Concept dd: 16 jul 2012.

Concept-NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
C.V. “DE WINDVOGEL” 2012
Datum
Plaats
Aanvang
Aantal aanwezigen
Afmeldingen

: Zaterdag 30 juni 2012
: Hanzeweg 4A, Gouda
: 10:30 uur
: 61 stemgerechtigde leden.(zie presentielijst)
: W. Kersten, M. Louw en W. en J. Heemskerk.

10:00 uur Ontvangst in vergaderzaal
1

OPENING EN VASTSTELLING VAN DE AGENDA
De voorzitter Dick van Elk opent om 10:30 uur de algemene ledenvergadering
[ALV] en heet de aanwezigen welkom. Onder verwijzing naar het begin
verhaal van De Windvogel dat begon in 1988 in Reeuwijk en het verhaal van
vandaag met 2400 leden in Gouda geeft hij het voorzitterschap van de ALV
2012 over aan Puck van Leeuwen. De agenda wordt aangepast zie boven.
Vastgestelde agenda:
1.
2.
3.
4.

Opening en vaststelling agenda
Mededelingen
Notulen ledenvergadering dd.18 juni 2011 te Zoetermeer*)
Jaarverslag
Jaarrekeningtoelichting van de penningmeester –
verslag van de kascommissie - Benoeming nieuwe kascontrole cie.
5. Voorstellen m.b.t. rente over 2010, aflossingen en bestemming saldo 201
6. Bestuurswisselingen.
7. Presentatie van Enercon door Bram Van Noort gevolgd door MetdeZon
door Steven Van der Waerden.
8. Stand van zaken m.b.t. de zelflevering, het duizend palenplan en de
‘salderings’mogelijkheden uit het Lenteakkoord 2012.
9. Windargumenten. [agenda punt ingebracht door dhr Haffmans].
10. Rondvraag en sluiting daarna ter afsluiting de lunch.
2

INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN geen

3
NOTULEN LEDENVERGADERING 18 juni 2011 te Zoetermeer
De notulen van de ledenvergadering van 18 juni 2011 worden ongewijzigd
goedgekeurd.

-

4
JAARVERSLAG/JAARREKENING 2011, accountantsverklaring,
kascommissie
De jaarstukken worden goedgekeurd door de ALV.
De penningmeester, Arie Wingelaar vertelt over de activiteiten en keuzen van het
bestuur die bijgedragen hebben tot
een forse ledengroei van 270 nieuwe leden in 2011 (eerste 6 maanden 2012: ±
370) welk met name door de kortingsactie op aankoop van de zonnepanelen
MetdeZon aangedreven werd,
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•
•

