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Evert-Jan van Latum, evertjan.vanlatum@windvogel.nl
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Van de voorzitter
Komende Algemene Leden Vergadering loopt de bestuurstermijn van Arie Wingelaar af en zal hij zich niet weer verkiesbaar stellen. Deze ALV is dan ook een mooie afsluiter voor
Arie’s bestuursfunctie. Want we hebben een flinke transformatie doorgemaakt de afgelopen jaren. Arie is hier de stabiele
factor in geweest. We komen nu in nieuw vaarwater; een
mooi moment voor Arie om het stuur over te geven.

De Windvogel is begonnen als vrijwilligersorganisatie in een tijd waarin windmolens
bouwen met de gemeenschap heel gewoon was. Overal in het land werden kleine Lagerweijtjes gebouwd door lokale coöperaties en agrariërs. Daar voelde De Windvogel
zich bij thuis. Maar toen ging het hard met de windenergie en viel er veel geld te verdienen. De markt verhardde en we konden het niet bijbenen. Snelle ondernemers boden zich aan om te helpen ons staande te houden in zo’n markt. Die ondernemers hielpen ons bij projecten in het buitenland, kochten bestaande turbines aan en leverde
onze stroom aan de markt. Dat was prima toen het allemaal goed ging, maar gigantisch
veel werk toen het fout ging. Alles stond op afstand en het heeft Arie’s gehele bestuursperiode geduurd om de zaken weer in eigen handen te krijgen en de problemen
op te lossen.
Daar zijn we hem ongelofelijk dankbaar voor. De manier waarop Arie geduldig, stapje
voor stapje, de samenwerking met die ondernemers ontvlocht. Hoe we langzaam weer
controle kregen over onze zonneparken in Duitsland en we weer gewoon zelf elk jaar
konden kiezen met welke nieuwe energieleveranciers we konden samenwerken.
Als voorzitter kon ik me hierdoor richten op het veranderen van onze strategie waarin
we meer samenwerken met andere coöperaties in Nederland, en kon ik me richten op
het ontwikkelen van nieuwe projecten. Als ik al mijn tijd had moeten richten op het oplossen van problemen dan hadden we misschien ook alles opgelost (en misschien ook
wel helemaal niet), maar hadden we niet onze blik op de toekomst kunnen werpen en
ons daarop voorbereiden.
Want nu is de markt weer veranderd. Precies op het moment dat De Windvogel er
klaar voor is. In de toekomst zal bij bijna elk windpark een lokale coöperatie mee-ontwikkelen en bouwen. Sommige coöperaties kunnen het alleen, anderen niet. Dan staan
wij klaar om te helpen. Aan het financieringsvoorstel is te zien dat de nieuwe strategie
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zijn vruchten afwerpt. We hebben nieuwe projecten in voorbereiding en we zullen dit
de komende 25 jaar weer met frisse wind kunnen voortzetten. En ik durf met volle
overtuiging te beweren: het was ons zonder Arie nooit gelukt om zo ver te komen.
Arie ontzettend bedankt voor wat je voor De Windvogel hebt betekent de afgelopen 8
jaar en de komende 25 jaar!
Siward Zomer

Feestelijke ALV op 23 juni
We hebben heel wat te vieren de komende ALV!
Speciaal voor onze leden is
er nu Amstelvogelstroom
verkrijgbaar via Qurrent. Dat
is 100% groene windenergie
van onze eigen windmolen
De Amstelvogel. Stroom van
onze eigen molen, wie wil
dat nu niet?
Ook bespreken we het financiële plan en het ondernemingsplan voor de komende jaren. Als de leden deze plannen goedkeuren, kunnen we in het najaar van 2018 en begin 2019 gaan participeren in onze nieuwe windprojecten in Drenthe en Zeewolde. Investeren kan niet per project maar u investeert in de hele coöperatie De Windvogel,
wat als voordeel heeft dat risico’s gespreid zijn over al onze duurzame energieprojecten. Tijdens de ALV kunt u al uw vragen stellen over de projecten en de participatie
in De Windvogel.

Aanmelden voor de ALV
Graag aanmelden vanwege de bestelling voor de lunch, dat kan op de website.

Programma (let op: er zijn twee locaties)
10:30 uur Inloop bij Watersportvereniging WVOP
11:00 – 13:00 ALV bij Watersportvereniging WVOP
13:00 – 13:30 Wandeling naar de Amstelvogel (het is 1,2 km, als u gereden wilt worden
graag even een mail naar info@windvogel.nl)
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13:30 tot 14:00 Lunch bij De Amstelvogel
14:00 – 14:30 activiteiten kinderen, fotoshoot campagne, molen van binnen bekijken
(niet naar boven)
14:30 – openingswoord van Siward van deze middag bij de molen : successen vieren
14:40 – lancering Amstelvogelstroom ism Qurrent
15:00 – korte lezing over participeren in windpark Drentse Monden door Eelco Meesen
van Rebel Group
15:30 uur – borrel bij de molen

Agenda ALV 23 juni
1. Opening en vaststelling agenda
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen van de ALV van 4 november
4.Jaarverslag en jaarrekening 2017
4.1 Jaarverslag en nadere toelichting op de Jaarrekening 2017
4.2 Reactie van de Financiële Advies commissie (FAC)
4.3 Voorstellen inzake bestemming saldo, rente 2017, aflossingen
4.4 Veranderingen bestuurssamenstelling en herbenoeming leden FAC
5. Ondernemingsplan en Financieel plan 2018
5.1 Ondernemingsplan (te vinden op onze website)
5.2 Voorstel Financieel plan 2018 (gepubliceerd in deze Windvaan)
6. Projecten
6.1 Windpark Drentse Monden
6.2 Windpark Zeewolde
6.3 Overige projecten

