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ALGEMENE LEDENVERGADERING DE WINDVOGEL BA 22 juni 2019 
 
Datum : zaterdag, 22 juni 2019 11:00 u. 

Plaats : Watersportvereniging Ouderkerkerplas,  
   Aan de wind 9, 1191 LD  Ouderkerk a.d Amstel.  
Aanwezig : 50 leden  

1. Vaststelling agenda.  

Voorzitter Siward Zomer verwelkomt de aanwezige leden om 11:00 u. en opent de 
vergadering en stelt de agenda ongewijzigd vast. 

2. Ingekomen stukken Mededelingen  Bestuur  

• Notulen ALV 23 juni 2018, concept [20 juli 2018] ; 
• Jaarverslag incl. Jaarrekening 2018 voorzien van controle verklaring [ zie website]; 
• Ondernemingsplan-2019 en INFORMATIEMEMORANDUM WINDVOGEL PARTICIPATIE 

2019  (concept), [ zie website]. 
• Voorstellen aan ALV: Duurzame Projecten en Quotum Bestuursleden. 

 

3. Notulen ALV 23 jun 2019, Mededelingen    

Notulen ALV 23 juni 2018 zijn akkoord behoudens de vermelding van het aanwezig lid: 
J. van Erum ipv Eerens. Voorgaande Notulen ALV 4 nov 2017 eveneens zonder 
opmerkingen akkoord.  

4. Jaarverslag en Jaarrekening 2018 en Bestuursvoorstellen 

4.1 Jaarverslag en nadere toelichting op de Jaarrekening 2018 

 Siward Zomer geeft een terugblik op 2018, een jaar waarin zich de ontwikkelingen rond de 
boekhoud-automatisering van de ledenadministratie heeft plaats gevonden. Het contact met 

het boekhoudkantoor is geautomatiseerd middels internet. De leden- en lening- en 

participatie-administratie middels Econobis wacht nog op omzetting na de zomer. 

De heer Haffmans informeert - naar aanleiding van het Jaarverslag - of het Bestuur nog de 

terugtrekking uit het windproject van DEE in Borger-Odoorn in overweging heeft genomen. 

Siward antwoord met "Nee, dat is op geen enkel moment overwogen." Hij wijst op de al te 

éénzijdige berichtgeving in enkele dagbladen en andere nieuwsmedia die veel tegenstand 
suggereren. Op de tekst van het Jaarverslag zijn geen opmerkingen. 

 

Penningmeester Frank Schoenmaker geeft een toelichting op de Jaarrekening. De 

Winst&Verliesrekening wordt per post doorgenomen. Al snel blijkt dat op de website van De 

Windvogel twee exemplaren van de Jaarrekening-2018 staan en daarmee de informatie-

verstrekking aan de leden niet correct en op tijd is uitgevoerd en verwarring geeft. Siward 

stelt voor gebruik te maken van de termijn van maximaal vijf maanden uitstel van 
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voorlegging aan de leden en binnen die termijn een tweede Ledenvergadering uit te  

schrijven.  

De meerderheid van de leden, met uitzondering van één onthouding, stemt hiermee in. 

Een aantal detail-vragen over onderscheiden posten [ telefoon, verzekeringen en kosten 

uitsplitsingen] zullen dan uitvoerig worden beantwoord.  

De vraag naar de reparatie en/of opschaling van de Gouwevogel wordt door Siward  

beantwoord: De opschaling van de Gouwevogel naar een turbine met een grotere hoogte en 

rotor is vanwege de geluidsnormen die gelden ten aanzien van een drietal omliggende 
woningen  en de slagschaduwhinder verder in de omgeving niet doorgezet. De reparatie is 

nu gepland voor een bedrag van ca 80.000,- en kan gelet op een certificatie van de turbine 

voor een termijn van 15 jaar (in drie certificeerrondes) terug verdiend worden op de huidige 

locatie. 