•

•

de uitbreiding van de productiemiddelen met twee molens in Zeewolde waarbij de
eerste aankoop “de appelmolen” in 2011 nog enkele juridische haken en ogen kent.
Met de zes molens wordt nu een jaarproductie van 6 GWh verwacht;
de voortgang van zelflevering via Anode waarvan in 2011 128 leden gebruik
maakten. Een voorzichtige intekenig vanwege de onbekendheid met de procedure
van inschrijven en afwikkeling van het Energiebelastingprobleem;
het opvallende financieel resultaat op de jaarrekening van €5,5 ton, welke
vertekend is ten opzichte van voorgaande jaren door de gewijzigde
afschrijvingtermijn van 10 jaar naar 15 jaar. Deze termijn is aanvaard vanwege de
gunstige te verrekenen fiscale verliezen en de ervaring met de levensduur van
oudere windmolens bij goed onderhoud. Als na 2015 de MEPvergoedingen vervallen
is er een licht negatef resultaat te verwachten tot 2020 van wege de afschrijvingen.
Het resultaat van 2011 werd ter grootte van €1,0 ton veroorzaakt door het goede
“windjaar”.
Naast de accountantsverklaring dd: 8 juni 2012 door bureau Grant Thorn [GT] te
Gouda (de heer Akerboom) is er goedkeuring van de kascommissie door de heren
Reitsma en Oosterbaan. Opmerking van de kascommissie dat het totaal van
spaartegoed bij een bankinsteling wellichtt beter te verdelen is ivm de huidige
depositogarantstelling.
De jaarstukken zijn wat betreft GT akkoord na vaststelling door de ALV. De balans
toont een boekwaarde van de bezittingen van bijna €2 miljoen , tegenover een
bijzonder aan onze coöperatie is dat door ± 1200 leden gezorgd is voor €2 miljoen
aan financiering.
Vragen van aanwezige leden :
Inzake spreiding van spaartegoed ASN, verzoek een ton bij andere bank,
genoemd wordt Triodos, te plaatsen.
Het bestuur neemt dit in overweging.
Waar komen de grote verschillen met het voorgaand jaar vandaan en waarom
heeft de accountant daar geen verklaring van geleverd, waarom is er zo weinig
toelichting op activiteiten van het bestuur?
Het bestuur geeft de
accountant slechts een beperkte opdracht, het bestuur zal in volgende jaarverslagen
meer uitleg leveren bij de verschillen met voorgaande jaren en de activiteiten
uitvoeriger toelichten.
Waarom zijn er geen nieuwe molens aangeschaft?
Het Projectteam
heeft een lijst van vijftig mogelijke molenlocaties, maar ondervindt veel tegenstand en
beperking van provincies en gemeentes. Echt kansrijke nieuwe locaties zullen niet in
de publiciteit worden gebracht ivm concurrentie van commerciële
projectontwikkelaars. Daarnaast zijn er volgens Siward Zomer veel contacten met
burgerinitiatieven die in molens kunnen resulteren, hiervan zullen er in het vervolg
meer vermeld worden in jaarverslagen.
Waarom zijn Quikscans uitgevoerd en wat zijn de resultaten?
Quikscans
bieden inzicht in de windsituatie van een locatie, voor wat betreft haalbaarheid van
een windlocatie. De realiseerbaarheid wordt bepaalt door politiek, eigenaar en
initiatiefnemer. Het voorbeeld Haastrecht wordt ter illustratie door dhr. Van Schelven
vermeldt als tegenwerking door gemeente en provincie. Vaak worden de kleinere
windmolenprojecten door overheden geblokkeerd, aldus Roderick Timmer.
5
VOORSTELLEN M.B.T. RENTE, AFLOSSING EN SALDO
De volgende voorstellen van het bestuur worden voorgelezen door penningmeester:
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gelet op artikel 6 van het leningreglement over het jaar 2011 een rentevergoeding
op de lening van de leden uit te keren van 6% (vorig jaar 2010: 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 voordelig saldo over 2011 zijnde € 550.087 toe te voegen aan het saldo van
voorgaande jaren. Het saldo bedraagt dan € 1.392.229 .
De voorstellen zijn reeds in de jaarrekening verwerkt.
De algemene ledenvergadering gaat akkoord.
6.

BESTUURSWISSELINGEN

Het Algemeen Bestuur neemt afscheid van haar secretaris Jaap Hoogendoorn en
bestuurslid Wim Kersten. De ALV stemt, na een korte persoonlijke introductie, in met
de vier nieuwe bestuursleden Thomas Toussaint, Siward Zomer, Puck Van Leeuwen
en Martien Vogelezang.
7.

