes met lamp, flyer 50 cash kleine isolatiemaatregelen en flyermateriaal 

Energieloket uitgedeeld huis aan huis 

- 45 tasjes aan Bowie uitgedeeld voor hun klanten 

- 33 warmtescans gemaakt 

- Genomineerd voor de Energie Pitch van Natuur en Milieu Overijssel. Van de drie 

finalisten zijn we tweede geworden. Er is een mooi promotiefilmpje gemaakt voor de 

50 cash actie 

- Deelname aan de Nationale Duurzame Huizenroute met 2 bestuursleden. Deze twee 

dagen zijn goed bezocht 

- Duurzaamheidscompliment in januari uitgereikt aan Ronald Telgenhof in Wierden 

- Duurzaamheidscompliment in september uitgereikt aan Maatschap Stamsnijder in 

Enter 

- 2 bestuursleden hebben de opleiding voor Coöperatieve Buurtbegeleider van 

EnergieSamen gevolgd 

- Een bestuurslid heeft meegedaan met een pilot in Plan Oost samen met Pioneering 

om de kansen te onderzoeken van het gas af te gaan 

- Maandelijks overleg met de gemeente Wierden over voortgang Energieloket 
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Voor 2021 staan de volgende activiteiten gepland: 

- Vervolg van de € 50 cash acties. De landelijke RRE-regeling is vanwege corona 

verlengd t/m 31 december 2021 

- Vervolg € 50 cash actie grote isolatiemaatregelen 

 

8 Communicatie 

Het team bestaat uit 4 bestuursleden. 

Nieuwsberichten worden verspreid via 

- Website Stichting Duurzame Energie Wierden-Enter 

- Facebook Stichting Duurzame Energie Wierden-Enter 

- Instagram Stichting Duurzame Energie Wierden-Ente 

- Website De Groene Weuste 

- Facebook De Groene Weuste 

- Nieuwsbrief Stichting Duurzame Energie Wierden-Enter 

- Weekblad De Wiezer 

- Weekblad De Driehoek 

De websites worden door een bestuurslid bewerkt. 

De nieuwsbrieven worden door Team Communicatie gemaakt en via Mailchimp verstuurd. In 

2020 hebben 908 belangstellenden de nieuwsbrief Vrienden van Duurzaam Wierden-Enter 

ontvangen. Er zijn 11 nieuwsbrieven uitgebracht. 

Berichten worden via Facebook en Instagram gedeeld. Instagram is alleen voor Stichting 

Duurzaam Wierden-Enter (stichting_dewe). 

Weekbladen De Wiezer en De Driehoek schrijven artikelen voor ons en publiceren onze 

berichten. Sporadisch in Entersnieuws, wordt vaak niet geplaatst. 

Inwoners kunnen ons bezoeken aan de Gildenweg 8A Wierden op woensdag van 16.00 -

19.00 uur i.p.v. in de hal van het gemeentehuis. Dit vanwege corona. 
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Activiteiten waar we bij aanwezig waren: 

- Finale Energiepitch NMO. 2e plaatst behaald 

- Overleg met Duurzaam Twente. 2 wooncoaches bij betrokken. 

- Duurzaamheidscompliment 2 keer uitgereikt 

- 2 bestuursleden hebben meegedaan aan de Nationale Duurzame Huizenroute 

- Promotiecampagne voor de € 50 cash actie kleine isolatiemaatregelen 

- € 50 cash actie grote isolatiemaatregelen 

- Tasjes uitgereikt aan de deur voor de 50 cash actie kleine isolatiemaatregelen 

- € 100 actie voor energiezuinige witgoed apparaten 

- Platform 31 heeft een artikel in hun blad geplaatst over De Groene Weuste 

- Tasjes aan Bowie verstrekt voor hun klanten 

- Opnames gemaakt door TV Oost bij De Groene Weuste. Thema: Zonneparken goud 

voor ontwikkelaars, schijntje voor burgers”. 

- € 25.000 beschikbaar gesteld uit opbrengst De Groene Weuste voor 

maatschappelijke doelen. 9 doelen hebben een aanvraag ingediend 

 

9 RES LEIT (Lokale Energie Initiatieven Twente) 

 Deze werkgroep bestaat uit een afvaardiging van verschillende lokale energie-initiatieven uit 

Twente. In deze werkgroep zitten namens SDEWE Kees van Dorth (werkgroepen efficiency 

en RO) en Miranda Scheffer (werkgroep communicatie en participatie). 1 x per maand komt 

deze werkgroep RES LEIT digitaal bij elkaar. Doel is lokaal eigendom en zeggenschap voor 

minimaal 50% borgen in de RES Twente. 