Locaties ALV 23 juni
Locatie ochtendprogramma 10:30 tot 13:00 uur
Watersportvereniging Ouderkerkerplas (WVOP), Aan de Wind 9, 1191 LD Ouderkerk
aan de Amstel, zie route en parkeren: http://wvop.nl/contact/.
Locatie middagprogramma 13:30 tot 16:30 uur
Open middag bij windmolen de Amstelvogel: voor iedereen die eens een kijkje wil nemen in een windmolen, kom gerust langs op onze open middag.
Op deze speciale middag hoor je meer over Amstelvogelstroom en over participeren in
Windpark Drentse Monden via onze coöperatie.
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Speciaal voor leden: Amstelvogelstroom

Speciaal voor onze leden is er nu Amstelvogelstroom verkrijgbaar via Qurrent. Dat is
100% groene windenergie van onze eigen windmolen De Amstelvogel. Als je nog
geen lid bent, dan word je dat nu gratis bij je overstap naar Qurrent!
Windmolen de Amstelvogel
In Ouderkerk aan de Amstel, op nog geen 7 kilometer afstand van het Qurrent hoofdkantoor staat windmolen de Amstelvogel. Deze molen, met een ashoogte van 85 meter, produceert jaarlijks ongeveer 4.100.000 kWh groene energie. Genoeg voor 1200
huishoudens. De Amstelvogel is gekocht door onze coöperatie De Windvogel. De Windvogel levert stroom aan Qurrent, en zo kunnen leden onze eigen stroom afnemen.
Stap over en doe mee
Stap over en doe mee aan dit unieke project. Je ontvangt dan 100% Nederlandse
stroom van onze prachtige windmolen. Daarnaast help je mee aan de realisatie van
nieuwe windmolens en zonnevelden doordat Qurrent bijdraagt aan onze projectontwikkeling. De makkelijkste manier om direct bij te dragen aan de groei van groene
energie in Nederland.
Windenergie van Qurrent
Qurrent is een coöperatie en streeft niet naar maximale winst en levert groene energie
tegen inkoopprijs. Dat scheelt. Door stroom af te nemen van windmolen De Amstelvogel steun jij coöperatie De Windvogel. Mooi toch? De windenergie wordt door Qurrent
geleverd. Meld je aan als klant bij Qurrent en zij regelen makkelijk en snel je overstap.
www.qurrent.nl/amstelvogelstroom
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Jaarverslag 2017
Op de agenda van de komende ledenvergadering van 23 juni 2018 staat onder meer
het jaarverslag over 2017.
In dit artikel zal ik enkele in het oog springende ontwikkelingen met u delen.

Groei van het aantal leden

In 2017 is voor het eerst het aantal leden van coöperatie De Windvogel ten opzichte
van het vorige verslagjaar gedaald met 25 naar 3.332. We hebben 26 nieuwe leden
kunnen inschrijven. Daartegenover hebben 51 leden hun lidmaatschap opgezegd.
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Stroomproductie
De totale stroomproductie bedroeg in 2017 6.841 MWh tegen 6.688 MWh in 2016. Een
stijging van 2.3 %.
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Financieel resultaat 2017
Deze jaarrekening 2017 sluit met een nadelig exploitatieresultaat van € 109.120. In de
begroting 2017 was rekening gehouden met een nadelig resultaat van € 243.118.
De verschillen ten opzichte van de begroting zijn globaal.

Bruto marge molenexploitatie
Overige brutomarge
Af: Salariskosten
Af: Algemene Beheerskosten
Bedrijfsresultaat
Af: Resultaten deelnemingen
Af: rentesaldo
Exploitatieresultaat

Begroting Werkelijk
€ -173.365 € - 85.154
0
6.112
€-173.365 € - 79.042
- 27.000
- 8.000
- 61.900
- 60.315
€- 262.265 € - 147.357
25.000
49.570
- 5.853
- 11.333
€- 243.118 € -109.120

Het uiteindelijke jaarresultaat is aanzienlijk minder nadelig dan was voorzien in de begroting 2017.
De belangrijkste afwijkingen betreffen:
1.

Bruto marge molenexploitatie
De brutomarge van de molenexploitatie was in 2017 ongeveer € 63.200 minder
nadelig dan geraamd dan in 2017.
- hogere gemiddelde prijs per kWh (geraamd was € 0.03,
gerealiseerd werd € 0,039)
voordelig
- lagere stroomproductie dan geraamd (739.000 kWh) nadelig
- schadevergoeding De Elzevogel
voordelig
- hogere exploitatiekosten
nadelig
- lagere afschrijvingskosten
voordelig
Per saldo nadeliger

2.

€60.700
- 22.200
35.000
-10.000
24.700
€ 88.200

Salariskosten
Evenals vorig jaar kon een groter deel van de salariskosten dan begroot worden
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doorberekend aan derden of aan Stroomversnelling BV in verband met de aan
projectontwikkeling bestede uren.
3.

Overige Algemene Beheerskosten
De totale overige algemene beheerskosten zijn binnen de begroting gebleven.
Op onderdelen zijn wel de nodige verschillen aanwezig. Zo werd het budget
voor de ledenwerfcampagne ad € 10.000 niet uitgegeven. Niet begroot was de
eerste aanbetaling voor het nieuwe automatiseringstoepassing voor leden- en
lening administratie ad € 10.000. De externe kosten voor ontwikkeling van het
participatiereglement en het ontwikkelen van een model-samenwerkingsovereenkomst konden uit overschotten op andere begrotingsposten worden
gedekt.

4.

Resultaat deelnemingen
In de begroting was rekening gehouden met € 25.000 wegens resultaat uit
deelnemingen. Op deze post zijn, naast het positief resultaat over 2017 van
Stroomversnelling BV, ook de mutaties in de waardering van de overige deelnemingen verantwoord.

5.