PRESENTATIES

Presentatie van Enercon door Bram Van Noort. De succesvolle ontwikkeling van
Enercon opgericht door pionier Hr. Bobbe is gevolg van de zich langzaam
wijzigende politieke prioriteitsstelling betreffende de veranderende situatie van het
klimaat, de grondstoffen, de atmosfeer, de bevolkingstoename en de cultuur. Dit
bokhouden met grondstoffen, behoud van welvaart en gezondheid omvat veel
cijfermateriaal en is lastig algemeen vastte stellen. De tegenreactie is vaak behoorlijk
fel: ‘Borsele is niet door wind te vervangen.’
De energieprijs zal door windenergie steeds verder omlaag worden gebracht.
Dit levert een negatief effect op, bijvoorbeeld de efficiency van kolengestookte
centrales neemt af. Chinese windmolenproductie gebruikt het continue magnetische
Neodymium wat schaars is en sterk vervuilende winning kent. Enercon gebruikt
hiervoor in de plaats gelamelleerde ijzerkernen. Opschaling naar grotere en vooral
hogere windmolens die een hogere windsnelheid treffen heeft grote voordelen voor
de productie doordat het effect van hogere snelheid tot in de derde macht daarop
doorwerkt. Succes in de windbranche levert veel werkgelegenheid in Duitsland, maar
is nog niet zo sterk als de autoindustrie.
Toekomstige molens zullen van
hoogwaardig beton hoger kunnen worden en zo meer geschikt voor minder gunstige
windlocaties. Terugverdientijd van de energie-investering kan al binnen 5,5 maand
gebeuren en zo brengt een grote windturbine 45 maal zoveel energie op als wat hij
kostte. Bonaire heeft nu 30% energie uit wind terwijl zij voor heen alle energie moest
importeren. De geluidscontour ( 47dB) van de hoogste molens (in N.O.polder en
Estinnes) bedraagt nu 500 m. Productie van waterstof+zuurstof is nu mogelijk bij een
windcentrale. Reactie op 1000 Palenplan als Enercon 1000MW hiervan zou krijgen
kunnne ewe een fabiek in Nederland openen met hoogwaardige werkgelegenheid.
Helaas was er onvoldoende tijd om alle positieve nieuwtjes te vernemen
Presentatie door Wijnand Schouten van MetdeZon. Wijnand vertelt over de eenvoud
van zijn zonne-energie concept, panelen op het dak, stekker in contactdoos en de
meter loopt achteruit. Vanuit De Rijp levert hij een pakket met totaal
projectbegeleiding. Heeft een eigen import van panelen uit China. Begon als ICTcreatieveling aan het idealistisch/praktisch duurzaam energie concept in de
MV
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wetenschap dat uranium, olie en gas alleen maar duurder zouden worden. De korting
voor de Windvogelleden bedragt nu 19% waarvan en deel 3% als lening aan de
coöperatie wordt bijgeschreven. Er is nu in totaal 0,5 MWp door Windvogelleden
gerealiseerd. Verder geeft hij aan dat de overheidssubsidies per 2 juli ‘12 onhandig
zijn georganiseerd, zodat het weer een loterijkarakter krijgt. Zijn advies is om snel binnen één week – aan te melden/vragen. Zeker zonder energiebelasting –
sommigen noemen het ontduiking - is dubbel gesubsidieerde PV zeer voordelig.
Voorzitter Dick van Elk zet zijn visie over duurzaam gebruik van de aarde “ons enige
thuis” uiteen. Fossiele energievoorraad is opgebouwd in miljoenen jaren en dreigt in
enkele honderden jaren verbruikt te worden met en versterkt broeikasgevolg
vrijkomend methaan.
Zelflevering is onze brug naar de duurzame toekomst
bestaand uit slim gebruik van primaire energie. De politiek heeft geen regie dus
nemen wij burgers zelf de regie. De wijdse visie is om 1000 molens te plaatsen voor
het totale Nederlandse huishoudelijk elektriciteitsverbruik. De financiën komen uit
Energiebelasting die nu ook vor fossiele enrgieverbruik wordt ingezet.
Vraag uit
de zaal is waarom hele grote turbines plaatsen? Reactie: plaats genoeg bij
Amsterdam, Rotterdam Groningen Drente en aanpassing in grootte en aantal blijft
altijd mogelijk, maar hoe meer hoogte, hoe efficiënter. Uiteindelijk zullen molens van
en voor burgers positief worden gewaardeerd. Deze uitgelokte discussie over aantal
en afmeting en plaats brengt ook de ambitie naar voren om het probleem op te gaan
lossen. Diverse Tweede Kamerfractie ( SP, GL, PVDA, D66, PVDD) vormen
misschien een meerderheid (met CDA, CU) voor decentrale oplossing. Vertrouwen in
Burgers is een recent raport van de WRR die hoop en perspectief biedt op een
groeiende en bloeiende roos, symbool voor duurzame energie.
8.

