
 

DE WINDVAAN 

ledenblad van De Windvogel 

 

            
 
 

Juni 2017 

Jaargang 20  

Nummer 2 



De Windvaan juni 2017  nr. 2 

 

 2 

Colofon 
 

De Windvaan is een uitgave van De Windvogel, coöperatieve vereniging tot collectief bezit 
van windmolens. 
 
Het bestuur van de Windvogel: 
Siward Zomer, voorzitter 
Martien Vogelezang, secretaris 
Arie Wingelaar, penningmeester  
Albert Jansen, projecten 
Rens Beijer, projecten 
Gijs Labaar, financiën 
Evert-Jan van Latum, projecten 
René Spriensma, projecten 
Henk Jan Visser, projecten 
 
Molenaars: 
Harry van den Hooren 
Jan Hoogendoorn 
Broos de Groot 
Arjan Boomars 
Vincent de Jong 
 
Postadres: 
De Windvogel 
Postbus 2183 
2800 BH Gouda 

 
Bezoekadres: 
Herculesplein 5 
3584 AA Utrecht 
tel. 030-3200702 
 
Ledenadministratie: 
Jan Jennissen 
Graaf Janstraat 219 
2713 CL Zoetermeer 
windvogel.ledenadmin@gmail.com 
 
 
 
 
 

 
 
Redactie Windvaan: 
Inge Verhoef (eindredacteur) 
De Windvogel 
Postbus 2183 
2800 BH Gouda 
redactie@windvogel.nl 
 
Kopij voor de Windvaan: 
Kopij kunt u sturen of e-mailen naar het redac-
tieadres. De redactie behoudt zich het recht 
voor plaatsing te weigeren en teksten in te 
korten. 
 
Foto voorpagina:  
Bestuurs- en medewerkersfoto, Telegraaf, 20 
mei 2017. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Like ons op Facebook.com/de-
windvogel 

 

Volg ons op Twitter:  
Twitter.com/de_windvogel 
 

 

Bezoek ook eens onze website 
www.windvogel.nl 
 

 

Of abonneer op onze digitale 
nieuwsbrief 
 

http://www.windvogel.nl/
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In de regio 
 
Noord-Holland: 
Herbert Faber, tel. 06-31938199, herbert.faber@xs4all.nl  
 
Amsterdam:  
Siward Zomer, tel. 06-37350569, siwardzomer@windvogel.nl  
 
Reeuwijk, Bodegraven: 
Arie Groenveld, tel. 0172-612086, arie.groenveld@telfort.nl  
Dick van Elk, tel. 0182-394289, dick@advidata.nl 
  
Gelderland: 
Frits Ogg, tel. 06-29012544, fritsogg@gmail.com  
Jan van Egmond, tel. 0578-660060, janvanegmond4@gmail.com  
 
Drenthe, Groningen en Utrecht: 
Inge Verhoef, tel. 030-3200702, Inge.verhoef@windvogel.nl  
 
Limburg 
Albert Jansen, tel. 06-330 99 553, albert.jansen@windvogel.nl 
 
Zuid-Holland: 
Gijs Labaar (regio Rotterdam, tel. 06-83341096, gijs.labaar@windvogel.nl  
Henk Jan Visser (Z-Holland Noord), henkjan.visser@windvogel.nl tel. 070-3191404 
 
Utrecht: René Spriensma, rene.spriensma@windvogel.nl tel. 06-15147447
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ALV 24 juni: speciale gast Dirk Vansintjan 
 
Dirk Vansintjan is voorzitter van REScoopEU en van onze grote Belgische collega coöpe-
ratie Ecopower. Hij is auteur van het boek ‘De energietransitie naar energiedemocratie 
– Power to the people’. Alle leden ontvangen gratis een exemplaar van dit boekje op 
de ALV van 24 juni. 
 
‘Overheden op alle niveaus kunnen de energietransitie ondersteunen. Dat gebeurt van-
daag nog te weinig. Wel blijkt dat REScoop, hernieuwbare energiecoöperaties, daarbij 
hun ideale partners zijn. En vooral: REScoops zijn dé formule waardoor burgers greep 
krijgen op de energietransitie. Zodat het nieuwe energiesysteem democratisch is. Of 
met andere woorden: coöperatief.’ 
 
Wat als… we de energiemarkt radicaal vernieuwen? 
 
