Concept dd: 14 mei 2014.

Concept-NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
C.V. “DE WINDVOGEL” 2013
Datum
Plaats
Aanvang
Aantal aanwezigen
Afmeldingen

: Zaterdag 29 juni 2013
: ‘de Ark’ te Reeuwijk
: 11:00 uur
: 62 stemgerechtigde leden.(zie presentielijst)
: H. van den Hooren, J. Jennissen, M. Louw.

10:00 uur Ontvangst in de kleine vergaderzaal
1

OPENING EN VASTSTELLING VAN DE AGENDA

Puck van Leeuwen opent als technisch voorzitter om 11:00 uur de algemene
ledenvergadering [ALV] en heet de aanwezigen welkom. De conceptagenda wordt
ongewijzigd gevolgd.
2

INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN

Albert Jansen meldt aan de vergadering ontwikkelingen in een federatief systeem van
samenwerkingsverbanden met nationale burgercoöperaties in REScoop.nl., kortgeleden
opgericht en samenwerking in europa in REScoop.eu. opgericht in 2011.
Siward introduceert de twee nieuwe deeltijds (16 u./w.) medewerkers aan de leden :
Niels Schoorlemmer en Inge Verrhoef. Beiden geven een korte schets van hun ervaringen
en motieven. Niels zal zich richten op projecten, Inge op conmmunicatie. Voorzitter heeft alle
vertrouwen in de nieuwe medewerkers en weet zich gesteund door de aanwezige leden.
3

NOTULEN VAN DE LEDENVERGADERING 30 juni 2012 te Gouda

De notulen van de ledenvergadering van 30 juni 2012 en de toelichting op de afhandeling
van de actiepunten-ALV2012 ongewijzigd goedgekeurd. Het onderdeel aanvullen
argumentenlijst blijft als actiepunt staan.
4

JAARVERSLAG 2012

De secretaris geeft een kort resumé van de inhoud van het Jaarverslag 2012.
Als reactie is ingekomen een motie van betreuren: MOTIE :
De ALV betreurt dat de Windvogel onvoldoende invulling geeft aan de kerndoelstelling van Windvogel:
bijdragen aan de vergroting van het gebruik van windenergie. Juist van een vereniging met een lange staat
van dienst, bijbehorende ervaringen en een steeds groter werkgebied verwacht je meer.
Bij de huidige stand van de techniek zorgen landwindmolens voor veel meer kWh per euro dan zonneenergie. De energetische terugverdientijd is minder dan een jaar bij landwindmolens, bij zonnepanelen is
dat veel jaren. Landwindmolens belasten het milieu veel minder dan het grondgebruik voor biomassa en
maken dubbel grondgebruik mogelijk.
- sommige Windvogel molens vragen al jaren om een forse
vergroting, edoch daar lijkt weinig zicht op.
- Windvogel is aktief van Groningen tot Halsteren heeft meer
mogelijkheden om het kerndoel te bevorderen.
- Windvogel kan ook samen met verwante groeperingen meer
windmolens realiseren.

van de heer R. Haffmans, die zelf niet aanwezig is om een en ander toe te lichten. Deze
motie krijgt geen steun van de aanwezige leden, wel wordt de mening vanaf alinea 2 door
een aantal aanwezigen gedeeld. De heer Segaar brengt nog in : ‘vooral niet toe te laten de
verschillende duurzame technieken tegen elkaar uit te laten spelen’.
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TOELICHTING VAN DE PENNINGMEESTER OP DE JAARREKENING 2012.
De penningmeester, Arie Wingelaar geeft een schets van de financiële situatie en productie
van De Windvogel. Hierbij wordt uiteengezet waar de meer dan eerder verwachte negatieve
resultaten door verooorzaakt worden : de ontbinding koop Appelmolen en een onzeker
inbaar krediet voor duurzame energieopwekking. Noodzakelijke voorzieningen zijn
opgenomen, waarbij opgemerkt wordt dat dit binnen de daarvoor bestemde reserveruimte
opgebouwd uit de exploitatie valt. Het totale ledenbelang is toegenomen tot 3,5 milj euro.
Enkele vragen van leden (spreiding en aanhouden van spaartegoeden, mogelijkheid
obligatie te kopen van duurzame energiebedrijven, exploitatie Appelmolen) worden
beantwoord.
VERSLAG VAN DE KASCONTROLECOMMISSIE
Naast de accountantsverklaring dd: 12 juni 2013 door bureau Grant Thornton [GT] te Gouda
(de heer Akerboom) is er goedkeuring van de kascommissie door de heren Reitsma en
Beijer. De kascommissie verleent décharge aan het bestuur voor de Jaarrekening 2012.
Aanbeveling van de kascommissie is voor de toekomst een klankborggroep op te richten die
een uitgebreider financieel toezicht kan leveren. Hiertoe zullen de statuten moeten worden
gewijzigd. Het bestuur geeft aan dat met statutenwijziging een start gemaakt zal worden in
2013. Voor de kascommissie 2013 worden de heren N. Reitsma en H. Coppens bereid
gevonden hierin zitting te nemen.
De voorgelegde jaarstukken worden akkoord verklaard door de algemene ledenvergadering.
5

