
Jaarverslag 2021 

Wat gebeurde er allemaal sinds onze 
laatste ALV op 25 februari 2021? 



2021 doelen

• Zichtbare vooruitgang TREM projecten 
• Mooie bijeenkomsten en activiteiten
• Betrokkenheid Traaienaren verder vergroten

– Het verhaal helder: wat levert het collectief op voor de Traaienaar? 
– Nog meer (jonge) Traaienaren doen mee
– TEC Journaal gestart, daar gaan we lekker mee door

• Organisatie verder versterken
– Vrijwilligers; onze actieve verbinders met het dorp
– Gezonde verbinding TEC & TREM; noodzaak voor de toekomst
– Bestuurswisselingen & nieuwe aspirant-bestuursleden

Wat waar staan we nu? 
Wat hebben we nog meer gedaan? 

Tijdens de ALV van februari 2021 hebben we onderstaande doelen gepresenteerd: 



Doel 1 Zichtbare vooruitgang TREM projecten 

Energiebrouwerij
– Bancaire financiering georganiseerd
– Bouw van kelder met warmte-installatie ernstig 

vertraagd door gedoe over bodemsanering in 
plan De Weelde.

– Januari 2022 is gestart met bouwen. Oplevering 
verwacht in juli 2022.

Traais Warmtenetwerk
– Bancaire financiering voor 1e fase georganiseerd.
– 1e fase in vergevorderd stadium. Oplevering 

verwacht september 2022: ongeveer 350 
woningen kunnen aansluiten.

– Ruim 120 warmtecontracten afgesloten. 
– Eerste woningen krijgen Traaise warmte in 

september 2022.

Geothermie in onderzoek
– loopt

Besparen
– Project “Doe de lek check!” gestart met 

enthousiaste groep vrijwilligers.
– 160 aanmeldingen! 
– Uitvoering loopt.

E- veld
– Ontwikkeling voor dit project gestart.



Doel 1 vervolg: Zichtbare vooruitgang TREM projecten 

Zonnepark de Bergen
– Vergund…. en vergunning vernietigd in 2020.
– Uitspraak van de Raad van State in ons nadeel!
– Vertraagd tot nader bericht.

Zon op Dak
– Eerste project “Willem Tell” opgeleverd. 
– Eerste deelnemers Traaise Zondelen 

ingeschreven.  
– Andere projecten Zon op Dak in onderzoek.

Windmolen De Noord
– Bancaire financiering georganiseerd.
– 5,7 mW windturbine gekocht.
– Bodemverzwaring gestart. 
– Project op schema: operationeel in 2022!

Traaise stroom verkoop
– Tijdelijke levering van lokaal opgewekte energie 

van het Windpark Hazeldonk in Breda. 



Doel 2: Mooie bijeenkomsten en activiteiten

Meet Up 1 oktober in de tent
– Update over alle TREM projecten; zon wind & warmte.
– Prijsontwikkeling in de energiemarkt.
– Enquête investeren in Traaise Energie Maatschappij.

TECstrand
– De Weelde buren-borrel.
– Gemeente Drimmelen op bezoek
– Traaienaren bijpraten over de energieprojecten en 

openhuis toekomstige Energiebrouwerij.
– Bijeenkomst met Traaise verenigingen.

Veel beperkingen in het organiseren van bijeenkomsten en activiteiten door COVID maatregelen!

TEC25 bijklets-sessies
– Maandelijkse (online) bijeenkomsten voor de 

vrijwilligers van TEC.
– Gezellig en informatief. De Heldenreis van de Traaienaren

– Twee informatie- en discussiebijeenkomsten; 1 
voor beleidsmakers en 1 voor energiecoöperaties.

– Antropoloog Ragnhild Scheifes presenteerde haar 
onderzoek.

Webinars
– Warmte netwerk fase 1.1 / 1.2 / 1.3

– De Weelde
– Zon op Dak Willem Tell



Op de achtergrond: 
– Projectgroep “Betrekken” opgestart om deze 

doelstelling te vertalen naar concrete 
samenhangende acties en activiteiten. 

– TEC-visie beschikbaar voor Lokale partijen i.v.m. 
gemeenteraadverkiezingen. 

– TEC deelname aan Warmtevisie Gemeente 
Drimmelen

– Traaise Buurstroom wordt verder uitgewerkt

Traaienaren konden dit jaar deelnemen aan:  
– Beperkt aantal evenementen en bijeenkomsten 

Evenementen en bijeenkomsten zijn een heel belangrijke 
manier om de betrokkenheid te vergroten.

– Actie “Doe de lek check”

– Enquête Financiële deelname TEC/ TREM

– Traaise Buurstroom: Zon op Dak / Willem Tell

– Interactie op Social media en website, TECjournaal

– Nieuwsbrief

– Projectgroep Molen kopen (beperkt aantal plaatsen)

Doel 3 Betrokkenheid Traaienaren verder vergroten



Bestuur TEC verder georganiseerd
– Bestuurswisseling doorgevoerd. 
– Aspirant bestuursleden ingewerkt.
– TEAMS software in gebruik. 
– Accountant gehuurd voor aangiftes en advies.  
– Automatisch-incasso voor contributie lidmaatschap. 
– Bestuursaansprakelijkheid onderzocht en beoordeeld.

Gezonde verbinding TEC – TREM
– Maandelijks overleg tussen TEC bestuur en TREM 

bestuurder. 
– Inzicht in Financieel model en TREM bedrijfsvoering 

verder vergroot. 
– Nieuwe bestuursleden TEC  toegevoegd aan RvC 

TREM & RvC vergadering ingepland. 
– Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 

TREM geformaliseerd en ingepland. 

Doel 4 Organisatie verder versterken

Verbinding en inzet TEC vrijwilligers
– Denken: idee en strategie-vorming, TREM-planning, aanwezigheid in het dorp en de uitvoering van activiteiten. 
– Doen: Posters verspreiden, koken voor het team, helpen bij evenementen, rondbrengen post en kaarten. 
– Sociaal: Maandelijkse Bijklets-sessies. 



Activiteit van onze vrijwilligers

Doe de lek check!



In artikelen op internet en in (vak-)bladen  
– Brabantse Milieufederatie
– ‘Eigen Huis Magazine’ van Vereniging Eigen Huis
– Sublime Radio
– Brabant geeft energie
– Rabo & Co.

In de Media
– Speciale reeks over TEC in NRC: “Terheijden maakt 

aardgasvrije plannen wel waar”.
– Regelmatig in BN DeStem en Rondom de Toren 
– Op TV: EenVandaag, Omroep Brabant, Omroep 

Drimmelen

TEC is zichtbaar

TEC krijgt nog steeds bezoek (men wil van ons leren)
– Gemeenten
– Energiecoöperaties en belangenverenigingen
– Bestuurders en politiek



Blijf geïnformeerd!

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen?

Volg ons via de nieuwsbrief, 
onze website en social media!

We hopen je in 2022 weer te spreken !


