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Minder doem, meer doen 
 
Deze editie van Springtij begon voor ons met de presentatie van Martin Lees. Een 
donderpreek in de groene kerk. We werden wederom met onze neus op de feiten 
gedrukt.  
 
Wout de Groot, van de Gasunie, vatte dat vanmiddag mooi samen, hij zei: 
“Ik was vorig jaar ook op Springtij en ik hoor veel dezelfde uitdagingen. Het is 
onacceptabel dat ik volgend jaar weer dezelfde uitdagingen zal horen.” De tijd van praten 
is dus op. 
 
De startups staan voor minder doem, en meer doen. Meer oplossingen. 
 
Tijdens onze sessies op het strand - en tussen de officiële programma onderdelen door – 
was het enthousiasme over onze aanwezigheid groot. De Springtijgemeenschap bleek, 
van hoog niveau, heel benaderbaar, in het bezit van een groot netwerk, bijzonder 
behulpzaam en een tikje mono-cultureel. 
 
We kregen nieuwe inzichten en werden gelukkig ook vaak bevestigd dat we op de goeie 
weg zijn. Het was mooi om te zien dat het doorgeven van kennis over de generaties hier 
in de praktijk gebracht wordt. 
 
Een mooi voorbeeld: er werd mij op het strand aangeraden om met een pensioenfonds te 
gaan praten. Daar had ik had ik eerlijk gezegd niet al te beste ervaringen mee. En in 
eerste instantie vormde Saskia van PGGM, die ik tijdens een sessie tegen kwam, hierop 
geen uitzondering, ze had slecht nieuws. Gelukkig was haar fiets die niet op slot stond, 
meegenomen. En zo kon het gebeuren dat ik haar, op mijn bagagedrager, meer kon 
vertellen over onze uitdagingen en zij mij daar toch verder mee kon helpen! 
 
Namens alle startups dank voor het meedenken. Speciale dank voor Ted van den Bergh 
van Triodos Foundation, die alle startups heeft uitgenodigd voor een vervolgsessie bij 
hen op kantoor. Om de voortgang te monitoren en de nog niet opgeloste problemen 
alsnog te tackelen. En als er meer bedrijven zijn die iets dergelijks zien zitten, komen we 
graag langs. 
 
De nieuwe generatie ondernemers moet ook worden omarmd als we weer op het 
vasteland zijn. Dus hou vast! Ze krijgen energie van problemen en het zoeken van 
oplossingen. Laten we die oplossingen meteen even concreet maken. In het kader van 
het goede voorbeeld en het verlagen van onze CO2 footprint van Springtij… Wie helpt 
Tim – samen met de catering - om volgend jaar op Springtij geen vlees maar lekkere 
algen van Spireaux te serveren. Hij zoekt nog naar angels investors die hem verder 
kunnen helpen. 
 
- Tim sta even op -   
 
Hier blijkt hoe ouder je bent des te meer spreektijd je krijgt, dus we verheugen ons 
alvast op de extra minuten volgend jaar. Dan komen wij vertellen hoeveel vooruitgang 
we hebben geboekt. De nieuwe startups komen dan nog meer oplossingen naar 
Terschelling brengen. 
 
 


