
De oprichting van de club NEC

Het Nispens Energie Collectief is als burgerinitiatief 
ontstaan na een actie van het bewonersplatform. 
In april hadden we een bijeenkomst van initia-
tiefnemers en Nispenaren. Dit gezelschap van 
30 aanwezigen koos ervoor om samen verder te 
gaan in een Nispense club. Samen verder voor een 
duurzaam Nispen. Dat die keuze unaniem gemaakt 
is zegt iets over hoe belangrijk we het vinden om 
hier in Nispen samen aan de slag te gaan. 

Verschillen verrijken

In de dialoog werd duidelijk dat er verschillende 
motieven aan ten grondslag liggen. De een doet 
het voor de centen, de ander voor een mooiere 
toekomst voor onze kinderen, weer een ander om-
dat de technische mogelijkheden een prachtige 
uitdaging vormen. Duidelijk is dat we gezamenlijk 
veel meer kunnen bereiken dan ieder voor zich. 
Alle aanwezigen hebben een uitnodigingsbrief 
ontvangen om zich aan te melden als lid van de 
vereniging Nispens Energie Collectief. 

Top 5 dorpsdialoog
1. Duurzaam
2. Communicatie  
3. Energie 
4. Isoleren
5. Regie

Punten van de vereniging NEC

Het Nispens Energie Collectief is vanaf nu een ver-
eniging van en voor Nispenaren die samen willen 
werken aan een duurzame toekomst. 
Vanaf nu méér dan enkele enthousiaste initiatief-
nemers met steun van het bewonersplatform: een 
brede beweging van Nispense burgers.

Programma

Uit de perspectiefbijeenkomst kwam naar voren 
dat we aan de slag willen met voelbare en tastbare 
dingen: behoefte aan iets concreets en praktisch, 
gemakkelijk beginnen, moeilijke zaken uitzoeken, 
elkaar helpen / steunen, open staan voor creatieve 
duurzame ideeën.

Uitnodiging aan 
alle inwoners van Nispen

Niet alleen de deelnemers van de perspectiefbij-
eenkomst, alle Nispenaren worden hierbij uitgeno-
digd om zich aan te melden als lid van de vereni-
ging NEC. Dat lidmaatschap betekent dat u mee 
mag doen, meebeslissen en/of steun wil geven 
om van Nispen een duurzamer dorp te maken. Het 
lidmaatschap kost bij inschrijven nog niets. U gaat 
pas in mei 2023 voor het eerst contributie betalen. 
Vooralsnog is het bedrag vastgesteld op € 10,- pp 
per jaar. Voorwaarde is dat u in Nispen woont. 
Opgeven kan via onze website: www.nispenec.nl . 
De eerste clubavond is op 13 juli 2022 19.30 uur in 
Nisipa.
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