ARGUMENTEN WINDENERGIE

Dhr. Haffmans vraagt om een systematisch verhaal waarmee de bezwaren van de
anti-windenergiebeweging ontkracht worden. Het bestuur zal met een reactie op deze
antibeweging komen, maar weet haar beperking: “wij zijn geen wetenschappelijke
onderzoeksinstelling”
Vanuit de zaal klinkt het advies om projectinitiatieven vanuit de burgers op te bouwen
(Vertrouwen in Burgers). Zoek mogelijkheden om eventuele winst lokaal voor de
gemeenschap in te zetten.
9.

RONDVRAAG EN SLUITING

Dhr. Pitstra vraagt dringend naar de molen aan de Oorberlaan, Den Haag, naar zijn
onderzoek zou een en ander vergunningstechnisch herplaatst kunnen worden en
vraagt waarom reacties lang uitblijven. Reactie: Het eerder onderzoek, olv Niek van
Dam, wees uit dat alleen een veel grotere molen daar rendabel kan zijn. Echter
vergunningverkrijging hiervoor is volgens Jaap Hogendoorn problematisch, gelet op
de situering bij woningen en bij natuur. Het bestuur zegt nogmaals aan de heer
Pitstra toe op korte termijn met een overzicht van feiten te komen betreffende deze
locatie.
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Dhr. van Schelven stelt de molenlocatie in Haastrecht aan de orde en vraagt
medewerking om lokale bewoners te enthousiasmeren. Het bestuur gaat na hoe dit
lokaal in de gemeente Vlist voor en door De Windvogel aan te pakken.
Vraag uit de zaal: Zijn kleine molens ook zinvol en subsidiabel?
Kenners antwoorden: Kleine molens zijn erg inefficiënt en vragen veel onderhoud.
Opmerking uit de zaal: Anode heeft geen groen gas en dit feit weerhield spreker mee
te doen aan Zelflevering. Reactie uit de zaal : Laten we daar dan wat aan doen,
bestuur!
Vraag uit de zaal: Wordt bij de keuze van de hoogte van windmolens ook rekening
gehouden met andere belangen zoals aanvliegroutes voor vliegtuigen?
Kenners antwoorden dat dit eigenlijk teveel gebeurt zoals voor radarinstallaties en
bij vliegvelden. De laatste aanvrager moet in de huidige praktijk alle bestaande
belangen respecteren.
SLUITING OM 13:20.

ACTIELIJST NAAR AANLEIDING VAN DE
ALGEMENE LEDEN VERGADERING.
Algemeen verzoek in het vervolg te zorgen voor een geluidsinstallatie.
ad 4. JAARVERSLAG
a. Spreiding spaartegoed over minstens twee banken
b. Toelichting van het bestuur op de verschillen tussen de jaarbedragen in het
jaarverslag.
c. Toelichting van het bestuur op de projectontwikkelingen en quikscans van
nieuwe molens in het jaarverslag.
ad 8. ARGUMENTEN WINDENERGIE
a. Toelichting en reactie van het bestuur op argumenten voor en tegen
duurzame windenergie in de Windvaan of anderszins.
ad 9. RONDVRAAG
a. Onderzoek door bestuur naar herplaatsing van De Ooievaar in Den Haag
aan de Oorberlaan.
b. Onderzoek naar lokale steun in Haastrcht gem. Vlist voor windmolen-plan
van de heer van Schelven.
----.----
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