 

4.2   Reactie van de Financiële Advies Commissie op de Jaarrekening 

Niels Schoorlemmer stelt voor de bevindingen van de Financiële Advies Commissie [FAC] te 

bewaren voor de volgende Ledenvergadering en daarmee ook de décharge aan het Bestuur 

door de Ledenvergadering. De meerderheid van de leden, met uitzondering van één 
tegenstem en twee onthoudingen, stemt hiermee in. 

 

4.3   Voorstellen inzake bestemming saldo, rente 2018 en aflossingen. 

Ondanks het uitstel op de goedkeuring Jaarrekening 2018 stelt Siward de Ledenvergadering 

voor twee procent rente uit te keren op de leningen van de leden.  

De meerderheid van de leden, met uitzondering van één tegenstem en twee onthoudingen, 

stemt hiermee in.  

Siward stelt de Ledenvergadering voor geen algemene aflossing van de leningen in te 

stellen. De meerderheid van de leden, met uitzondering van één onthouding, stemt hiermee 
in. 

 

4.4   Bestuurssamenstelling en herbenoeming bestuurslid en FAC-leden 
 

Siward stelt voor om de dit jaar in het Rooster van Aftreden voorstaande Martien 
Vogelezang als bestuurslid opnieuw te benoemen. De meerderheid van de leden, met 
uitzondering van één onthouding, stemt hiermee in. 
Siward stelt voor om de (her-)benoeming van FAC-leden in de volgende ledenvergadering 
aan de orde te stellen. De ledenvergadering stemt hiermee in. 
Het voorstel om een Quotum in te stelen voor nieuw te benoemen bestuursleden maakt 
nogal wat discussie -voor en tegen en in détail betreffende de uitvoering- los.  
Vragen en kritiek omvatten:  

• het idee is geen quotum maar een selectiecriterium; 
• dit selectiecriterium is wettelijk niet toegestaan; 
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• is het wel haalbaar voor de twee categorieën[?];  
• wat te doen als het niet tot het beste resultaat leidt[?]; 
• is er een einddatum[?]. 

Ondanks de discussie brengt de voorzitter het voorstel toch in stemming. 
De meerderheid van de leden is voor, waarbij zeven tegenstemmen en vier onthoudingen 
zijn geteld. Voorlopig is afgesproken dat over vier jaar een evaluatie wenselijk is. 
 

4.4   Sanering Appelmolen 
 
Vanwege de saneringsplicht die hoort bij deelname aan het opschalingsproject van turbines 
in Zeewolde vraagt het bestuur van Windvereniging Zeewolde notariële vastlegging van de 
instemming van de algemene ledenvergadering van coöperatie De Windvogel B.A. voor wat 
betreft de door hen gegarandeerde en georganiseerde sloop van onze molen De 
Appelmolen aan de Sterappellaan 28, 3897 LL Zeewolde voor de - in het Recht van Opstal 
vastgelegde - einddatum in 2026. 
Er zijn vragen naar het totaal van de opschalingsplannen, Siward licht een en ander toe en 

brengt het voorstel in stemming. 
De meerderheid van de leden, met uitzondering van één tegenstem en twee maal een 

stemonthouding, stemt hiermee in. De ledenvergadering is akkoord met het voorstel tot de 

vervroegde sloop van de Appelmolen. 

 

