Intro in BODE maart 05

“Met het oog op de toekomst”
In deze BODE een terugblik op het jubileum-symposium en de afgelopen 25 jaar ODE. Het
was meer dan de moeite waard. Het jubileum was tegelijk het startpunt voor de komende 25
jaar. In die 25 jaar zal er veel veranderen. Zonne-energie zal de plaats gaan innemen die het
verdient: een schone energiebron van wat nu nog de toekomst heet en die door elke
particulier is toe te passen. De ontwikkelingen zullen de komende jaren snel gaan, maar
helaas eerst vooral in het buitenland. Met we@sea zal de Noordzee worden open gebroken
voor het realiseren van een aandeel van 20 a 30% windenergie in onze totale
energiebehoefte. Op het land zal windenergie de komende jaren een forse
kwaliteitsverbetering gaan doormaken. Met een flinke groei van de opbrengst aan schone
energie tot gevolg.
De rol van ODE en haar leden in deze groeimarkt is, behalve producent van schone energie
voor eigen leden via de Wind-coöperaties en PV-verenigingen, vooral een ondersteunende.
Die komt tot nu toe telkens weer neer op deelname aan het publieke debat over wind- en
zonne-energie met argumenten vanuit het streven naar de noodzakelijke verduurzaming van
de samenleving. Deze rol wordt op lokaal en regionaal niveau gevoerd door de ledenverenigingen van ODE. Op landelijk niveau zet ODE zich in door actieve deelname in
groepen die namens alle organisaties binnen de DE-Koepel opereren.
Deze inzet is mogelijk dankzij de vrijwillige inzet van ODE-leden en bestuurders. Door de
minder gunstige economische situatie heeft het werkende deel van de bevolking het drukker
dan ooit. Dat vermindert de mogelijkheden om als vrijwillig bestuurder op te treden. Toch
moeten er mensen te vinden zijn. De afgelopen jaren zijn veel mensen te vroeg gestopt met
werken. In die groep moeten voldoende mensen te vinden zijn die vanuit recente kennis en /
of ervaringsdeskundigheid goede bijdragen zouden kunnen leveren aan ODE. Bent u, of
weet u zo iemand die nog te jong is om als afgeschreven door het leven te gaan? Neem dan
contact op met een van de bestuursleden, bijvoorbeeld met:
Cees Bakker,
voorzitter van ODE.

