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JAARVERSLAG OVER HET JAAR 2012 VAN  

HET BESTUUR VAN DE  

COÖPERATIE DE WINDVOGEL 

VERENIGING, BESTUUR EN MEDEWERKERS 
 
Algemeen: 
 

In het jaar 2012 is het aantal leden van De Windvogel met 830 gestegen tot 2.740. Een 
toename van ruim 16%, een mooi resultaat. De toename vond met name in het vierde 
kwartaal plaats. Daarbij was vooral de kortingsactie voor leden bij aankoop van een 
zonnepaneelpakket een reden om lid te worden. De Windvogel opende op 21 jan 2012 op 

feestelijke wijze haar nieuwe kantoor in Gouda met een zeer geslaagde Windvogeldag met 
108 deelnemers. 
 
Er zijn in 2012 totaal zes Algemene Bestuursvergaderingen [AB 124-129] en er is één 
algemene ledenvergadering [ALV 2012] geweest. 
De ALV van 30 juni 2012 op ons kantooradres te Gouda werd bezocht door ca. 60 leden. In 
deze vergadering werd afscheid genomen van Jaap Hoogendoorn als secretaris en 
bestuurslid Wim Kersten. Er werden vier nieuwe bestuursleden gekozen: Thomas Toussaint, 
Siward Zomer, Puck Van Leeuwen en Martien Vogelezang. 
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Groei aantal Windvogelleden 2002 -2012

2002 749

2003 761

2004 780

2005 836

2006 947

2007 1013

2008 1126

2009 1395

2010 1639

2011 1911

2012 2740
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Het Dagelijks Bestuur [DB+] bestaand uit voorzitter, technische voorzitter, secretaris en twee 
penningmeesters kwam vanwege de vele aandachtspunten ongeveer één maal per veertien 
dagen bijeen. De gemaakte afspraken en besluiten werden naar het bestuur en 
belangstellende leden verzonden. Er is gewerkt aan de bureauvorming, verbetering van 
informatie naar leden en derden, verbetering van de website, zelflevering, ledenwerfacties en 
contacten met verschillende lokale initiatieven en kansen voor duurzame energie. 

De groep projectleiders kwam tweemaal (PT37 en PT38) bij elkaar. Zie verder onder 
Projecten punt 6 : Ontwikkeling van Nieuwbouw Windmolenprojecten.  
De Windvogel sloot op 21 dec 2012 het jaar af met een geslaagde Actieve Ledenmiddag waar 
19 deelnemers de plannen en verwachtingen voor de toekomst bespraken. 

 
Projecten 
 

1. Zelflevering.  

Op 31 dec 2012 waren er 176 leden die de door onze Windvogelmolens opgewekte stroom 
afnemen in samenwerking met Anode. Het verschil van mening over de 
Energiebelastingheffing met de belastinginspecteur is na feb 2012 tot een rechtzaak 
gekomen. Eerste uitspraak is dat de letter van de Energiewet telt en dat geen 
belastingvrijstelling voor zelflevering verleend wordt. Hiertegen is beroep aangetekend door 
Anode en de Windvogel. De uitspraak hierop wordt in juni 2013 verwacht. 
 
2. Aankoop ‘De Elzevogel’ 

Aankoop van de windturbine NM950, De Elzevogel aan de Ooievaarsweg te Zeewolde. Na 
zorgvuldig onderzoek is hiervoor in feb 2012 getekend. De molen leverde het gehele jaar 
uitstekende prestaties. In Flevoland zijn we betrokken bij de opschalingsprojecten naar nieuwe 
en grotere turbines. 
 
3. Project Kerken geven Energie. 
 
Er zijn op twee turbinelocaties uitgewerkte voorstellen in onderhandeling in aansluiting op de 
eerder uitgevoerde quikscans. Deze komen verderop aan de orde per provincie. 
 
4. Project Amstelvogels 

Om in Amsterdam en omgeving leden en molenlocaties te werven is in februari 2012 onder 
leiding van Siward Zomer de Amsterdamse werkgroep  ‘ de Amstelvogels’ van start gegaan. 
Met verschillende initiatiefnemers voor duurzame energie en verschillende gemeentelijke 
diensten en raadsfracties worden contacten onderhouden om tot resultaten te komen. 
Belangrijk resultaat is de aangenomen motie van raadslid Tamira Combrink door de 
gemeenteraad. De motie 702-2012 verzoekt het college van burgemeester en wethouders: 

“…om in de verdere uitwerking van de plannen te waarborgen dat vergaande participatie van 
Amsterdammers in de windmolens mogelijk is, waaronder de vorm waarin Amsterdamse 
burgers en ondernemers coöperatief eigenaar zijn van (een aantal van) de molens.” 