5. Ondernemingsplan en Financieelplan 2018 

5.1  Ondernemingsplan 

Frank geeft een toelichting door middel van sheets met de meerjarenprognose, zoals 

opgenomen in het Informatie Memorandum onder 5.2 'Prognose op bedrijfsvoering & 
Cashflow'. Hierbij is rekening gehouden met de uitgaven voor de projecten, zoals 

bijvoorbeeld nu in voorbereiding is in Vlaardingen, maar is er niet gerekend met de 

opbrengsten daarvan. Het model loopt tot en met 2027 omdat veel verder niet te overzien of 

te voorspellen is. Er is pas een serieuze winst te verwachten vanaf 2020. De omzetting van 

leden-leningen naar participatie-leningen is kostenneutraal van opzet en met een  natuurlijk 

verloop. Ter informatie: er is gerekend met een vaste kostenpost voor de eigen organisatie 

groot €88.000,- en dan is vanaf 2022 een resultaat van 5% te verwachten op grond van de 

voorgenomen investeringen en de vastgestelde SDE-garantie-vergoedingen. 
Vraag van een lid: welke invloed hebben de gedaalde elektriciteitsprijzen op de projecten? 

Antwoord: omdat de investering in de nieuwbouw projecten gekoppeld zijn aan 

SDEbeschikking is de invloed van prijsschommelingen op de winst gedurende de 

eerste vijftien jaar minimaal. 

Vraag van een lid: Hoe staat het met de afschrijving op de bestaande molens? 

Antwoord: deze eindigt in 2020, daarna geldt alleen nog een afschrijving op 

zonnedaken. 
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Vraag van een lid: Is al in overweging genomen om te investeren in opslag van elektriciteit?  

Antwoord: Nee dat is nog niet serieus overwogen of doorgerekend. 

Vraag van een lid: Hoe verloopt de aflossing van de schulden van de zonnedaken? 

Antwoord: De aflossingen worden afgerond in 2027 . Daarna leveren de PV-daken 

een €200.000,- per jaar op. 

Frank licht het overzicht van het verloop van de vraag naar participaties toe: 

2018 = 1.000.000, 2019 = 800.000,-, 2020 = 400.000,- en 2021 = 1.200.000,-. 

Op dit moment is er voor een bedrag van 1.400.000,- aan ledenleningen omgezet in 
participatieleningen waarbij er nog een  1.000.000,-  aan oude leningen staat. 

Op de volgende sheet is zichtbaar dat er nu een teveel aan Eigen Vermogen in de 

coöperatie aanwezig is. Dit verandert naarmate er de komende jaren meer in verdienende 

projecten geïnvesteerd wordt. 

Vraag van een lid: Is in overweging genomen om in plaats van leningen 'crowdfunding' te 

organiseren?  

Antwoord: Nee dat is niet serieus overwogen. In principe is coöperatief ondernemen 

de oudste vorm van crowdfunding met de minste kosten en risico's. 
Met de komende investeringen in de projecten DEE Borger-Odoorn-Drenthe en Zeewolde 

wordt het weer lucratief om met De Windvogel mee te doen. Voor nieuwe initiatieven en 

mogelijke tegenvallers blijft steeds een bedrag van 500.000,- in kas. De mogelijkheid van het 

teveel aan leningen (overkapitalisatie) is met het participatie-reglement goed te regelen door 

de mogelijkheid om als dat wenselijk is de leningen aan de leden terug te betalen. 

Vraag van een lid: Is in 2032 er een kans op een grotere cashflow door de afgenomen 

terugbetalingen te verwachten??  
Antwoord: We verwachten dan al wel weer nieuwe projecten of initiatieven te hebben. 

Vraag van een lid: Wat is de waarde van de participatie?  

 Antwoord: Voor De Windvogel blijft de waarde het nominale (geleende) bedrag. 

Tussen de coöperatieleden is er verhandeling mogelijk, daar kunnen andere bedragen 

onderling afgesproken worden. 

 

Het voorstel om de terugbetaalruimte per jaar op verzoek van de leden van groot €130.000,- 

vast te stellen, wordt in stemming gebracht.  
Er is één onthouding en één tegenstem, waarmee het voorstel is aangenomen door de 

Ledenvergadering.  

Het voorstel om het bedrag aan nieuwe participaties tot €800.000,- voor de leden open te 

stellen tot de datum 30 september 2019, wordt in stemming gebracht.  