Rentesaldo

Het rente saldo nadeliger dan geraamd omdat:
De rentevergoeding op spaarrekeningen was lager dan voorzien
Minder rentevergoeding op aan deelnemingen verstrekte leningen

€ 3.450
5.800
€ 9.250

Daartegenover is de verschuldigde rente over leningen van leden
lager dan geraamd door minder uitstaande leningen
Per saldo hoger nadelig rentesaldo

-3.770
€ 5.480

Voor het overige verwijs ik u naar onderstaande samenvatting van Winst-en Verliesrekening en Balans en naar het jaarverslag.
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Balans per 31 december
2017

2016

2.015

2.014

2.013

Materiële Vaste
activa
Financiële vaste
activa
Voorraden

687.467

906.850

1.119.855

1.423.047

1.387.841

945.478

866.861

756.556

456.836

536.825

0

77

245

0

0

Vorderingen

251.699

172.969

141.905

84.088

194.936

109

50

50

50

50

1.874.694

2.102.235

2.370.170

2.558.937

2.377.209

3.759.447

4.049.042

4.388.781

4.522.958

4.496.861

624.753

1.242.363

1.334.327

1.383.104

1.150.235

Effecten
Liquide middelen

Reserves
Correctie vorige
jaren
Resultaat
Leningen leden
Voorzieningen
Schulden

-294.231
-109.119

-323.379

-95.486

-51.083

228.364

515.634

624.753

1.238.841

1.332.021

1.378.599

2.847.752

2.976.971

3.008.351

2.955.541

2.850.008

3.363.386

3.601.724

4.247.192

4.287.562

4.228.607

220.288

284.058

0

0

0

175.773

163.260

141.589

235.396

268.254

3.759.447

4.049.042

4.388.781

4.522.958

4.496.861
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Winst-en verliesrekening
Begroting
2017

Rekening
2017

Rekening

Rekening

2016

2015

Rekening
2014

Baten:
Stroomlevering

227.400

265.963

248.065

331.318

237.148

MEP

0

0

29.795

96.251

276.052

Schadevergoeding
Elzevogel
Overige baten

0

35.000

0

0

0

6.000

6.897

5.886

11.592

9.832

233.400

307.860

283.746

439.161

523.032

-162.685

-173.631

-162.329

-158.950

-232.407

70.715

134.229

121.417

280.211

290.625

-244.080

-219.383

-213.004

-303.192

-247.869

-173.365

-85.154

-91.587

-22.981

42.756

0

0

0

2.097

827

0

6.112

5.641

3.741

5.668

-173.365

-79.042

-85.946

-17.143

49.251

Salariskosten

-27.000

-8.000

-15.896

-9.113

-24.271

Algemene beheerkosten
Bedrijfsresultaat

-61.900

-60.315

-73.081

-53.571

-63.869

-262.265

-147.357

-174.923

-79.827

-38.889

25.000

49.570

-141.395

7.694

11.375

Totaal Baten
Exploitatielasten
Saldo baten minus
lasten
Normale afschrijvingen
Overige lasten
Brutomarge molenexploitatie
Provisie verkoop
zonnepanelen
Overige brutomarge
Totaal brutomarge

Resultaat deelnemingen
Saldo rente

0

-5.853

-11.333

-3.539

-23.353

-34.597

Treffen voorziening
Verschuldigde Vpb

0

0

0

0

13.872

0

0

0

0

-2.844

Resultaat na belastingen

-243.118

-109.120

-319.857

-95.486

-51.083
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Specificatie resultaten exploitatie windturbines 2017

Productie stroom
2017 in kWh
Opbrengst levering stroom
Schadevergoeding
Overige opbrengsten
Totaal opbrengsten

Productie stroom
2017 in kWh

Windvogel
Volhouder
0

Gouwevogel

Amstelvogel

Appelvogel

Elzevogel

Totaal

747331

3698176

946072

1449730

6841309

0

31.608

147.775

35.797

50.783

265.963

0

0

0

0

35.000

35.000

17

6.499

381

0

0

6.897

17

38.107

148.156

35.797

85.783

307.860

Amstelvogel

Appelvogel

Elzevogel

Windvogel
Volhouder
0

Gouwevogel

Totaal

747331

3698176

946072

144973
0

6841309

Afschrijvingen

0

0

133.134

34.059

52.190

219.383

Onderhoud

0

8.576

47.547

8.712

8.919

73.754

5.000

0

10.000

Groot onderhoud

5.000

Erfpacht/ huur

125

2.190

16.853

15.000

0

34.168

Zakelijke lasten

18

1.649

1.838

987

1.316

5.808

1.214

4.507

303

303

6.327

Verzekering
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Telefoonkosten

440

663

294

341

Overige kosten

1.738
0

Netkosten

1.365

2.385

1.798

2.081

7.629

Beheerskosten

3.737

18.491

4.730

7.249

34.207

143

24.171

225.418

70.883

72.399

393.014

Brutomarge molenexploitatie

-126

13.936

-77.262

-35.086

13.384

-85.154

Laatst bekende
WOZ waarde

5000

142000

421000

264000

355000

Totaal kosten
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Vacature boekhoudkundig medewerker
Het huidige bestuurslid die de financiële administratie van De Windvogel doet, stopt
met zijn werkzaamheden.
Het bestuur is daarom op zoek naar een vrijwillig medewerker die in nauwe samenwerking met de penningmeester deze taak kan overnemen.

Taken:
- Verwerken in de financiële administratie van de mutaties van de bankrekeningen
- Controleren van inkomende facturen
- Correspondentie met leden
- Bijhouden van de administratie van leningen en participaties
- Verstrekken van tussentijdse informatie
- Meewerken aan het samenstellen van begroting, jaarrekening, meerjarenprognoses
en overige administratieve werkzaamheden

