NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
C.V. “DE WINDVOGEL” 28 mei 2016
Datum
: Zaterdag 28 mei 2016
Plaats
: J.H. Hisgenpad 2, Amsterdam
Aanvang
: 11:00 uur
Aantal aanwezigen: 54 stemgerechtigde leden vermeld op de presentielijst pag. 5;
Afmeldingen
: Rens Beijer, Wouter Jongepier, Michiel Baltussen en Pien van Berkel.

Vanaf 10:00 uur ontvangst in het voormalige clubgebouw van DWS.

1

OPENING EN VASTSTELLING VAN DE AGENDA
Siward Zomer opent om 11:30 uur de algemene Ledenvergadering en heet de aanwezigen
welkom. Vanwege de moeilijk te vinden locatie start de vergadering een half uur later, waarvoor
excuus. De conceptagenda wordt ongewijzigd gevolgd.

2

INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN

3

NOTULEN VAN DE LEDENVERGADERING 30 jan 2016 te Utrecht

Geen.

Geen opmerkingen of vragen over concept-13-feb-2016 : akkoord. Wel wordt de vraag gesteld hoe
leden zonder computer de stukken kunnen inzien. Dit kan, zoals in de statuten is aangegeven, op
het kantoor in Utrecht en het vestigingsadres van De Windvogel bij de secretaris.

4

TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 2015.
Siward geeft een uitvoerige toelichting op de stand van zaken.
Statutair aftredend bestuurslid dit jaar is Evert-Jan van Latum.
Het Bestuur heeft veel tijd besteed aan de zakelijke herstrukturering van de drie zonnedaken in
Duitsland met behulp van een ervaren adviseur. Dit heeft geresulteerd in de vergroting tot een
meerderheidsaandeel van De Windvogel in een nieuwe GmbH 'Der Sonnevogel'.
Verder heeft onze theorie dat het samen met omwonenden "goed-molens-bouwen-is" toepassing
gevonden in Neer (L). De lokale coöperatie Zuidenwind heeft met coöperatie-bestuurders van De
Windvogel en Meerwind een turbine gerealiseerd en feestelijk in gebruik gesteld, met dank aan de
inzet van onze leden Albert Jansen en Hans Tacq. Het succes in Limburg breidt zich nu reeds uit
tot meer locaties [Nederweert o.a.] in de provincie Limburg. Het bestuur van de lokale coöperatie
zal op korte termijn overgedragen worden aan de -intussen ervaren- bewoners.
Grote andere projecten zijn twee rijksgecoördineerde windparken in Zeewolde en Borger-Odoorn
waar De Windvogel echter slechts een aandeel in kan krijgen.
Daarnaast zijn er flink wat op lokale-coöperatie-gerichte initiatieven:
o
Lansingerland nu het burgerinitiatief is aangenomen door Gemeenteraad volgt spoedig een
volgende stap. De Windvogel heeft hier extern deskundige Lex Arkestein ingezet om het
project naar een coöperatief goed einde te brengen
o
Emmen, na een langlopend traject, op de voet gevolgd door ons lid Angela Wolbers aldaar, is
het tij ten gunste van windturbines gekeerd met een provinciale opgave, groot 90 MW, waar
de gemeenteraad nu een besluit over de deelparken moet nemen.
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o