VOORSTELLEN MET BETREKKING TOT RENTE OVER 2012, AFLOSSINGEN EN BESTEMMING SALDO

De volgende voorstellen van het bestuur worden voorgelezen door penningmeester:
- gelet op artikel 6 van het leningreglement over het jaar 2011 een rentevergoeding op de
lening van de leden uit te keren van 5% , uit te keren binnen een maand na deze ALV.;
- gelet op artikel 7 van het leningreglement geen aflossingen op de leningen in het jaar
2011 vast te stellen;
- het tekort over 2012 af te boeken. Het reserve exploitatiesaldo bedraagt dan € 994.935,-.
De voorstellen zijn reeds in de jaarrekening verwerkt. De algemene ledenvergadering gaat
hiermee akkoord.
6.

BESTUURSWISSELING EN VERKIEZING BESTUURSLEDEN

Het Algemeen Bestuur neemt afscheid van haar ‘penningmeester en aanstichter’ van De
Windvogel Arnold Abbema. Voorzitter Dick van Elk memoreert het commentaar op de vier
jaar kostende realisatie van de eerste windmolen De Windvogel in Bodegraven als
‘gekkenwerk’, de financiële ‘tovenaar’ als het gaat om leefbaarheid, om duurzame inrichting
van deze wereld. Na ontvangst van bloemen dankt Arnold de vergadering, is dolgelukkig zijn
opvolger en geeft de wensen “lieve mensen, gaat moedig voorwaarts”, “zet het
bewustwordingsproces van volgende generaties voort” aan de leden mee.
De ALV stemt, na een korte persoonlijke introductie, in met herverkiezing van Wim van
Heerde en verkiezing van de twee nieuwe bestuursleden : Albert Jansen en Rens Beijer (per
1 sep 2013).
Na 23 jaar voorzitterschap draagt Dick van Elk zijn taken over aan de jonge generatie, treed
terug als voorzitter, blijft wel lid van het bestuur. Nieuwe voorzitter Siward Zomer memoreert
hoe hij steun en inspiratie vond bij Dick over wind en coöperaties en dankt hem voor zijn
mentorschap. Dick sluit af met : “U hoort nog van mij”.
INVENTARISATIE VAN DE RONDVRAAG GEVOLGD DOOR LUNCH
Voor agenda punt 7. Rondvraag na de lunch worden de vragen verzameld.
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7.

RONDVRAAG PUNTSGEWIJS

Vragen omtrent samenwerking met MetdeZon van Frits Ogg, Nico van Schelven en
Lucas Helmer:
Klachten over in behandeling nemen, beperkte mogelijkheden bij grotere projecten worden
door Danny Steenhorst meegenomen en besproken met de firma. Gelukkig zijn er ook
enkele tevreden reacties van leden te horen.
• Vraag naar 'Plan Lievense’ van Wim Bogaert:
wordt door Danny Steenhorst beantwoord met de beschrijving van de huidige werking van
Noorse bassins in het Europese E-net.
• Vraag naar 'alternatieve windmolen-modellen [WIMBY] die minder visuele hinder
geven’ van Wim van Oudheusden:
wordt beantwoord door Siward Zomer : De Windvogel kan zich niet bezig houden met de
ontwikkeling van alternatieve windturbinevormen en richt zich op realisatie van de meest
duurzame en efficiënte, nu beschikbare modellen. Efficiency wordt eerst bepaald door de
hoogte daarna de rotor omvang. Kleine molens vragen hoge investeringen en veel
onderhoud, de midsize-modellen 0,3 – 0,6 MW komen gunstiger naar voren.
• Vraag naar 'beschikbaarheid adresgegevens van leden’ van Lucas Helmer:
wordt beantwoord door Martien : Privacy staat voorop. Voor de toekomst is er de
mogelijkheid dat elk lid gegevens als profiel, voorkeuren en activiteiten kan aangeven op de
ledenwebsite. Leden kunnen via de administratie per post en/of mail benaderd worden.
• Opmerking van de heer Staal uit Slochteren over gevolgen gaswinning in NoordNederland:
hierover ligt een tekst bij de info-tafel bij ingang met als strekking : gevolgen gaswinning in
het noorden: aardbevingen. Vermijd het verbruik en winning van aardgas.
•

8.