Locatie en tijd 
De ALV wordt zoals gebruikelijk gehouden op zaterdag van 11 tot 13 uur, inclusief 
lunch. Na de lunch is de lezing van Dirk Van Sintjan tot 15 uur.  
Locatie: het kantoor van DE Windvogel op Herculesplein 5 te Utrecht. 
 

Aanmelden  
Vanwege de bestellingen 
voor de lunch horen wij 
het graag als u aanwezig 
wilt zijn. Aanmelden kan 
via info@windvogel.nl of 
via onze website bij Alge-
mene Ledenvergadering 
 
  

mailto:info@windvogel.nl
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Agenda ALV 24 juni 2017 
 

1. Vaststelling agenda.     

2. Ingekomen Stukken, Mededelingen Bestuur 

 Notulen ALV-28 mei 2016 concept 7 juni 2016  (zie website) 
 Jaarverslag en Jaarrekening 2016 (zie website ) 
 Voorstel Participatiereglement en Voorstel omzetting leningen (zie website) 
3. Notulen    
3.1 Notulen ALV-28 mei 2016 concept 7 juni 2016. 
 reacties doornemen 
4. Jaarverslag en Jaarrekening 2016 Bestuursvoorstellen 
4.1 Jaarverslag en nadere informatie over de Jaarrekening 2016  
 toelichting penningmeester en reactie Financiële Advies Commissie  
4.2 Voorstellen van Bestuur  
 (rente over leningen 2016, aflossingen en bestemming cq onttrekking saldo) 
4.3 Voorstellen en (her-)verkiezing van bestuursleden:  
 René Spriensma en Frank Schoenmakers 
 
5. Voorstel Participatie regelement         
5.1 Participatiereglement concept 30 mei 2017 
5.2 Omzetting van leningen naar Participaties 
 
6 Projecten  
6.1 Voortgang DEE Borger-Odoorn ; 
6.2 Voortgang Zeewolde  
6.3 Voortgang Bodegraven-Reeuwijk Kringloopgemeenschap (KGS B-R) 
6.4 Overige Projecten (Ridderkerk, Vlaardingen, Lansingerland) 
 
7.  Rondvraag en sluiting.      ± 13:00 uuur 
 
 Lunch en aansluitend lezing Dirk Vansintjan. 
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Even voorstellen: Frank Schoenmakers 
 
Wie ben je, waar woon je en wat doe je in het da-
gelijks leven? 
 
Hallo, ik ben Frank Schoenmakers, 53 jaar, wonend 
in Gouda, getrouwd met Chantal en vader van 3 
mooie dochters (tenminste dat vind ik ;-) ). Ik ben 
werkzaam in de ICT en ben gespecialiseerd ik de 
energie sector.  In mijn vrijetijd ben ik zeilinstruc-
teur in Friesland. Verder vind ik het ook leuk om te 
varen op de Reeuwijkse Plassen, in ons sloepje. 
 
Waarom ben je lid van De Windvogel geworden? 

Door mijn werk ben ik doordrongen geraakt van het belang van een duurzame wereld. 
En lid worden van de Windvogel leek mij een goede manier om dit ook zelf actief te on-
dersteunen. 
 
Wat is jouw taak als bestuurder bij De Windvogel? 
Ik ben kandidaat voor de rol van penningmeester in het bestuur van de Windvogel.  
 
Wat is het eerste dat je gaat doen als bestuurder? 
Er is niet één specifiek ding dat ik als eerste ga doen, want er is namelijk heel veel te 
doen. Maar als ik dan toch wat moet noemen zijn er twee dingen: ten eerste zorgen 
dat de Windvogel meer windmolens kan realiseren. Hiervoor moet de gezonde financi-
ele lijn van het verleden voortgezet worden, maar moet één en ander ook aangepast 
worden om aan te sluiten bij de actuele veranderde situatie. Als tweede wil ik me in-
zetten voor de verdere verbetering van de ICT-voorziening van onze ledenadministra-
tie. Nu gaat nog te veel handmatig en dat remt een verdere ledengroei. 
 
