concept 28 juni 2017

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
C.V. “DE WINDVOGEL” 24 juni 2017
Datum
: Zaterdag 24 juni 2017
Plaats
: Herculesplein 5 te Utrecht
Aanvang
: 11:00 uur
Aantal aanwezigen: 39 stemgerechtigde leden vermeld op de presentielijst pag. 5;
Vanaf 10:30 uur ontvangst in de entreehal van het voormalige bankgebouw.

1

OPENING EN VASTSTELLING VAN DE AGENDA
Siward Zomer opent om 11:15 uur de algemene ledenvergadering [ALV] en heet de aanwezigen
welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN

3

NOTULEN VAN DE LEDENVERGADERING DD: 24 sep 2016 te Utrecht

Geen

De notulen van de vorige ledenvergadering van 24 sep 2016 worden goedgekeurd na toevoeging
van de opmerking inzake 'ontbreken van verslagen van Accountant en FAC bij goedkeuring
Jaarrekening 2015'.

4

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2016 BESTUURSVOORSTELLEN

4.1

JAARVERSLAG EN NADERE INFORMATIE OVER DE JAARREKENING 2016
Penningmeester licht de vertraging van de Jaarrekening 2016 toe: de nieuwe accountant volgt een
andere procedure en rekenmethode waarbij meer documentatie van de Duitse deelneming
geleverd is. Intussen is op 22 juni mondeling akkoord gegeven op de Jaarstukken. Het tekort is
boekhoudkundig hoger dan vermeld in Jaarverslagtekst vanwege de nieuwe berekenwijze en
herwaardering. De operationele kasstroom is nog steeds positief. Vanaf 15 juli zal de Jaarrekening
op de website in te zien zijn en er zal na september een tweede ALV gepland worden waar de
accountant een toelichting wil geven.
Voorzitter vat in enkele zinnen het Jaarverslag 2016 en lopende ontwikkelingen samen:
•

afscheid van de twee oudste turbines van Lagerwey in Halsteren en Bodegraven;

•

onderzoek marketing-campagne die de noodzaak van financiële reorganisatie aantoont;

•

uitvoering werkplan 2017 door het Bestuur waaronder het voorstel Participatie-reglement.

Het Jaarverslag 2016 [tekst] wordt door ALV aanvaard.
Voorzitter vraagt uitstel van goedkeuring van de Jaarrekening 2016 met vijf maanden, dit voorstel
wordt door ALV na stemming bij meerderheid aanvaard, waarbij één stemonthouding.

4.2

VOORSTELLEN VAN BESTUUR
Op basis van de positieve kasstroom uit exploitatie en op basis van vertrouwen in de Jaarrekening2016 stelt de voorzitter aan de leden voor akkoord te gaan met de renteuitkering groot 2% over de
leningen van 2016, uit te betalen in juli 2017. Dit voorstel wordt wordt door ALV na stemming bij
meerderheid aanvaard, waarbij drie stemonthoudingen en één stem tegen.

MV
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Besluiten over de bestemming van het saldo en eventuele aflossingen worden in de volgende
Ledenvergadering samen met de vaststelling Jaarrekening-2016 voorgesteld.

4.3

VOORSTELLEN EN (HER-) VERKIEZING VAN BESTUURSLEDEN
Naar aanleiding van het voornemen van de huidige penningmeester om zijn activiteiten voor De
Windvogel te verminderen is door het Bestuur gezocht naar een nieuw bestuurslid met financieelstrategische ervaring. Deze is gevonden in de persoon Frank Schoenmakers, die zich persoonlijk
voorstelt aan de aanwezige leden. Huidige penningmeester Arie Wingelaar geeft aan, na
inwerkingsperiode van Frank, zijn aandacht te beperken tot het uitvoeren van de boekhouding.
Naar aanleiding van het Rooster van Aftreden-Bestuursleden is het voorstel om aftredend
bestuurslid René Spriensma opnieuw te benoemen als bestuurslid. Beide leden worden door de
ALV als bestuurslid aanvaard na stemming bij meerderheid, waarbij twee stemonthoudingen.

5

VOORSTEL PARTICIPATIE-REGLEMENT

5.1+2 PARTICIPATIE-REGLEMENT conc. 30 mei 2017 / OMZETTING LENINGEN NAAR PARTICIPATIES
Voorzitter schetst de oorsprong van het idee om de financiële basis van coöp De Windvogel BA. te
verbeteren: looptijd van de huidige leningen vormen een risico voor nieuwe langlopende
investeringen, de wetgeving financieel toezicht [Wft] is verscherpt en De Windvogel heeft
verschillende manieren van deelnemen in projecten. Het participatiereglement is door onze jurist
Edgar Wörtmann opgezet en na twee informatie- en discussieavonden met Leden door het Bestuur
op maat gemaakt. Siward herhaalt de antwoorden op de meest gestelde vragen:
•

De Windvogel blijft De Windvogel met de bekende duurzame ideologie;

•

Participaties zijn nog steeds leningen;

•

Wat vervalt is de 15-jaar-looptijd en toegevoegd is de onderlinge verhandelbaarheid;

•

Belangrijke toevoeging is de vaststelling van het Financieel Jaar-Plan door de
Ledenvergadering waarin, naast de voorgenomen investeringen en exploitatie, de vraag
naar nieuwe leningen en de aflossing van oude leningen is opgenomen.