In Amsterdam heeft de inzet van voorzitter geresulteerd in een samenwerking van betrokken
coöperaties onder de naam AmsterdamWind, bestaand uit 50%-burgers naast 50%bedrijfscoöperaties. Voor AmsterdamWind worden op deze dag handtekeningen verzameld.
o
In Bodegraven zijn ruim 500 handtekeningen verzameld om Gemeente te dwingen een besluit
te nemen naar aanleiding van een windadvies van Enercon en De Windvogel onder
aanvoering van de leden Dick van Elk, Broos de Groot en Arie Groenveld.
o
In Leiden is bestuurslid Henk Jan Visser in gesprek met Leiden-Energiek en Wethouder.
o
In Limburg is bestuurslid Albert Jansen actief met RescoopLimburg om in meer gemeenten
burgerwindmolens te realiseren.
o
In Den Haag/Scheveningen is Evert-Jan van Latum in onderhandeling over een zonnedak op
het monumentale gebouw van de Visafslag.
Toekomstperspectief. Voor 2017 is gepland : de start van de Ledenwerfcampagne om te voorzien
in extra actieve leden om in 2018 de grote windparken in Zeewolde en Borger-Odoorn van
financiering te kunnen voorzien door De Windvogel. In het eerste jaar gaat het om 1,5 milj.
aanloopkosten, voor de daaropvolgende 'bouw'-jaren gaat het om 10-15 miljoen.
Vraag : beantwoorden de Duitse zonnedaken aan de verwachtingen nu volledige zeggenschap is
verworven?
Reactie : de betaling van rente en aflossing wordt per jaar minder zodat er elk jaar meer directe
winst gemaakt wordt.
Vraag : hoe staat het met de risicoinschatting van de ontwikkelkosten van grote projecten om de
goede waardesprong van een gezonde businesscase te realiseren?
Reactie : de Financiële Advies Commissie levert advies en commentaar, de vraagsteller wordt
uitgenodigd daar mee te kijken. Grote beslissingen zullen zoveel mogelijk aan Ledenvergadering
worden voorgelegd.
Suggestie om niet meer Ledenvergaderingen maar on-line besluitvorming uit te werken, dit zal
worden onderzocht.
Vraag : gaat De Windvogel ook wind-op-zee-projecten realiseren? ?
Reactie : voorlopig niet gezien de grotere risico's, medeinvesteren zou wellicht een mogelijkheid
zijn, tenslotte staat in de Statuten de voldoende ruime doelstelling 'het gebruik van Duurzame
Bronnen' opgenomen.

TOELICHTING VAN DE PENNINGMEESTER OVER DE ONTBREKENDE JAARREKENING
Arie Wingelaar legt uit dat de afwikkeling van de overdracht van het eigendom van de Duitse
zonnedaken boekhoudkundig nog niet uitgewerkt is door de administratief lange proceduretijden in
Duitsland. De vaststelling van de fiscaal correcte verwerking vraagt extra tijd. Tweede en laatste
punt is dat onze accountant nog in onderzoek heeft of de molens die we in eigendom hebben, wel
of niet, lager moeten worden gewaardeerd gezien de huidige lage energieprijzen.
Algemeen gesproken is 2015 een erg goed windjaar : 8,8 miljoen kWh., maar door de lage prijzen
toch minder winst in euro's. Het resultaat verschilde daardoor niet veel van de verwachting, een
verlies van €120.000,- vanwege de kosten aan afschrijvingen. De Reserve bedraagt €1,2 miljoen,
Leningen €3,0 miljoen en de waarde van de Molens bedraagt €1,0 miljoen.
Vraag : bieden de zonnepanelen een constatte vergoeding na afbetaling van de banken?
Reactie : Ja zeker, Duitsland biedt een mooie prijs voor zonnestroom: € 0,40/kWh gedurende 25
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jaar.
Vraag: Is er contact met ECN inzake toepassing van zonnepanelen vlak bij zee?
Reactie : Evert-Jan: de techniek van PV-assembage tussen twee lagen glas komt van ECN.
Vraag : wat gebeurt met overproductie van stroom?
Reactie : In dat geval volgen we de aanwijzingen van de netbeheerder. In Nederland zijn de
problemen zoals die enkele malen zijn voorgekomen in Duitsland nóg niet aan de orde.