 

Wierden, 17 juni 2021 

 

Namens het bestuur van SDEWE:  

Helga Sasbrink 

Secretaris 

 



 

10 
 

 

10 Financieel Jaarverslag 2020 

1. Toelichting op het gevoerde financiële beleid. 

SDEWE heeft als stichting geen winstoogmerk. Mocht er een positief resultaat zijn, 
wordt dat bedrag toegevoegd aan de algemene reserve. Dat bedrag is beschikbaar 
voor activiteiten en doelen in 2021 en latere jaren. 

Het doel is om het beschikbare geld (reserves) te gebruiken voor de inwoners van 
gemeente Wierden op gebied van duurzame energievoorziening, energiebesparende 
maatregelen van woningen, het verstrekken van informatie over verduurzaming van 
woningen. SDEWE onderschrijft het belang van de Sustainable Development Goals 
(SDG’s) van de Verenigde Naties. 
 
2020 was voor ons allen een ongewoon jaar. Door Corona was het lastig om allerlei 
activiteiten te organiseren. Gelukkig hebben we wel binnen onze doelstelling geld 
terug kunnen geven aan inwoners en organisaties in Wierden. Geslaagde acties zoals 
het maatschappelijke duurzame fonds, de witgoedactie, de RRE-regeling.  
Ook zijn er voorbereidingen getroffen voor de uitbreiding van zonnepark De Groene 
Weuste, daarvoor rekeningen betaald en voor nieuwe zonneparken: met Pure 
energie is een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor zonnepark Wierdensche 
Aa. 
 
Veel aandacht wordt besteed aan het beheersen van de (financiële) risico’s van de 
nieuwe activiteiten. We houden ook een grotere financiële buffer aan om die risico’s 
op te vangen. 
 

2. Resultaat 
SDEWE heeft een klein positief resultaat over 2020 van € 655 
Inkomsten en uitgaven waren in evenwicht. Het resultaat was € 10.635 hoger dan 
verwacht en € 76.436 lager dan vorig jaar.  
Er zijn meer projecten opgestart dan we hadden verwacht. Ook vergeleken met 2019. 
Daarmee is de kostenstijging te verklaren. Een deel van de kosten (RRE-regeling, 
uitbreiding De Groene Weuste) wordt weer terugontvangen in 2021. Deze 
ontvangsten zijn opgenomen onder baten/inkomsten.  
 

3. Eigen Vermogen: 
Na toevoeging van het positief resultaat bedraagt de algemene reserve € 148.507 
Dit is meer dan ruim voldoende voor de continuïteit van de stichting in de komende 
jaren. Als minimum wordt € 15.000 aangehouden om 1 jaar zonder inkomsten 
kunnen functioneren. 
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Om risico’s te kunnen dekken is een extra reserve gevormd voor lopende projecten 
van € 100.000. 
Dat betekent dat voor nieuwe activiteiten 2021 en later € 33.000 beschikbaar is. 
 
Voor 2021 is de verwachting dat begrote inkomsten veel lager zijn. Er zijn geen 
subsidies meer, behalve de RRE-regeling (saldo inkomsten en uitgaven zijn 0). Er 
wordt ook lagere inkomsten uit GVO verwacht. De vaste kosten zullen hoger zijn 
omdat we gebruik gaan maken van het systeem Econobis. Er wordt een resultaat van 
afgerond € 0 verwacht. 

4. Ontwikkelingen na balansdatum: 
Op 7 april 2021 heeft SDEWE samen met Pure Energie Zonnepark Wierdensche Aa 
B.V. opgericht. Er zijn 2 aandeelhouders met ieder 50% zeggenschap.  
 

5. Verkort Exploitatieoverzicht en balans 2019-2020 

 

 

 

SDEWE   Werk. Werk. 

Exploitatie   2019 2020 

       

Totaal Baten/Inkomsten   136.794 134.944 

Totaal Lasten/kosten   59.703 134.289 

        

Resultaat   77.091 655 

    

    
SDEWE    Werk. Werk. 
Balans per 31-12   2019 2020 

        

Materiele vaste activa   1.496 732 

Financiële vast activa   200 200 

Liquide middelen   139.285 77.235 

Kortlopend vorderingen   24.981 100.922 

Totaal Activa   165.962 179.089 

    
  

Eigen Vermogen   147.852 148.507 

Kortlopend schulden   18.110 30.582 

Totaal Passiva   165.962 179.089 