Daarnaast draaien verschillende bedrijven en organisaties op onze windturbines zoals, de 
coöperatieve biologische markt de ZuiderMRKT en wijkcentrum Ceintuur in de Pijp.  

Het besluit van de Provincie om geen nieuwe windturbines op land te plaatsen heeft de 
ontwikkelingen bij de gemeente Amsterdam wat vertraagd en er wordt minder actief op de 
ontwikkeling ingezet door de Gemeente Amsterdam. De werkgroep werkt nu aan een 
samenwerkingsovereenkomst met lokale energiecoöperaties om invulling te geven aan de 
bovenstaande motie.  

5. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 
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In juni is door het bestuur MVO als beleidsdoel aanvaard. In het jaar 2012 zijn de eerste 
gegevens en knelpunten verzameld. Belangrijke aandachtspunten zijn: het duurzaam inkopen 
en innoveren, energiebesparing/CO2-reductie en transparantie van De Windvogel als 
organisatie. 
 
6. Ontwikkeling van Nieuwbouw Windmolenprojecten per regio 
 
Met het regeerakkoord 2012 is er weer meer gefundeerde aandacht voor windenergie op land. 
Eind 2012 is het overleg tussen rijk en provincie [IPO] afgerond en zijn de mogelijkheden per 
provincie vastgelegd. Het ProjectTeam van De Windvogel, bestaand uit ruim twintig 
leden/vrijwilligers, is zoveel mogelijk provincies en gemeentes langs gegaan om oude en 
nieuwe locaties te onderzoeken. 
 
Regio Groningen-Drenthe-Overijssel:  
 

1. In Groningen is contact gelegd met een groep burgers die windenergie willen 
realiseren met dWV en een lokale ontwikkelaar. 

2. In Drenthe zijn we betrokken bij een drietal groot opgezette initiatieven die in 2013 
verder vorm zullen krijgen. De projectgroottes varieert van 60 tot 120 MW. Om 
windenergie voor bewoners en Windvogelleden in Drenthe meer tot de verbeelding te 
laten spreken is in juni 2012 een bezoek aan het Bürgerwindpark Haren-Rütenmoor 
gebracht. 

3. In Overijssel zijn mogelijkheden voor vier turbines op bedrijfsterreinen onderzocht. 
 
Regio Zuid-Holland: 
 

1. Voor Rotterdam en omliggende gemeentes/eilanden is een windconvenant 
vastgesteld. Het ProjectTeam heeft voor alle locaties contacten gelegd met de 
gemeentes en waar mogelijk met burgerinitiatieven en grondeigenaren. De 
projectgroottes variëren van een enkele molen van 0,75 MW tot windparken van 
80MW. 

2. Voor Gouda en Den Haag en omliggende gemeentes geldt de nota ‘Wervelender’ van 
de provincie. Het projectteam heeft hier slechts twee gemeentes gevonden die 
serieus de mogelijkheid van windlocaties op hun grondgebied willen onderzoeken. In 
de gemeente Vlist is een werkgroep opgericht die ondanks overheidsstandpunt de 
mogelijkheden voor Windenergie in Vlist onder de aandacht wil houden. De 
bestaande locatie Oorberlaan in Den Haag is opnieuw onderzocht op haar 
mogelijkheden. Herplaatsing van een zelfde type Lagerwey-molen levert onvoldoende 
op om die investering te rechtvaardigen. Plaatsing van één of meer grotere en hogere 
molens is niet haalbaar door o.a. de gerealiseerde woonwijk in de nabijheid. 

 
Regio Noord-Holland: De provincie heeft zich uitgesproken voor een beperkte maar 
gecontreerde uitbreiding van windenergie in de Wieringermeer. Een aantal initiatief-nemers 
gaan desondanks toch door overtuigd van de noodzaak van windenergie in deze windrijke 
provincie. 
 