Er is één onthouding en er zijn vijf tegenstemmen, waarmee het voorstel zoals omscheven in 

het 'Informatie Memorandum 2019' is aangenomen door de Ledenvergadering.  
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6. Projecten 

6.1 Stand van Zaken :  
 
Siward geeft een toelichting op het project met DEE in Borger-Odoorn. Hier komen zestien 

turbines waarvan nu de eerste getest wordt op electro-magnetische straling ten behoeve van 

LOFAR. De 23 deelnemers, waar onze coöperatie er één van is, hebben certificaten in het 
STAK die eigenaar is, waarin ook De Windvogel vertegenwoordigd is. 

  

Zeewolde : Hier vindt de opschaling plaats van ca. 220 bestaande naar 91 nieuwe turbines 

met 231 deelnemer/certicaathouders die certificaten in het STAK hebben die weer de 

eigenaar is en waarin ook De Windvogel vertegenwoordigd is. Bijzonderheid voor Zeewolde 

is dat iedereen mee kan doen via de coöp. 'De Nieuwe Molenaars', waardoor Windpark 

Zeewolde het grootste community-windpark zal worden. 

Vraag van een lid: Wat is ons aandeel in Windpark Zeewolde? 
 Antwoord: De Windvogel heeft 250 certificaten van de ±200.000 dus dat is ±0,125%. 

Voor de overige projecten geldt dat die nog in de voorfase zijn. Windprojecten hebben 

minstens zes jaar aan voorbereiding nodig om tot productie van windenergie te komen. 

Vlaardingen hier is de voorbereidingstijd ruim genomen omdat de gemeente en de lokale 

coöperatie weinig ervaring heeft met windprojecten. Te bereiken eerste mijlpaal is de 

vergunning eind september 2019, waarop SDE aangevraagd kan worden ten behoeve van 

realisatie vanaf 2021. 
Bodegraven-Reeuwijk volgt daar een jaar op. Hier is een samenwerking gevonden met twee 

projectontwikkelaars en de nieuw opgerichte lokale coöperatie, waarmee de kansen voor 

alle partijen optimaal zijn. De gemeenteraad moet nog een besluit nemen over de locatie van 

windpark en/of zonneweiden. De vroegere locatie van de eerste 'Windvogel' is niet meer te 

gebruiken voor de huidige grote molens. Het overleg tussen de gemeenten in RES-Midden-

Holland wordt gevolgd door Rescoop. 

Utrecht-Rijnenburg: hier is een energiepark met de burgers uit Utrecht en buurgemeeneten 

in voorbereiding. Er wordt samengewerkt met verschillende coöperaties en bedrijven-
ontwikkelaars. Er liggen nu zes scenario's voor waaruit de gemeente Utrecht een keuze 

moet maken. Er is opvallend veel weerstand uit Nieuwegein. Burgerparticipatie speciaal voor 

omwonenden is voorbereid middels een gebiedsfonds, een omwonenden-regeling en 

coöperatieve deelneming.  

Vraag van een lid: Kunnen we onze inzet beperken tot alleen wind? 

 Antwoord: Nee, de combinatie van wind en zon is min of meer verplicht gesteld, 

waardoor wij niet alleen aan het windprojectdeel kunnen deelnemen. 
Vraag van een lid: Zijn ook zonnespiegels overwogen? 

 Antwoord: Nee, de stralingskracht van de zon in Nederland is daarvoor onvoldoende. 

Ridderkerk ligt voorlopig stil ondanks dat er vergunningen zijn. 
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Lansingerland is stilgelegd als ontwikkeling vanwege onvoldoende ruimte. 

Kaag&Braassem loopt niet vlot vanwege dwarse grondeigenaren 

Amsterdam is hoopvol nu mogelijke het moratorium op windparken door de provincie 

opgeheven zal worden. Hier hopen we in de komende jaren voorrang voor burgerinitiatieven 

te krijgen zodat er volop kansen voor De Windvogel te benutten zijn.  