Functie-eisen en vaardigheden:
- Ervaring met het MS-officepakket en boekhoudpakketten
- Ervaring met functioneren in een vrijwilligersorganisatie
- Goede schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid
- Mbo-niveau
- Affiniteit met duurzame energie en de doelstelling van de coöperatieve vereniging zoals verwoord in de statuten
- Voldoende tijd voor het uitvoeren van deze werkzaamheden, die naar schatting gemiddeld 8 uur per week vergen, maar op piekmomenten meer tijd kunnen vergen
- Vaardigheden: rapporteren, administratief schrijven, Microsoft Office, processen managen, organiseren, informatie analyseren, professionaliteit, oplossingsgericht, schriftelijke communicatie
- Lid van De Windvogel
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Financieel plan: Financieringsvoorstel aan ALV 23 juni 2018
Eindelijk is het dan zover: eind 2018 en begin 2019 kunnen we, onder voorbehoud
van goedkeuring van onze ALV van 23 juni weer investeren in nieuwe windmolens!
Eerste participatieronde eind 2018
Eind 2018 streven we naar een bedrag van €1.500.000 aan nieuwe participaties. Leden
die zich hiervoor hebben aangemeld via de voorinschrijving hebben voorrang. U kunt
nog tot 1 september voorinschrijven, maar wees er snel bij want eind mei was er al
voor €300.000 (20% van de eerste ronde) ingeschreven. Als de €1.500.000 bereikt is,
zullen we de later inkomende participaties van leden naar de tweede ronde in 2019
doorschuiven. Dit omdat de anders de rentebetalingen aan leden voor de coöperatie
te hoog op lopen.
Tweede participatieronde begin 2019
Voor diegenen die nog even willen sparen is er goed nieuws: in 2019 verwachten we
de tweede ronde om te participeren in De Windvogel open te stellen. Dan denken we
nog eens €2.500.000 in nieuwe windprojecten te investeren en kunnen de leden van
De Windvogel gezamenlijk tot dit bedrag participeren.
Nieuwe leden
Ook nieuwe leden krijgen de mogelijkheid om te participeren. De Windvogel zal met
dit financieel plan naar buiten treden en daarmee nieuwe coöperatieleden werven die
willen investeren in burgerwindmolens.
Voorinschrijving voor huidige leden
Als lid heeft u nu de mogelijkheid om er als eerste bij te zijn door voorinschrijving van
het participatiebedrag via de besloten ledensite, per mail of brief. De inschrijvingstermijn is tot 1 september verlengd. Tussen 1 september en 1 oktober wordt u dan gevraagd uw storting voor 15 oktober 2018 te doen.
U kunt zich op drie manieren aanmelden voor de voorinschrijving en aangeven hoeveel
geld u wilt investeren in het najaar van 2018:
– via de ledenwebsite https://dewindvogel-site.e-captain.nl/
– een mail sturen naar penningmeester@windvogel.nl
– een brief naar Postbus 2183, 2800 BH Gouda
Meer informatie over de participatie-spelregels
Zie onze website over participaties https://www.windvogel.nl/leningen-van-leden/
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Investeringsprojecten 2018-2019-en verder
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Overzicht investeringskosten 2018-2019:
Alle bedragen in €1000

2018
Verwacht (*)

Investeringen

2018

Windpark Drentse Monden

2500

Windpark Zeewolde
Windpark De Groene Stroom - Ridderkerk

2019
min

max

2000

2000

0

1500

Voorbereiding kosten
Windpark De Groene Stroom - Ridderkerk
Windpark Lansingerland

80

80

80

10

60

60

Windpark Oeverwind - Vlaardingen

60

60

60

2650

2200

3700

Totale investering

(*) de definitieve investering wordt voor financial close definitief vastgesteld en
kan dus nog afwijken van dit bedrag.
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Participatie behoefte:
Alle bedragen in €1000

2018
Bedrag

Liquide middelen

1856

Gewenst bufferniveau
liquide middelen

-500

reservering terug te
betalen leningen

-125

reservering terug te
betalen participaties

-75

Investering uit eigen liquide middelen

1156

Voorinschrijving 2018

297

Nieuwe participaties
naast de reeds toegezegde door inschrijving
Totaal

1200

2019

Toelichting

min

max

-

-

-

-

obv. rest looptijd Lening <2
jaar: reeds verlopen, verloopt
dit jaar of in 2019

-100

-100

Bepaald obv. 5% norm.

-138

-138

-

-

2500

4000

2262

3762

= Stand mei 2018

Restant liquide middelen,
beschikbaar voor investering
Actuele voorinschrijving tot nu
toe (stand mei 2018)
Definitief bepalen obv. de
resterende behoefte in jun
2018, zodat €2650k gehaald
wordt

2653

2018: naast de reeds toegezegde voorinschrijvingen (297k) willen we nog 1,2 miljoen
ophalen, in totaal is de eerste ronde dus € 1,5 miljoen.
2019: In 2019 willen we € 2,5 – 4 miljoen aan participaties ophalen.
Hiervoor willen we nadrukkelijk meer nieuwe leden werven door een publieke site gebruiken voor de bekendmaking. Voorwaarde blijft wel dat nieuwe participanten eerst
lid worden van De Windvogel.
Voor 2018 wordt de “totale ruimte voor terugbetaling van participaties” gesteld op €
75.000,-
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Voor dit financieringsvoorstel is geen AFM-toezicht.
Dit is niet nodig omdat het gevraagde kapitaal onder de
grens van 5M€ blijft.

Participatie planning & Voorinschrijving
1.
2.

3.
4.

De huidige voorinschrijvingsronde (tot mei 2018) heeft inmiddels 297.000 €
opgeleverd.
De termijn van deze voorinschrijvingsronde wordt verlengd tot 1 september.
Toekenning van voorinschrijvingen geschiet op volgorde van binnenkomst,
totdat het benodigde kapitaal behoefte is ingevuld.
Vanaf 1 september zullen alle leden die een voorinschrijving gedaan hebben,
gevraagd worden het geld voor 1 oktober over te maken.
Indien nodig zal vanaf 1 september ook buiten het huidige leden bestand gezocht worden naar nieuwe leden. Hierbij worden mogelijk ook externe fora
gebruikt zoals www.duurzaaminvesteren.nl .