VOORSTELLEN MET BETREKKING TOT RENTE OVER 2015, AFLOSSING EN BESTEMMING SALDO
Het bestuursvoorstel om 2% rente uit te keren over de leningen van leden en dit ten laste te laten
komen van de post 'Reserve' wordt in stemming gebracht door voorzitter. Meerderheid van de
vergadering is voor, drie stemmen tegen en vier stemonthoudingen. Het voorstel is aangenomen.
Het voorstel om de goedkeuring van de Jaarrekening 2015 uit te stellen tot 24 sep 2016 wordt
unaniem aangenomen.
Het voorstel niet tot aflossing van de bestaande leningen ouder dan 15 jaar over te gaan wordt
bijna unaniem, met enkele stemonthoudingen, aangenomen.

VOORSTELLEN MET BETREKKING TOT BESTUUR EN COMMISSIES
Herbenoeming van het statutair aftredend bestuurslid Evert-Jan van Latum wordt unaniem en met
applaus aanvaard.
Siward nodigt de leden van de Jongerencommissie De Windkuikens uit zich voor te stellen aan de
Ledenvergadering en hun doelstelling toe te lichten. Jana de Heer en Floor Ebben geven een
uitvoerige toelichting: Jongeren door voorlichting over duurzame energie bij de veranderingen
betrekken en vertrouwd maken met het coöperatief duurzame energie organiseren. Middelen om
dit te bereiken zijn een PV-project bij Universiteit Utrecht en het geven van informatie bij
studieverenigingen en het zelf organiseren van masterclasses.
De voorgestelde leden van de commissie zijn: Jana de Heer, Floor Ebben, Luc Faelens, Veerle
Bareman, Sjors Overbeke, Rhiannon Martinez, Michiel Baltussen en Pien van Berkel. (de laatste
twee zijn verhinderd). Het voorstel om de Windkuikens als jongerencommissie van coöperatie De
Windvogel te installeren wordt bijna unaniem, twee onthoudingen, en met applaus door de
Ledenvergadering aanvaard.

RONDVRAAG EN ACTIELIJST
Vraag : Kunnen de bestuursleden zich voorstellen aan de Ledenvergadering.
Reactie : De aanwezige acht bestuursleden Siward Zomer, Martien Vogelezang, Arie Wingelaar
Albert Jansen, Henk Jan Visser, Gijs Labaar, René Spriensma en Evert-Jan van Lathum stellen
zich voor. Het negende bestuurslid Rens Beijer kon niet aanwezig zijn.
Vraag : Kunnen de leden van de jongerencommissie ook bestuurslid worden?
Reactie : Dat is zeker mogelijk, de jongerencommissie is een vorm van opleiden tot coöperatiebestuurder.
Vraag : Hoe staat het met De Volhouder.

Notulen 2e A.L.V. 2016, dd : 28 mei 2016, Coöperatie De Windvogel B.A. concept: 7 jun 2016, MV

pag. 3 van 5

Reactie : De Volhouder is niet meer. Tijdens de Ledenvergadering van 30 januari 2016 is deze
oude Lagerwey herdacht. Er is in Halsteren geen mogelijkheid voor herplaatsing of opschaling
gevonden.
Felicitaties : Harry van den Hoorn brengt de hartelijke felicitaties van Bram van Noort, Enerconmanager vanaf de Enercon-Open-Dag-27-mei over.
Vraag : Waarom nemen slechts 193 leden de eigen energie af van De Windvogel?
Reactie : De opzet zelflevering dateert van de Windvogel-actie tegen energiebelasting op zelf
opgeproduceerde stroom. Dat is toen niet toegestaan. De Windvogel levert nu aan drie
energiebedrijven Anode Energie, Greenchoice en Eneco. Voor de leden is er dus keus genoeg om
Windvogel-energie te gebruiken.
Vraag : Is er een inventarisatie gedaan naar de omvang van leningen ouder dan vijftien jaar?
Reactie : Dit is gebeurd en de uitkomst is dat het op dit moment beperkt van omvang is. In de
toekomst zullen de betreffende leden benaderd worden met een verzoek tot verlenging danwel
vernieuwing.
Vraag : Is er een onderzoek gedaan naar de mogelijkheid en het voordeel van korter dan 15 jaar
lopende leningen?
Reactie : Dit is wel besproken, maar nog niet echt onderzocht. Het huidig leningreglement laat het
niet zo maar toe.
Excuses van Dick van Elk voor zijn late aankomst. Hij geeft aan dat in Bodegraven de
Windvogelleden met RVO in onderzoek hebben om de experimenteerruimte van het SEREnergieakkoord te benutten voor zelflevering. Dick besluit met de stelling dat 'Leven van de Wind'
niet over geld gaat maar over de KWALITEIT VAN LEVEN.
Vraag : Wie van de Windvogelleden is ook bij andere windenergiecoöperaties lid?
Reactie : een twintigtal leden steekt de hand op.