Antwoorden op enkele vragen van aanwezige leden:
•

De verhandelbaarheid moet onderling tussen leden geregeld worden, na melding op een
besloten website/prikbord wordt contact gelegd, bemoeiienis van de coöperatie is daarbij
niet toegestaan;

•

Uitwassen, witwassen of andere duistere transacties bij verhandeling zijn daarmee niet de
verantwoording van de coöperatie;

•

De Windvogel gaat uit van de nominale (oorspronkelijke) waarde van de participaties bij
aflossing;

•

De renteuitkering lijkt nu, bij tussentijdse onderlinge verhandeling, niet over het volledige
loopjaar van de twee betrokken participaties te worden uitgekeerd, hier zal door het
Bestuur naar gekeken worden en zal dit in een volgende Ledenvergadering aan de orde
stellen;

•

Het geld wat nu geleend is kan worden gebruikt mits er niet teveel leningen met nog maar
een geringe looptijd tussen zitten, dit wordt per jaar bekeken. De voorkeur gaat uit naar
omzetting in participaties die meer zekerheid bieden voor coöperatie-investeringen;

MV
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•

Als gedurende het jaar de vraag om kapitaal tot het maximum voldaan is, zullen latere
stortingen teruggestort worden. Enkele leden vinden dit lastig;

•

Het onderscheid tussen de €50,- aan lidmaatschapsgeld en het geld op de
participatierekening of van de ledenlening blijft bestaan. Niet-volwassenen kunnen ook een
participatierekening hebben als ze maar lid zijn van de coöperatie;

•

Oormerking van geleend geld of een bijzonder risicoprofiel in een bepaald jaar is niet van
toepassing. Het aangetrokken geld komt in één grote pot en wordt gebruikt voor De
Windvogel als totale coöperatieve onderneming. Per jaar wordt ook maar één
rentepercentage over de leningen vastgesteld. Dit is gekozen om praktische en gelijkebehandelings redenen, naast het positieve effect van risicospreiding en flexibiliteit;

•

Het Financieel Jaarplan wordt door de Ledenvergadering vastgesteld, waarin opgenomen
de lopende activiteiten en nieuwe investeringen, risico-inschatting, bandbreedte van de
omvang van gewenste nieuwe participaties en de omvang van de af te lossen
leningen/participaties;

•

Hoe en wanneer gestort kan worden wordt nog bekend gemaakt in het bericht over de
omzetting van lening naar participaties en in de Windvaan;

•

Er is geen verschil in risico tussen de lening en de participatierekening, beide worden
gebruikt voor financiering van het geheel aan activiteiten van De Windvogel en kunnen
worden achtergesteld ten opzichte van andere financiële verplichtingen;

•

Directe terugbetaling op verzoek per maand is voorlopig niet mogelijk vanwege het
noodzakelijk overzicht van een jaar.

•
Voorzitter brengt volgens het Huishoudelijk Reglement ter stemming: het voorstel om het conceptParticipatiereglement-dd: 31 mei 2017 per 1 jan 2018 in plaats te laten komen van het huidige
Leningreglement en per 1 juli 2017 de mogelijkheid van de leden om door storting geld te lenen te
beëindigen.
Dit voorstel wordt na stemming bij meerderheid aangenomen, waarbij drie stemonthoudingen en
drie stemmen tegen zijn uitgebracht.