Rente
De rente op participaties zoals hieronder getoond is een verwachting en geen gegarandeerde rente. Het rendement wordt aan de hand van de werkelijke operationele resultaten van de gehele coöperatie (dus niet per project) door het Bestuur berekend en
voorgesteld en door de jaarlijkse ALV vastgesteld. De rente die De Windvogel de laatste jaren uitkeerde bedroeg 2%. We verwachten dat dit met de nieuwe windprojecten
de komende jaren groeit naar 5%, wat gezien de solide zakelijke opzet zeker te verwachten is.
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Verwachte rente groei
6,0%
5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%

2017

2018

2019

Verwachte rente

2020

2021

2022

Uitgekeerde rente

Risico’s
•

Bedrijfsrisico’s van coöperatie De Windvogel: De participatie is geen belegging in één project maar in de gehele organisatie: Coöperatieve vereniging tot
collectief bezit van windmolens De Windvogel B.A. Hieraan zijn de gangbare
bedrijfsrisico’s verbonden. In extremo zou De Windvogel failliet kunnen gaan,
waarbij mogelijk uw participatie niet terugbetaald kan worden. De Windvogel
bestaat al 25 jaar en heeft een structuur waarbij het bestuur verantwoording
aflegt aan de ALV. Hierbij wordt het jaarverslag door een accountant en de Financiële Advies Commissie gecontroleerd. Doordat De Windvogel deelneemt
in meer projecten is het risico voor de coöperatie gespreid.

•

Project risico’s: Windprojecten hebben altijd een zeker risico:
o
Bouwrisico (bijvoorbeeld de bouw valt duurder uit, kostprijs van de
windmolens stijgt, etc.). We minimaliseren dit risico door onze expertise in te zetten en door sluitende contractafspraken met garanties.
o
Operationele risico (bijvoorbeeld: het waait minder dan verwacht,
door mankementen staan molens stil, de marktprijzen voor elektriciteit dalen). We minimaliseren dit risico door uit te gaan van reële
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wind- en prijs-verwachtingen gekoppeld aan de SDE-regeling. Daarnaast zorgen we voor sluitende onderhoudscontracten met garanties
en verzekeringen, zodat de kans op kostbare mankementen en stilstand minimaal is.
Samenwerkingsrisico: de projecten waarin we gaan investeren doen
we niet alleen, maar samen met andere partijen, waarbij we meestal
geen meerderheidsbelang hebben. Met zorgvuldige voorbereiding in
en onze ervaring met deelnemingen hebben we zakelijk goed sluitende samenwerkingsovereenkomsten opgesteld, waarmee eventuele risico’s onder controle blijven.

Renterisico: U belegt in onze coöperatie De Windvogel BA. en wij keren jaarlijks
rente uit op basis van het behaalde resultaat. Onze verwachting is dat we resultaten zullen bereiken waar wij een rente tot 5% op het participatiebedrag kunnen
verantwoorden, dit is echter geen garantie. Onvoorziene omstandigheden kunnen
ertoe leiden dat er een lager rentepercentage uitgekeerd wordt. Elk jaar wordt het
uit te keren rentepercentage voorgesteld door het bestuur aan de leden in de Algemene Ledenvergadering (ALV) en uiteindelijk daar vastgesteld.

Voor dit financieringsvoorstel is geen AFM-toezicht.
Dit is niet vereist omdat het gevraagde kapitaal onder de grens van 5M€ blijft.
Mochten er nog vragen zijn dan horen wij dat graag per mail: info@windvogel.nl of
op de Ledenvergadering van 23 juni 2018 in Ouderkerk aan de Amstel.
Het Dagelijks Bestuur van De Windvogel BA.,
Utrecht, 1 juni 2018
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Vervangen Windmolen de Gouwevogel
De Gouwevogel, onze windmolen in Gouda, staat sinds april onverwacht stil. Molenaar Harry van den Hooren en een monteur van Enercon hebben ernaar gekeken en
constateerden problemen met een lager, die niet goed op te lossen zijn.
Arie Wingelaar, penningmeester: ‘’Dit komt
voor ons onverwacht. De molen draaide lekker, hoewel er al wel een tijdje geluiden te
horen waren. Die geluiden bleken niet met
de lager te maken te hebben. Toch ga je er
niet vanuit dat zo’n windmolen nu al kapot
is.’’
Enercon heeft eraan gewerkt, maar de molen
draait te langzaam en levert daardoor te weinig op. Gelukkig zijn er geen problemen met
de veiligheid.
Er wordt nu gezocht naar oplossingen. Bijvoorbeeld de windmolen vervangen door
een nieuwe kleine windmolen of een tweedehands molen. Of door een grotere, bijvoorbeeld met een ashoogte van 80 meter.
De omgeving van de Gouwevogel is aan de windmolen gewend, onze molen is daar al
een landmark.

Windmolen de Gouwevogel aan de Gouwe te Gouda is 18 jaar oud. De Gouwevogel
is geplaatst in november 2000. Deze turbine heeft een vermogen van 600 kilowatt,
wat voldoende is om circa 370 gezinnen van schone elektriciteit te voorzien.
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Projectennieuws
Windpark Drentse Monden
Op de algemene ledenvergadering van 23 juni is het dan eindelijk zover: de burgers van
de Windvogel tekenen dan de overeenkomst met de agrariërs in Drenthe (DEE) om te
komen tot een gezamenlijk agroburgerwindpark in de Drentse Monden.
De financieel directeur Eelco Meesen van Rebel zal tijdens deze ALV toelichten hoe de
financieringsconstructie in elkaar zit en wanneer leden van De Windvogel participaties
kunnen nemen in dit windpark. De verwachting is januari 2019.
Intussen is het van groot belang dat de inwoners betrokken raken bij de ontwikkeling
van het windpark en op de hoogte zijn van de bouwplannen en de mogelijkheden om
te participeren.
Ook willen we doorpraten met bewoners over buurtprojecten die door de coöperatie
gefinancierd kunnen worden. Daarvoor heeft De Windvogel in mei overleg gehad met
de andere initiatiefnemers en contact gezocht met de gemeente Borger-Odoorn en de
provincie Drenthe.
Op 3 juli 2018 is een inloopavond gepland voor omwonenden van het windpark. Exacte
gegevens volgen nog.