TERUGBLIK DE ARK EN PRESENTATIE SIWARD ZOMER

Jan Boonstra beheerder van ‘de Ark’ memoreert bij het afscheid van Arnold en Dick de
oprichting en het ontstaan eind jaren tachtig van een zeer actieve groep “Verbonden
Beweging” binnen de kerkgemeenschap. Een groep met aandacht voor de derde
wereldproblematiek, de wereldvrede die een hele reeks maatschappelijke initiatieven heeft
ontplooid met vrijwilligers : vriendschapsband tussen steden R-T, Kringloopwinkel,
Wereldwinkel,en De Windvogel. Jan beeindigd zijn herinnering met woorden van dank aan
de twee actievelingen.
De nieuwe voorzitter Siward Zomer brengt de wensen en ideeën die hij voor ogen heeft met
De Windvogel naar voren:
o Focus op vijf windturbineprojecten: Ouderamstel, Drenthe, Diemen, Amsterdam en
‘opschaling oude turbines’;
o Duurzame energie: meer molens, meer zonne-energie met sociale meerwaarde, meer
coöperatieve opzet van projecten;
o Meer communicatie met De Windvogelleden, bij voorkeur rond een concreet project.
Drieduizend ambassadeurs die het Windvogelverhaal uitdragen;
o Realisatie van Zelflevering door Coöperatieleden voortzetten en beter in de markt
zetten. Rechtzaak rond het niet afdragen van energiebelasting lijkt nu juridisch gericht
op het verschil van mening tussen Anode en Belastingdienst, waardoor het
zelfleverprincipe : “geen belasting op voor eigen gebruik geproduceerde energie” buiten
beeld raakt.
Vanuit de zaal klinken nog enkele laatste opmerkingen:
HansTacq over een foutje bij Anode door griize stroom aan te bieden en Danny Steenhorst
die wijst op het zeer nuttige ANWB-boekje Energiebesparen- let op je E-rekening.
9.
MV

SLUITING om 15:15
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ACTIELIJST NAAR AANLEIDING VAN DE ALGEMENE LEDEN VERGADERING 2013.
1. Aanbeveling van de kascommissie : Verbreding van de kascommisie naar een
‘klankbordgroep’ of ‘auditcomité’ meenemen in de wijziging van de Statuten van
coöperatie De Windvogel.
2. Gesprek met MetdeZon over verbeterpunten.
3. Inrichting van een openbare ideeënbus op de ledenwebsite.
----.----

PRESENTIELIJST
leden:
1. R. Beijer
2. A. De Boer
3. W. Bogaerts
4. D. Van Bommel
5. K. De Boois
6. J. Boonstra
7. H. Coppens
8. M. Damen
9. R. Duivenvoorde
10. C. Van Egmond
11. G. Van der Ende
12. J. Van Ereem
13. H. Faber
14. A. Groenveld
15. B. De Groot
16. S. De Haan
17. L. Helmer
18. J. Hoogendoorn
19. A. Jansen
20. E. Jansen-van
Veen
21. R. Kamer
22. R. Ten Kate

23. H. Koeleman
24. F. Koorevaar
25. J. Koppers
26. T. Koppers
27. M. Kramer
28. A. Kroon
29. C. Van Nood
30. F. Ogg
31. W. Van
Oudheusden
32. P. Pauw
33. T. Pfaff
34. B. Postma
35. N. Reitsma
36. T. Rijnbout
37. H. Rood
38. R. Van Rooijen
39. N. Van Schelven
40. N. Schoorlemer
41. P. Segaar
42. L. Smids
43. C. Snel
44. H. Tacq
45. C. Tas

46. H. Termeer
47. I. Verhoef
48. J. Wasserman
49. C. Wijlhuizen
50. T. Van Willigen
51. A. Wolbers
bestuursleden
52. A. Abbema
53. N. Van Dam
54. D. Van Elk
55. W. Van Heerde
56. P. Van Leeuwen
57. D. Steenhorst
58. R. Timmer
59. T. Toussaint
60. M. Vogelezang
61. A. Wingelaar
62. S. Zomer
afgemeld:
J. Jennissen
H. van den Hooren
M. Louw

----.----
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