definitief 19 juni 2015

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
C.V. “DE WINDVOGEL” 2014
Datum
: Zaterdag 12 juli 2014
Plaats
: Herculesplein 5 te Utrecht
Aanvang
: 14:30 uur
Aantal aanwezigen: 13 stemgerechtigde leden vermeld op de presentielijst pag 1;
Vanaf 14:00 uur ontvangst in de entreehal van het voormalige bankgebouw.

1

OPENING EN VASTSTELLING VAN DE AGENDA

Siward Zomer opent om 14:30 uur de algemene ledenvergadering [ALV] en heet de aanwezigen
welkom. De conceptagenda wordt ongewijzigd gevolgd.

2

INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN

3

NOTULEN VAN DE LEDENVERGADERING 28 juni 2014 te Gouda

Geen

De notulen van de vorige ledenvergadering van 28 juni 2014 worden aangehouden tot de volgende.

4

VOORSTEL STATUTENWIJZIGING 2014 EN TOELICHTING

De voorzitter geeft een korte samenvatting van en toelichting op de inhoud van de Statutenwijziging.
De heer Haffmans geeft aan dat hij tegen is, met name vanwege de vermindering van invloed van de
ledenvergadering door de grotere adviserende en controlerende rol van een registeraccountant ten
koste van de bestaande door leden in te stellen kascontrolecommissie. Dit onderdeel wordt van
nadere uitleg voorzien door de penningmeester en bestuursleden. Dhr. Haffmans reageert verder op
het voorstel statutenwijziging met naar voren brengen van nadere wensen betreffende de
statutenwijzigingsprocedure :
• Agendering van ledenvoorstellen op een voorgestelde statutenwijziging;
• Aanpassing van de tekst waar verwezen wordt naar een (ontbrekend) Huishoudelijk Regelement.
Deze zijn echter niet aan de orde. Om die reden wordt hem het woord ontnomen, waarop hij de
vergadering verlaat.
Het voorstel wordt aan de aanwezige leden ter stemming voorgelegd. Eén lid stemt blanco, de overige
elf leden stemmen voor. De ledenvergadering besluit tot wijziging van de statuten zoals omschreven
in concept 3 juli 2014 door notaris Westerhuis.

RONDVRAAG EN ACTIELIJST
Naar aanleiding van de discussie :
ACTIEPUNT 1 Geef aan de leden een heldere toelichting op de procedure om de statuten te wijzigen.
ACTIEPUNT 2 Geef aan de leden een heldere toelichting op de goedkeuring, inclusief de
voorbereiding en mogelijkheden van afhandeling, van de Jaarrekening van De Windvogel.
SLUITING om 15:15 sluit de voorzitter de ledenvergadering van coöperatie De Windvogel B.A.
PRESENTIELIJST ALGEMENE LEDENVERGADERING B,12 JULI 2014 VAN DE WINDVOGEL
R.J. Berghammer
H. Daalder
A. Groenveld
R. Haffmans (gedeeltelijk)
A. Jansen

MV

H. Rood
D. Snel
C. Tas
A. Van ’t Riet (geen lid)

I. Verhoef (gedeeltelijk)
M. Vogelezang
E. Vuyk
A. Wingelaar
S. Zomer
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PRESENTATIE : JE EIGEN WINDMOLEN ONTWIKKELEN
DOOR SIWARD ZOMER EN ALBERT JANSEN