1. Voor windenergieprojecten in en rond Amsterdam zijn wij voor een aantal locaties in 
onderhandeling met gemeentes, lokale initiatiefnemers en collega- coöperaties. 

2. In het noordelijk deel van de provincie is een kleine locatie in bespreking met 
verschillende betrokken partijen. 

Regio Gelderland-Brabant-Limburg: 

1. Het projectteam heeft hier meerdere bestaande en nieuwe locaties onderzocht nabij 
bedrijfsterreinen en snelwegen.  

2. Voor één locatie is een principeverzoek voorbereid waarop in 2013 een uitspraak 
wordt verwacht.  

3. Het projectteam is met verschillende gemeentes en grondeigenaren in gesprek om de 
mogelijkheden te onderzoeken. 
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Public Relations 
 

1. Website De Windvogel.  
  
In de loop van het jaar is door verschillende PR-cie-leden eerst de tekst en daarna de 
vormgeving en indeling van de openbare Windvogel-site vernieuwd. Het aanzien is 
verlevendigd met wisselende landschapsfoto’s met windenergie, de indeling is toegankelijker 
en begrijpelijker. De hoofdzaken en actualiteit staan voorop met op de achtergrond alle 
informatie uit vroeger jaren. In het jaar 2012 waren er  53.970 unieke bezoekers in 2012 
( 28.191 in 2011) en 188.890 pageviews (106.574 in 2011). 
 
2. De Windvaan 
 

Ons kwartaalblad De Windvaan is onder leiding van de nieuwe redactie met perfecte 
regelmaat uitgekomen. Het merendeel wordt verzonden per mail, de rest (± 1400) per post.  
In het laatste kwartaal is een onderzoek onder lezers uitgevoerd. Hieruit bleek dat men over 
het algemeen heel tevreden is over het ledenblad. Er zijn allerlei suggesties gedaan voor 
onderwerpen waar men meer over wil weten. In 2013 zullen we beginnen om hier 
meer aandacht aan te besteden. 
 
3. De Windvlaag 
 
De Windvlaag is slechts drie maal verzonden en bevatte actuele /last minute berichten. 
 
4. De Windvogel is in 2012 door geheel Nederland hoorbaar en zichtbaar aanwezig geweest 
op bijeenkomsten over duurzame energie met onze ideeën over Belastingvrije 
Zelflevering, het eigen verhaal van De Windvogel.  
Om de eenvoud van het realiseren van windenergie te onderstrepen is in mei 2012 het ‘1000-
PalenPlan’ gepresenteerd aan de overheid en aan de leden. 
 
5. De Windvogel is in verschillende sociale media op het internet actief. 
 Twitter sinds 2009 onder @deWindvogel: 5550 tweets, 2763 volgend, 3179 volgers. 
 YouTube : De Windvogel Windenergie zie 

http://www.youtube.com/watch?v=YXapGiLNpSM , 1:35, 1196 views en 
http://www.youtube.com/watch?v=kESUYTR7sTM en nog een aantal filmpjes. 

 Facebook twee maal DeWindvogel ; http://www.facebook.com/dewindvogel/info  
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 en http://www.facebook.com/de.windvogel.7?fref=ts  
 LinkedIn De Windvogel: besloten groep met 107 leden.  
 Google : windvogel : ± 90.000 results, de windvogel : ± 51.000 results. 

 
6. De ledenwerfactie, gekoppeld aan een korting op de aankoopprijs van 
zonnepaneelpakketten van MetdeZon, is een mooi succes voor De Windvogel en voor 
duurzame energie in het algemeen. 
 

Molenaars: 
 

René van Mechelen voor De Volhouder te Halsteren. 
Arjan Boomars en Vincent de Jong voor De Amstelvogel in Ouderkerk, gem. Ouder-Amstel. 
Peter van Gemeren en Jan Ockhorst voor de v.m. De Ooievaar in Den Haag, nu reserves. 
Broos de Groot voor De Windvogel in Bodegraven. 
Harry van den Hooren voor De Gouwevogel in Gouda.  
Harry van den Hooren voor De Appelvogel en de Elezevogel in Zeewolde. 