Wat spreekt jou aan bij De Windvogel? 
Wat mij het meeste aanspreekt aan de Windvogel is het aspect “Burger participatie”. Ik 
ben van mening dat een duurzame transitie van onze maatschappij alleen zal plaatsvin-
den als deze vanuit de burgers gedragen wordt. Alleen zo zullen de noodzakelijk veran-
deringen bij politiek en bedrijfsleven gaan plaatsvinden. “Wij” moeten het voortouw 
nemen, en ik denk dat de Windvogel daar een uitstekend onderdeel van is. 
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 Van de voorzitter 
 
Vorige week werd bekend dat we slechts 0,1% meer duurzame 
energie gebruiken dan het vorige jaar. Het jaar 2020 komt in zicht 
voor lokale beleidsmakers en er is nog steeds geen snelheid in 
energietransitie. Veel gemeenten konden tot nu toe rustig toekij-
ken hoe bij andere gemeenten de doelstellingen werden opge-
legd. Verschillende gemeenten moesten onder het energieak-
koord aan de slag om de 6000 MW wind op land te halen. Maar 

langzaam begint er nu te dagen dat er ook een wereld is ná 2020 en ná het energieak-
koord. Langzaam gaan gemeenten hun eigen visies en doelstellingen opschrijven. Het 
is nu aan de burgers van hun gemeente om zich daar ook aan te houden en snelheid te 
eisen.  
 
Een fijne bijkomstigheid is dat veel gemeenten nu niet alleen nadenken over de doel-
stellingen, maar ook de ervaringen van de afgelopen jaren meenemen in hun besluit 
over hoé ze die doelstellingen gaan halen. Er zijn veel lessen geleerd en de coöperaties 
hebben zich goed op de kaart gezet. Onlangs ben ik bij drie gemeenten geweest die 
hun doelstellingen het liefst alleen maar coöperatief invullen. Dat is ook logisch gezien 
de vele gunstige bijkomstigheden die de coöperatieve aanpak heeft. De belangrijkste is 
dat wanneer er een sterke coöperatie in de gemeenschap ontstaat, dit een lokaal vlieg-
wiel is voor vele nieuwe projecten. Kijk maar naar hoe Zuidenwind met één coöpera-
tieve molen in Limburg de voortrekker is van vele nieuwe lokale projecten.  
Maar dit is nog maar het begin. Er komen steeds meer gemeenten die hun visies willen 
omzetten in concrete doelstellingen en handelingen. Wij als burgers verenigd in coöpe-
raties hebben daar de mogelijkheid om onze gemeenten te helpen. Dus mijn oproep 
aan u als leden is als volgt: 
 
Controleer of uw lokale gemeente al een duurzaamheidsdoelstelling heeft, zo niet 
spreek uw gemeente daar op aan. Zo ja, ga een keer bij de wethouder langs en vertel 
hem of haar over de coöperatieve aanpak. Vertel dat wanneer burgers de energietran-
sitie zelf oppakken de zeggenschap over energie en geldstomen lokaal blijven en niet 
buiten de gemeente vloeien. Wanneer uw gemeente echt stappen wil zetten, maak 
contact met uw lokale energiecoöperatie en vraag De Windvogel om u te ondersteu-
nen om tot een succesvol energieproject te komen.  
Er is nog veel werk te doen, dat redden we in Nederland niet als we gaan zitten wach-
ten tot de markt het voor ons gaat doen. De energietransitie slaagt wanneer wij als ac-
tieve burgers onze overheden aanspreken om stappen te zetten en soms dingen te 
doen die niet overal populair zijn. U als lid van een burgercoöperatie staat dus aan de 
voorhoede van die beweging. Het is aan ons om de snelheid erin te krijgen! 
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Voorstel Participatiereglement 
concept 31 mei 2017 aan ALV 24 juni 2017  
 
Dit reglement [art. 1- 33] als bedoeld in art. 8 lid1-e van de statuten is vastgesteld in de 
Algemene Ledenvergadering van 24 juni 2017 en voorziet in de voorwaarden en bedin-
gen waaronder het De Windvogel BA is toegestaan van haar leden geld in leen te ont-
vangen. 
 