Siward besluit: Er is nog veel werk te verrichten om al deze projecten tot oogsten te brengen 

Vraag van een lid: Wat is Natuurwind? 

 Antwoord: Dit concept is ontwikkeld rond het project 'bos De Balij' langs A12 en is 
jammer genoeg afgeschoten door omwonenden. Het idee is een deel van de opbrengst van 

een windpark lokaal te investeren in de natuur en/of in duurzame omgevingsprojecten.  

 

7. Rondvraag en Sluiting  
 
Vraag van een lid: Hoe staat het met het Klimaatakkoord? 

  Antwoord: Klimaatakkoord bevat het voorstel om 50% van de windprojecten in 

eigendom van burgers te ontwikkelen. Dit biedt enorme kansen voor lokale coöperaties. 

Vraag van een lid: Is er nog invloed van het PAS-stikstof drama? 

  Antwoord: Nee de bouw van windparken dragen niet of minimaal bij aan de 

stikstofemissies. Mogelijk dat bij vergunningverlening een extra toets plaats gaat vinden. 

Vraag van een lid: Was de Elzevogel wel een goede investering toen? 
  Antwoord: Er is toendertijd van die investering wel meer verwacht, maar de molen 

heeft nu negen jaar goed gedraaid.  

Vraag van een lid: Nu DVEP - afnemer van de stroom van twee molens - overgenomen is 

door een Amerikaans nutsbedrijf is er nog overwogen dit contract te beëindigen? 

  Antwoord: Niet direct, wij sluiten de contracten voor relatief korte perioden om steeds 

weer een gunstigste keuze te kunnen maken. 

Vraag van een lid: Wordt deelname in waterkracht bij stuwen van waterschappen nog 
overwogen? 

  Antwoord: Nee op dit moment niet, vaak is er te weinig hoogteverschil om een 

rendabele installatie te realiseren. 

Vraag van een lid: Wanneer gaan we een groen-gas-installatie voor warmteproductie 

bouwen? 

  Antwoord: Mogelijk dat in 2025 De Windvogel met energie-opslag mee gaat doen in 

stadsverwarmingsprojecten. 

Reactie van een lid: Laten we dan ook met geothermie-stations de stadsverwarming 
aanvullen. 

Siward stelt voor om alle uitgewerkte projectvoorstellen aan de volgende ALV voor te 

leggen. Voor vandaag beperken we ons verder tot de lunch en daarna tot het onderzoek van 

project Windpark Amstelvogel op locatie. 
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Lijst van aanwezige leden: 
 
L. van den Bergh 

R. Beijer en J Beijer 

A. de Boer 

A. Boomars 
M. Daamen 

M. van Dinther 

M. van Egmond 

J. van Erum 

F. van Empel 

J.M. Fernig 

A. Goeloe 

R. Haffmans 
H. van den Hooren 

P. Jansen 

G. Klijn 

J. Kunst en J. van Gelder 

H. Koeleman 

R. Kok 

J. Koppers 

J. van Koningshoven 

M. Kramer 

A. Kroon 
G. Labaar 

E.J. van Lathum 

A. Maarse 

D. Mijksenaar 

D. van Nood 

F. Ogg 

H. Olthuis 

D. Orbeek 
M.J. Pool 

G. Popta  

J. Popta 

F. Schoenmakers 

M. Sijmonsbergen 

D. Snel 

A. Stijkel 

C.W.M. Tas 

T. Uittenbroek 

E. Uittenbroek 
E. Veermans 

B. Veermans 

J. Verburg 

I. Verhoef 

H.J. Visser 

M. Vogelezang 

H. Volders 

A. Wingelaar 
P. Zeef 

S. Zomer. 

De middag wordt afgesloten met een zonnige lunch bij de Amstelvogel  
en boeiende discussies aan tafels met de plankaart en een vraag- en antwoord-blad. 

 