Vlaardingen
Oeverwind is windenergie van en voor alle inwoners van Vlaardingen en omgeving. Het
Vlaardings Energie Collectief (VEC) wil vijf windmolens laten bouwen in het Oeverbos,
die 100% schone energie leveren voor en door Vlaardingers. Daartoe helpt de Windvogel in de ontwikkeling en krijgt onze coöperatie een aandeel in het eigendom en bestuur. De gemeente Vlaardingen gaat het project opstarten met alle belanghebbenden,
waaronder De Windvogel en het VEC.
Staatsbosbeheer is nauw betrokken bij dit project omdat zij grondeigenaar zijn, en we
hebben afgesproken dat dit windpark bijdraagt aan de natuurontwikkeling. De energiecoöperaties De Windvogel en het VEC reserveren een deel van de opbrengsten om de
leefomgeving te verbeteren, in dit geval het Oeverbos en omgeving. Er komt een commissie die, in overleg met lokale natuurverenigingen en Staatsbosbeheer, ervoor zorgt
dat er projecten voor natuur en recreatie aangedragen worden vanuit de samenleving.
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Rijne Energie
Op 17 mei was de eerste openbare wijkbijeenkomst over energielandschap Rijnenburg/Reijerscop. De gemeente Utrecht heeft de regie over het participatieproces om
tot scenario’s voor de inrichting van het landschap te komen. Op deze bijeenkomst
werden de eerste schetsen getoond en konden alle aanwezigen vragen stellen en input
leveren. Ook was het mogelijk om zelf met ideeën voor schetsen te komen. Daarvan is
goed gebruik gemaakt.
De participatie van omwonenden uit de omgeving van Rijnenburg vertoont wel een
kleine hapering doordat een aantal leden zijn opgestapt uit de uitwerkingsgroep. Deze
groep nam deel aan de besloten werkateliers waarin bewoners en initiatiefnemers
(waaronder Rijne Energie) samen met een ontwerpbureau schetsen aan de scenario’s.
Zij voelden zich te weinig gehoord en konden ook hun standpunt om geen windmolens
te bouwen onvoldoende kwijt in het proces. Een van de scenario’s bevat alleen zonnevelden, maar drie scenario’s herbergen wel windmolens.
De gemeente nodigt nu belangengroepen uit om te participeren in het ontwerpproces.
Rijne Energie vindt het belangrijk dat omwonenden goed betrokken zijn. Rijne Energie
wil met een lokale coöperatie ervoor zorgen dat de inwoners en omwonenden via lokaal eigendom zeggenschap hebben over dit energielandschap en de opbrengsten
daarvan. Er zijn momenteel drie kandidaatsbestuursleden en de statuten zijn in voorbereiding.
Op 30 juni is een tweede werkbijeenkomst gepland in het NBC Congrescentrum in
Nieuwegein. Ook in de tweede werkbijeenkomst kunnen bewoners en belanghebbenden meedenken en ideeën aandragen voor de verdere uitwerking van de scenario’s.
Na de zomer volgt een derde werkbijeenkomst, en daarna worden de scenario’s aan de
gemeenteraad van Utrecht gepresenteerd.
Intussen werkt Rijne Energie, samen met De Windvogel, BHM Solar en Eneco aan een
convenant met grondeigenaren om te komen tot een sociale grondvergoeding.

Bodegraven-Reeuwijk
In Bodegraven-Reeuwijk is in het nieuwe coalitieakkoord een mooi voornemen opgenomen ten aanzien van een klimaatneutrale gemeente. De ambitie om in 2035 klimaatneutraal te zijn is gehandhaafd. Uit het akkoord: ‘Het ruimtelijk beleid van de provincie Zuid-Holland staat op dit moment geen windmolens en grootschalige zonnevelden toe. Toch willen we voorbereid zijn op eventuele wijzigingen van dit beleid. Door nu
al met inwoners het gesprek aan te gaan over mogelijke locaties voor windmolens en
zonnevelden en deze te benoemen, wordt het risico verminderd dat de provincie locaties aanwijst waar geen draagvlak voor is. (...) Daarnaast kijken we ook naar andere locaties, zoals de taluds van de A12, we gaan concrete stappen zetten, voorsorteren op
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wijzigingen van provinciaal beleid, door locaties te zoeken voor zon en wind i.s.m. bewoners, zodat er gedragen locaties uitkomen.’
Robert Smits (GroenLinks) is verantwoordelijk wethouder en wil de nieuwe gemeenteraad meenemen in het lopende proces. Daarom heeft de Windvogel in juni samen met
de lokale coöperatie zich voorgesteld aan de nieuwe raad. De tweede bijeenkomst
voor inwoners is gepland na de zomervakantie, de exacte datum volgt nog. In deze bijeenkomst gaan we de opgehaalde locaties screenen en beoordelen op effecten voor
natuur, omgeving en energieopwekking.
Omdat er meer gemeenten in of om het Groene Hart zijn die van onderop windmolens
en zonnevelden willen bouwen, zoals Alphen aan den Rijn, Kaag en Braasem en Leiderdorp, zoeken we de samenwerking op om onze krachten te bundelen richting de provincie.

Kaag en Braassem
De Windvogel heeft in samenwerking met coöperatieve Windmolengroep Jacobswoude en Eneco een gezamenlijk principeverzoek gestuurd naar de gemeente om
windmolens te ontwikkelen. Ook hier geldt dat Kaag en Braassem geen locatie is in de
Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) en dus dat een signaal richting de Provincie nodig is
waarin we aangeven windmolens van onderop te willen. Aan de groep initiatiefnemers
ligt het niet in ieder geval; zij laten duidelijk van zich horen.
Inmiddels is er ook een energiecoöperatie opgericht in Kaag en Braassem: KBenergie.
In dit artikel vindt u meer informatie:
https://www.leidschdagblad.nl/rijn-en-veen/actiegroep-voor-windmolens-kaag-enbraassem