6

PROJECTEN

De voorzitter brengt vooraf hulde aan onze communicatiemedewerkster - Inge Verhoef - die in de 0,8
beschikbare FTE alle verschillende projecten met communicatie-adviezen en uitwerkingen ervan heeft
bediend.
Windpark Borger-Odoorn, in het verlengde van de gezamelijke Intentieverklaring met DEE van vier jaar
terug, is de start bouw te verwachten in 2018. De enige onbekende factor is de turbine-keuze, die moet
voldoen aan de eis van voldoende lage elektromagnetische straling in verband met het nabij gelegen
Lofar-ruimte-onderzoekproject. De Windvogel wil hier twee miljoen investeren en wij zijn in bespreking
met DEE over de juridische vorm daarvan. Aansluitend wordt samengewerkt aan een Duurzame-Energie
Obligatiefonds groot drie miljoen.
Windpark Zeewolde, de ontwikkeling van het windpark daar gaat volgens plan voort : ± 90 molens | €400
miljoen. Wij hebben nu reeds voor de eerste € 50.000,- geïnvesteerd in de ontwikkeling van het park.De
laatste weerstand bestaat hier uit een groep turbine-eigenaren die een aparte positie opeisen, dit
probleem is adequaat door Provincie en Rijk opgelost.windpark Zeewolde met gedoogplicht voor zij die
niet vrijwillig meewerken.
MV
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Bodegraven-Reeuwijk, hier hebben wij een RVO-experimenteerkans opgezet voor
Kringloopgemeenschap Bodegraven-Reeuwijk (Dick en Broos) waarbij ontheffing van de Elektriciteitswet
benutten om duurzame energie-productiemiddelen in die gemeente te realiseren. De gemeente heeft een
duurzame doelstelling waar we nu op in spelen door bouwvoorstellen te doen.
Utrecht , in het gebied Rijnenburg is sprake van een uitgesteld woningbouw-programma, samen met
lokale coöperaties proberen we ook hier ruimte voor duurzame energie bestemd te krijgen met als thema:
Energielandschap. Samen met de gemeente gaat komend jaar een open proces in werking om locaties
vast te leggen met belangstellende inwoners.
Ridderkerk, samen met de lokale coöperatie De Groene Stroom [dGS] willen we in het nu te realiseren
bedrijfsterrein Nieuw Reijerwaard één of meer windlocatie(s) overnemen van Engie die daar een tender
heeft gewonnen. Er is een samenwerkingsovereenkomst met waarin dGS de zakelijke afspraken voor de
ontwikklefase zijn vastgelegd met een doorkijkje naar het vervolg. Opzet is dat De Windvogel de eerste
vijf tot zeven jaar het project bestuurt als groot aandeelhouder en deze aandelen stapsgewijs verkoopt
aan de lokale coöperatie. Deze krijgt daarmee de tijd om zelf reserves op te bouwen in coöperatief
kapitaal en ervaring met duurzame energieprojecten bij de coöperatieleden.
Lansingerland, hier wordt een zelfde strategie gevolgd als in Ridderkerk echter zijn de locaties onzeker
geworden en moeten opnieuw worden vastgesteld.
Vlaardingen,samen met de lokale coöperatie, de gemeente en Staatsbodsbeheer wordt onderhandeld
over een windpark Oeverbos 5-6 turbines. Hierbij zal het windpark een bijdrage leveren bestemd voor
Natuurbeheer.
Leiden/Leiderdorp, Nissewaard, hier zijn soortgelijke initiatieven samen met lokale coöperaties in
ontwikkeling,
Linmburg: Weert, Nederweert, het succes van de samenwerking met coöperatie Zuidenwind levert
kansen om 10-13 nieuwe turbines in omliggende gemeenten te realiseren waarvan er een aantal zeker in
coöperatief eigendom zullen komen.

RONDVRAAG
Welke molenbouwers zijn er die in Drenthe geselecteerd zijn op geringe E.M.-straling?
Siemens Lagerwey en Enercon.
De heer Haffmans vraagt naar de aansluitplicht van turbines op het regionale net. Siward geeft
aan dat in de wetgeving daar veranderingen op komst zijn mogelijk in de richting van socialisering.
Wat is de reden dat de Amstelvogel stil staat en kan daar niet wat beter over gecommuniceerd
worden? De oorzaak is een veiligheidsbeperking van het 10.000 Volt-gedeelte en we zullen in de
toekomst proberen hierover vlotter te communiceren.
Broos de Groot merkt op dat de Kringloopgemeenschap Bodegraven-Reeuwijk en De Windvogel
inproductief langs elkaar werken. Siward antwoord dater as. dinsdag een gesprek gepland is.
Dick van Elk merkt op dat er in deze ALV naar zijn idee te veel tijd aan geld en te weinig aan
idealen besteed is. Reactie uit de zaal is dat geld nu éénmaal een vast agenda-onderdeel is voor de
Ledenvergadering van De Windvogel.

SLUITING
Om 12:30 sluit de voorzitter de Ledenvergadering van coöperatie De Windvogel B.A. en gaat
direct door naar de lunch en de lezing om 13:30.

MV
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LEZING DOOR DIRK VANSINTJAN
Het boeiende verhaal van Dirk Vansintjan en Ecopower is na te lezen in zijn boekje : De Energietransitie
naar Energiedemocratie, uitgave Rescoop.EU. dat voor alle aanwezigen klaar ligt om mee te nemen.
Siward bedankt hem om ± 15:30 u. voor dit levendige succesverhaal van onze zuiderburen.

PRESENTIELIJST ALGEMENE LEDENVERGADERING dd: 24 juni 2017 van DE WINDVOGEL
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