SLUITING
Siward sluit de vergadering om ±12:30.
Bert van Noord, voorzitter van de één jaar oudere collegacoöperatie Meerwind, feliciteert De
Windvogel met de viering van haar 25-jarig bestaan. Als toepasselijk en meervoudig bruikbaar
cadeau heeft hij een viertal stormvaste paraplu's meegebracht voor tijden van letterlijk en figuurlijk
zwaar weer.
Siward neemt deze in ontvangst en bedankt Meerwind als goede collega.
Inge brengt nog wat détails van het feestprogramma onder de aandacht en wijst op het
fotomoment met feestgangers in Windvogelshirts opgesteld in de vorm van drie wieken.

Notulen 2e A.L.V. 2016, dd : 28 mei 2016, Coöperatie De Windvogel B.A. concept: 7 jun 2016, MV

pag. 4 van 5

LIJST VAN AANWEZIGEN.
Aanwezig 55 leden:
Dhr. Arthur Bolle

Dhr. Rutger Kroon

Mevr. Veerle Bareman

Dhr. Jesse Luijendijk

Dhr. Martin van Dinther
Dhr. Bram Duyx

Dhr. E.TH.J. van Latum

Dhr. D.H.S. van Doorn

Dhr. Harrie Lieverse

Dhr. Michiel Damen

Dhr. Guyon van der Meer

Dhr. Elmar van den Elzen

Dhr. Wojciech Marazek

Dhr. Maarten van Egmond

Dhr./Mevr. Dan van Nood

Mevr. Floor Ebben

Dhr. Sjors Overbeke

Mevr. Gerda v Egmond -Blom

Dhr. G.J. Pool

Dhr. Jan van Egmond

Dhr. Fred Ritskes

Dhr. Jos van Erum

Mevr. A.M. Schwencke

Dhr. Dick van Elk (later)

Dhr. Niels Schoorlemmer

Dhr. Luc Faelens

Mevr. Marga Sijmonsbergen

Dhr. Justin Goeloe

Dhr./Mevr. B. Schutte

Dhr. Roan Goeloe

Dhr./Mevr. R Spriensma

Dhr. Broos de Groot

Dhr. Hans Tacq

Dhr. Wim Groeneveld

Dhr. Jeroen Tan

Dhr. Arie Groenveld

Dhr. E.J.D. Uittenbroek

Mevr. Jana de Heer

Dhr. Martien Vogelezang

Dhr. Harry van den Hooren

Dhr. Rene van Vliet

Dhr. Albert Jansen

Mevr. Inge Verhoef

Mevr. Elly Jansen-van Veen

Dhr. Bas van Vugt

Mevr. Anna Klijn

Dhr. Henk Jan Visser (later)

Mevr. Charlotte Kuijs

Dhr. Arie Wingelaar

Dhr. C. Kempenaar

Dhr. Siward Zomer

Dhr./Mevr. A. Kerssens

en niet lid : Dhr. Lex Arkestein

Dhr. Gijs Labaar

Dhr./Mevr. H.J. Kerssens
Dhr. Arie Kroon
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