Staphorst
De provincie Overijssel wil graag dat Staphorst nog meer windenergie realiseert. De gemeente besluit in maart 2017 dat ze akkoord gaat met meer windmolens onder de
voorwaarden dat het 100 % coöperatief wordt en niet in het provinciaal zoekgebied. In
de eerste helft van 2017 besluit de provincie echter tot een provinciaal inpassingsplan
voor windenergie.
REScoopNL komt in juli 2017 de conflicterende overheden te hulp. Ze doen het volgende voorstel: doe gezamenlijk een uitvraag voor windenergie initiatieven en breng
beiden je criteria in. Dit wordt eind december 2017 verder uitgewerkt en vervolgens
besluit de gemeenteraad om een uitvraag te doen met criteria die de nadruk leggen op
coöperatief eigenaarschap en rendement voor de omgeving. De provincie trekt haar
inpassingsplan in. Vijf partijen schrijven in, waaronder het lokale initiatief Wij Duurzaam Staphorst (WDS). Dit is de partij die de planologische medewerking krijgt, want
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het plan is volgens de beoordelingscommissie nagenoeg geheel coöperatief. De verdere uitwerking en de vergunningaanvraag staan gepland voor eind 2018. Bestuurslid
Albert Jansen adviseerde de lokale coöperatie en de gemeente in dit traject.

Nieuws van het campagnefront
En fotomodellen gezocht!
Beste leden van De Windvogel, we hebben het al eerder over onze wervingscampagne-in-ontwikkeling gehad. Nu we groen licht hebben op het plaatsen van windmolens in Drenthe, en straks ook in Zeewolde, gaan we ook door met het voorbereiden van onze wervingscampagne voor 2019.
We lichten alvast een tipje van de sluier op, want voor de campagne hebben we een
aantal leden nodig. De campagne laat zien wat je allemaal met de opbrengst van je eigen windmolen kunt doen.
We hebben foto’s nodig van verschillende mensen: jong en oud, man en vrouw, en allemaal echte leden van De Windvogel, jullie dus.

Vind je het leuk om mee te werken aan de campagne en ben je op zaterdag 7 juli 2018
beschikbaar?
Stuur dan een mailtje met foto ten voeten uit (mag gewoon een vakantiekiekje zijn),
naam en telefoonnummer naar inge.verhoef@windvogel.nl, vóór 1 juli aanstaande.

Wat is de planning?
•
•
•
•
•

Zet de datum van de fotoshoot alvast in de agenda: 7 juli.
Uit alle aanmeldingen kiest de fotograaf de leden die we op de foto gaan zetten, met als uitgangspunt een mooi gemêleerd beeld.
Alle aanmelders krijgen vervolgens bericht met bevestiging of bedankje.
De mensen die gefotografeerd worden krijgen bericht met datum, tijd, adres,
routebeschrijving en eventuele andere instructies.
De mensen die uiteindelijk op de foto komen te staan, krijgen een mooi portret als dank voor hun tijd en medewerking en zien zichzelf terug in de wervingscampagne die dit najaar of begin volgend jaar van start zal gaan.
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Waar worden de foto’s voor gebruikt?
•
•

De foto’s worden bewerkt tot een campagnebeeld (je wordt onderdeel van
een breder beeld, met windmolens).
De campagnebeelden kunnen ingezet worden voor nieuwsbrieven, social media, onze website, posters (raamposters, bushokjes e.d.), advertenties, folders, brochures, uitnodigingskaarten: kortom alle middelen waarmee we
nieuwe leden willen gaan werken met de wervingscampagne. De beelden
worden zoals we nu kunnen voorzien zo’n twee tot vier jaar gebruikt.

We hopen op veel aanmeldingen!
Nog vragen? Neem contact op met Inge Verhoef, 030-3200702 of inge.verhoef@windvogel.nl voor meer informatie.
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Arie Wingelaar neemt afscheid als bestuurslid
Arie Wingelaar, voormalig penningmeester en nu administrateur van De Windvogel, treedt op de ALV van 24
juni terug als bestuurslid.
Arie zit sinds 2010 in het bestuur en heeft als langst zittend bestuurslid van het huidige bestuur veel ontwikkelingen meegemaakt.
Als administrateur van de vereniging is hij onder meer
verantwoordelijk voor de jaarrekening en de presentatie
daarvan aan de leden.
We laten Arie graag nog even aan het woord over zijn
werk en zijn geschiedenis bij onze vereniging.