 
Overige actieve leden onder meer: 
 

Jaap Hoogendoorn (coördinator projecten), Bert Postma (projecten), Rens Beijer, Rob van 
Esseveldt, Annelies van der List (website), Niels Flach (Rotterdam), Arie Kroon (Woubrugge), 
Frits Ogg (Nijmegen), Jan Jennissen (ledenadministratie en educatie), Angela Wolbers 
(Drenthe), Lucas Helmer (Groningen), Herbert Faber, Moritz Prophet (Rotterdam-Zz.)  Rens 
Beier, Marcel van der Steen (zelflevering), Ivo Horevoorts (PR-cie), Arie Groenveld (PR-cie en 
educatie) en vele anderen. 

 
Enkele (overige) feiten: 
 
Resultaten 
 

Meer molens is meer energie, onze zes molens leverden in GigaWatturen xxxxx (dit 
was in 2011: 6,3 GWh.), om die reden kunnen wij over 2012 een rentevergoeding van 
5% op de ledenleningen aan de algemene ledenvergadering voorstellen. 

  
Financiële positie 
 

Hoe staan we er financieel voor? 
Hoewel de primaire doelstelling van onze coöperatie gericht is op een beter milieu, 
kan dat niet zonder een financieel gezonde exploitatie.  
Door de ledenaanwas (+16%) en de toename van de ledenleningen (+17%) en de 
passende winstinhouding steeg het ledenbelang met 32 procent. Totaal meer dan 
drie en een half miljoen euro. Daarmee zijn wij een financieel zeer sterke organisatie, 
die nieuwe projecten van een aanzienlijke omvang aan kan. Taaie onderhandelingen 
en procedures verhinderen een voortvarende expansie van het aantal 
productiemiddelen, ondanks de niet aflatende inzet van onze projectmanagers. 
 

Overname windturbine aan de Ooievaarsweg in Zeewolde. 
 

Na de overname van het economische eigendom van de Appelvogel in 2011 zijn eind 2011 de 
onderhandelingen gestart over de overname van een bestaande windturbine aan de 
Ooievaarsweg 22 in Zeewolde. Deze onderhandelingen zijn begin februari 2012 met succes 
afgerond. Op 14 februari 2012 kon deze overname juridisch worden afgerond door het  
passeren van de akte van levering van het zakelijk recht van opstal inhoudende het in 
eigendom hebben van  de windturbine aan de Ooievaarsweg 22 te 3897 LG Zeewolde. Dit 
leidde tot een mooi resultaat aan kW-uren voor de Windvogel. 
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` 
 

Productiemiddelen 
 

De Amstelvogel, met 2MW onze groootste turbine, leverde 4,2 GWh, dat is 98 % van de 
verwachting (4,3GWh). 
Door de uitbreiding met de Elzevogel werd de totale productie van De Windvogel met bijna 1,1 
GWh verhoogd. De overige productiemiddelen en de opbrengsten staan hieronder vermeld in 
de jaarrekening van de penningmeester. 

 
Deelname organisaties op windenergiegebied (NATIONAAL EN INTERNATIONAAL) 
 

a. ODE 
b. ODE WINDSECTIE 
c. NWEA 
d. INFORSE E.A. 
e. PAWEX 
f. E-DECENTRAAL  
g. RESCOOP TE ANTWERPEN 
h. namens ODE in LANDELIJKE UITWERKING WINDENERGIE (LUW) door Dick van Elk. 
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Productie

MWH/jaar 2002-2012

2002 1.266 MWh 4 molens

2003 948 MWh 4 molens

2004 1.182 MWh 4 molens

2005 1.441 MWh 5 molens

2006 5.388 MWh 5 molens NB Amstelvogel vervangen

2007 5.447 MWh 4 molens

2008 5.721 MWh 4 molens

2009 5.031 MWh 4 molens

2010 3.942 MWh 4 molens

2011 6.311 MWh 6 molens +Appelvogel+Elzevogel

2012 7.285 MWh 6 molens
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Waardering en dank 
 

Het bestuur wil ook op deze plaats haar waardering en dank uitspreken voor het vele werk dat 
is verricht door de actieve leden/vrijwilligers. 

 
Het Bestuur: 

 
D.M. van Elk (voorzitter) 
Mevrouw H. van Leeuwen (techn. voorzitter) 
A. Abbema (penningmeester) 
A. Wingelaar (administrateur/2e penn.meester) 
M. Vogelezang (secretaris) 
W. van Heerde 
N. van Dam 
D. Steenhorst 
R. Timmer 
T. Toussaint. 

 Gouda,  mei 2013 
 

 
 