Siward geeft een korte schets van de bijzondere werkwijze en positie van De Windvogel in de
concurrentiestrijd met Windprojectontwikkelaars. Dit onderscheid brengt ons tot andere keuzes in de
dimensie van de coöperatie. Sleutelbergip is het creëren van draagvlak. De bewoners zijn altijd actief
‘voor’ of ‘tegen’ een door projectontwikkelaar voorgesteld windmolenproject. De coöperatieve aanpak van
De Windvogel is beginnen met de openingsvraag : “Doe je mee?”.
Windprojectontwikkeling volgt de technische en juridisch vastgelegde procedures om vergunningen
te krijgen. De vraag die daaraan vooraf gaat is die naar het draagvlak onder burgers en politici voor
windenergie in hun omgeving. Deze discussie wordt op het lokale sociaal-culturele podium gevoerd:
Willen we gezamenlijk duurzaam worden met windenergie? Willen we een coöperatief windenergiepark
voor de burgers of een megawinstpark voor energieinvesteringsbedrijven?
Een coöperatie kent een aantal principes: het lidmaatschap van een coöperatie is vrijwillig en open
voor iedereen, democratische controle door leden, economische participatie door leden, de coöperatie is
autonoom en onafhankelijk, zorg voor kennisverspreiding door onderwijs, vorming en informatiedeling,
samenwerking tussen coöperaties, betrokkenheid op de gemeenschap in brde zin. Krachtige argumenten
zijn: ‘lokale betrokkenheid’, ‘It’s your backyard’, ‘Waar gaat de winst naar toe?’ Het Italiaanse
aardbeimodel als ontwikkelingsvorm, één plant vormt meerdere plantjes naast zich, zodat het als een
netwerk op een veld vol groeit. Vergelijk dit met het gezamenlijk initiatief REScoop.nl, waar verschillende
bestaande burgercoöps beginnende initiatieven ondersteunen tot een netwerk van grote en kleine
samenwerkende coöperaties die windprojecten ontwikkelen door het initiatief lokaal bekend te maken via
leden en gezamenlijk het proces te volgen naar realisatie.
Vragenronde :
Schiet REScoop geld voor bij startende projecten? Siward : Jazeker, daarna heeft
de startende coöperatie heeft het recht zich verder in te kopen in een gerealiseerd project naarmate het
ledental en het ingelegde kapitaal in de tijd groeit.
Siward geeft het woord aan Albert Jansen. Hij start met enkele praktijkvoorbeelden bij Dordrecht en
Nijmegen waar plaats is voor een molen en onderzocht wordt of burgers mee willen en kunnen doen. Van
belang daarbij is het volgen van de door Siward reeds genoemde coöperatieve principes en het besef dat
een coöperatie als De Windvogel het niet alleen kan doen. Het ontwikkelen en ondersteunen van een
sterke lokale groep die de zittingsduur van lokale politici ruim overtreft is de manier om het proces tot een
positief resultaat te leiden.
Vraag uit de zaal:
Wat betekent coöperatief ontwikkelen voor de grondeigenaar? Albert :
‘duurzaamheid’ is ook ‘volhoudbaar’. Met name op de drie terreinen : sociaal, ecologisch en economisch.
Naar billijkheid en redelijkheid mag iedereen er aan verdienen. Door problemen te voorkomen en fouten
op te lossen wordt duurzaam ook volhoudbaar voor alle betrokken partijen.
Huidige praktijk is dat provincies hun wensen en besluiten over Windenergie aan gemeenteraden
-als verplicht op te volgen voorstellen- opleggen. Meestal na een beleidsvormende voorronde van :
zoekgebieden vaststellen, structuurvisies aannemen, verordeningen aannemen, waarmee de lokaties zijn
vastgesteld en vervolgens de eigenaar van de aangewezen grond een aanvraag mag doen bij de
gemeente. Voor kleine parken heeft de gemeente het voor het zeggen, bij grotere parken moet zij het
provincie- of rijksbeleid volgen.
Hoe komen we er als De Windvogel tussen bij de lokale uitwerking door gemeenteraad en
grondeigenaar? Door een sterke burgergroep op te bouwen die zorgt voor de verankering in de lokale
gemeenschap, die vervolgens bij bestuur en politiek draagvlak maakt voor het coöperatief (mede)ontwikkelen van het windproject. Dit kan door een raadsbesluit te nemen, juridisch vastgelegd in een
structuurvisie en of projectbesluit, waarin de ontwikkelaar gedwongen wordt coöperatieve ontwikkeling
mogelijk te meken en een kans te geven. Dit traject wordt ingezet bij een aantal lokaties zoals bij DeilA15.
Algemeen is dat er een sterke focus is op Euros. Door nu zoveel mogelijk belangen
(grondeigenaars, ontwikkelaars, burgerinitiatieven en politici) te koppelen en bij elkaar te brengen tot
realisatie kunnen ook lokale burgers bij voorkeur in coöperatievorm meedoen en meedelen in de
revenuen.
SLUITING
Voorzitter Siward Zomer sluit, onder dankzegging aan de aanwezige leden, om ca. 16:00 u. af.
MV
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