Kun je iets vertellen over je werk bij De Windvogel?
“Ik doe de boekhouding en het ledencontact en daarnaast zijn er veel overleggen waar
ik aan mee doe. Ik heb een accountancy achtergrond, boekhouden heb ik altijd leuk gevonden, vooral om de cijfers zodanig te presenteren dat het voor iedereen inzichtelijk
en begrijpelijk is. De eerste jaren dat ik in het bestuur zat hadden we een aantal windmolens in exploitatie en we zorgden voor het onderhoud. Toen er door De Windvogel
steeds serieuzer gekeken werd of er meer projecten gebouwd konden worden, kwamen we in een hele andere fase.
Daarbij was het van belang om inzicht te hebben in de financiële positie van coöperatie. Daarvoor hebben we een meerjarenbegroting ontwikkeld. We gaan fors investeren en er moet nu geld binnen gehaald worden om ze te kunnen bouwen. Via deze
meerjarenbegroting kunnen we de financiële consequenties daarvan inzichtelijk maken”
Waarom stop je als boekhouder bij De Windvogel?
“Mijn zittingstermijn zit erop de komende ledenvergadering. In de toekomst komt de
nadruk steeds meer te liggen op het beleidsmatige deel van de financiën. Bovendien
komen er steeds meer mogelijkheden door verdere automatisering van de administratie. Het zou mij veel tijd kosten om dat te gaan leren. Het is een goed moment om te
stoppen.”
Wat zijn interessante dingen die je hebt meegemaakt in jouw tijd als bestuurslid?
“De Windvogel had in de periode 2005-2009 geïnvesteerd in Duitse solarparken, maar
in 2011 ontstonden daar problemen. Samen met het bestuur hebben we er veel werk
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van gehad om dat weer op orde te krijgen. Gelukkig konden we alles oplossen en kunnen we het beheer van de parken gewoon voortzetten.
Toen ik in het bestuur kwam bestond het bestuur vooral uit mensen die nog betrokken
waren geweest bij de oprichting van De Windvogel. In de afgelopen jaren is het bestuur heel snel vernieuwd en verjongd. Het is interessant om te zien hoe er een andere
manier van werken is ontstaan waardoor de vereniging steeds mee kan blijven gaan
met de tijd.”
Heb je een tip voor de nieuwe boekhouder?
“Jazeker, en dat is een goede raad die ik meekreeg van de penningmeester voor mij.
De Windvogel vraagt onze leden om te investeren. Het is daarom heel belangrijk dat je
het vertrouwen van de leden hebt. Dat we kunnen laten zien dat we goed met hun
geld omgaan. Eigenlijk werken we een beetje als een bank. Maar wij moeten het nog
beter doen dan een bank. Het is daarom van belang om heel adequaat te reageren op
onze leden. Dus binnen een week een bericht sturen als iemand zich heeft aangemeld
als lid, maar ook als leden een lening geven is een snelle reactie nodig. Laat je niet snel
iets horen, dan krijg je binnen een week een mailtje of telefoontje waarin mensen vragen of alles wel goed ontvangen is.”
Je gaat vast niet achter de geraniums zitten.
“Nee, zeker niet. Het is fijn om straks meer tijd hebben voor mijn vrouw en om op te
passen op mijn kleinkinderen. En voor mijn hobby’s: fietsen en het verzamelen van
frankeerstempels, dat doe ik al sinds 1982.
Ik blijf betrokken bij De Windvogel voor de Duitse deelnemingen, voor de administratie
van Stroomversnelling BV, en ik ga natuurlijk de nieuwe penningmeester inwerken.”
Kijk op pagina 16 voor de vacature voor een boekhoudkundig medewerker
(vrijwilligersfunctie)
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Jan Jennissen functionaris gegevensbescherming
Voor De Windvogel is het belangrijk om correct met de gegevens van onze leden om te
gaan. Zeker omdat wij niet alleen persoonsgegevens van onze leden hebben, zoals
adresgegevens, maar ook financiële gegevens. Uiteraard hadden wij dit al hoog in het
vaandel staan, maar nu de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25
mei van kracht ging, hebben we samen met adviseur Auke ten Hoeve een privacybeleid
opgesteld waarin al onze processen rondom het bewaren en verwerken van gegevens
staan vastgelegd. Dit beleid moet in de ALV door de leden worden vastgesteld. Om ervoor te zorgen dat we dit beleid goed uitvoeren hebben we binnenkort een Functionaris Gegevensbescherming (FG). Jan Jennissen zal deze taak op zich nemen.
Jan Jennissen, die op dit moment nog de ledenadministratie op zich neemt, legt uit wat
zijn nieuwe functie bij De Windvogel inhoudt. Op de vraag of hij zijn nieuwe functie
naast de ledenadministratie zal blijven doen antwoordt hij: “lk stop als ledenadministrateur -zodra wij ons nieuwe ledenadministratie systeem hebben-, want die functie is
niet goed te combineren met de taken van een functionaris gegevensbescherming. Die
petten moet je gescheiden houden.”
Een FG is de persoon die erop toeziet dat de wetgeving op het gebied van gegevens bescherming op een goede manier wordt toegepast. In de wet is vastgelegd dat de secretaris van een organisatie de verantwoordelijke is voor de gegevensbescherming. Jan
Jennissen is bij de Rijksoverheid in dienst als Security Officer, daardoor is hij zeer goed
op de hoogte van alles dat nodig is voor een goede bescherming van de gegevens van
de leden.
Wat ga je precies doen als FG?
“Van alle processen die met gegevensadministratie te maken hebben gaan we een beschrijving maken. Welke informatie bewaren we van onze leden en waarom? Ook ga ik
vastleggen op welke termijn de gegevens vernietigd worden als mensen niet meer lid
zijn en erop toezien dat dit op de juiste manier gebeurt.
Het is belangrijk om je steeds af te vragen waarom je bepaalde gegevens bewaart. Het
beste is om zo min mogelijk gegevens van de leden administreren. Voor alles dat je bewaard moet een reden zijn. Het privacybeleid is wat mij betreft een levend document.
Het kan steeds worden verbeterd, daar moeten we als vereniging naar blijven kijken.”
Gaat het alleen om administratie van gegevens?
“Ook op de website hebben we aanpassingen gedaan om de privacy van onze websitebezoekers zoveel mogelijk te beschermen. De cookies op de website hebben we zo
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veel mogelijk ‘uitgekleed’ zodat alleen het minimale dat noodzakelijk is voor de website wordt gebruikt. Bezoekers van de website kunnen ervan op aan dat er geen gegevens kunnen worden ingezien door anderen. Op het ledendeel van onze website hebben we Google analytics (een tool om de websitebezoekers en hun activiteiten te kunnen volgen, red.) helemaal uitgezet, zo worden de gegevens van onze leden optimaal
beschermd.”
Kunnen leden informatie krijgen over welke gegevens wij van hen bewaren?
“Leden kunnen deze informatie bij De Windvogel opvragen. Ook daarom is het van belang dat we niet meer dan nodig vastleggen, zo kunnen we makkelijk rapporteren als
dat nodig is.”
Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens het bezoek aan een website op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. In dit tekstbestand
wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden
herkend door deze website. En soms kan ook een andere website de cookie lezen en
er informatie in opslaan.
Sommige cookies zijn noodzakelijk. Omdat de website het anders niet doet. Er zijn
ook cookies die handig zijn voor de bezoeker. Bijvoorbeeld omdat hij onthoudt in
welke taal u de website wilt lezen.
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Zon en wind voor iedereen

Dit blad is gedrukt op papier
dat is vervaardigd volgens de
nieuwste, minst milieubelastende productiemethode, waarbij de kwaliteit een belangrijke
plaats inneemt.
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