1. De coöperatie heeft de mogelijkheid van haar leden, naast en onderscheiden van de 
statutaire inleg, gelden ter participatie in de coöperatie te ontvangen, hierna: “partici-
patie”. 
2. De coöperatie kan de in artikel 1 bedoelde mogelijkheid openstellen in het kader van 
een concreet financieringsvoorstel, mits met goedkeuring van de algemene ledenver-
gadering, en tot het beloop en gedurende een maximale looptijd als voorzien in dat fi-
nancieringsvoorstel. 
3. De coöperatie kan de kring van leden die in het kader van een financieringsvoorstel 
tot participatie toegelaten zijn, beperken. Ingezetenen van de Verenigde Staten van 
Amerika zijn uitgesloten van participatie. Minderjarigen kunnen niet participeren bui-
ten de uitdrukkelijke wens van hun wettelijk vertegenwoordiger(s). 
4. Tot participatie in de coöperatie zoals bedoeld in artikel 1 zijn uitsluitend toegelaten 
leden met wie de coöperatie een participatie-overeenkomst is aangegaan, met inhoud 
en strekking zoals aangehecht aan dit participatie-reglement. 
5. Het bestuur is bevoegd met leden namens de coöperatie participatie-overeenkom-
sten aan te gaan, in het kader van een concrete openstelling als bedoeld in artikel 2, 
voor zover deze is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering. Het bestuur is 
bovendien bevoegd om namens de coöperatie participatie-overeenkomsten aan te 
gaan met leden die bij inwerkingtreding van dit participatiereglement reeds geld lenen 
aan de coöperatie. 
6. De inhoud van een participatie-overeenkomst tussen de coöperatie en een lid wordt 
schriftelijk vastgelegd, op papier dan wel digitaal op duurzame drager. 
7. Een als participatie te storten bedrag bedraagt minimaal € 50,- , tenzij anders be-
paald in desbetreffend financieringsvoorstel. 
8. Na ontvangst van een participatie bevestigt de coöperatie acceptatie van deze parti-
cipatie schriftelijk aan desbetreffend lid. Voor zover de coöperatie de participatie niet 
accepteert, boekt zij het ontvangen bedrag terug op de rekening van herkomst. Accep-
tatie, bevestiging en terugboeking geschieden binnen twee maanden na ontvangst 
door de coöperatie, van desbetreffend bedrag. 
9. Ter participatie ontvangen en door de coöperatie als zodanig geaccepteerde gelden 
worden geboekt op een 'participatierekening'. 
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10. De coöperatie onderhoudt een participatieregister waarin per participant de bij-
schrijvingen op, en afschrijvingen van de participatierekening worden bijgehouden, als-
mede de uitkeringen die ingevolge de participatie van elke participant zijn gedaan. De 
coöperatie is bevoegd onderhoud van het participatieregister geheel of gedeeltelijk uit 
te besteden. 
11. Over de participaties kan jaarlijks rente worden uitgekeerd, op grond van en over-
eenkomstig een daartoe door de algemene ledenvergadering, op voorstel van het be-
stuur te nemen besluit. 
12. Een participatie kan rentedragend worden vanaf de 1e van de maand volgend op 
die van ontvangst door de coöperatie. 
13. De algemene ledenvergadering neemt op haar jaarlijkse vergadering op voorstel 
van het bestuur een besluit over de uitkering van rente op de participaties met betrek-
king tot het afgelopen boekjaar, alsmede over de hoogte daarvan, met inachtneming 
van de financiële positie, resultaten en voorgenomen investeringen van de coöperatie. 
De algemene ledenvergadering is bevoegd bij dat besluit de rente op nihil te stellen. 
14. De rente met betrekking tot het afgelopen boekjaar wordt uitgekeerd binnen 30 
dagen nadat de algemene ledenvergadering over de rente-uitkering besloten heeft. 
15. De coöperatie maakt jaarlijks vóór 1 maart langs elektronische weg voor elke parti-
cipant het bedrag van zijn participatie per het einde van het laatst afgelopen jaar in-
zichtelijk. Voor tussentijdse opgave van het bedrag van participatie wordt per verzoek 
en participant € 3,- administratiekosten in rekening gebracht. 
16. Elke participant heeft recht op terugbetaling van het bedrag van zijn participatie, 
met dien verstande dat de totale ruimte voor terugbetaling met betrekking tot het lo-
pende jaar door de algemene ledenvergadering in haar jaarlijkse vergadering op voor-
stel van het bestuur wordt bepaald, met inachtneming van de financiële positie, resul-
taten en voorgenomen (des)investeringen van de coöperatie. 
17. Bij terugbetaling bestaat geen aanspraak op rente betreffende het kalenderjaar van 
terugbetaling. 
18. Een verzoek tot terugbetaling wordt gericht aan het bestuur. Opzegging van het lid-
maatschap wordt opgevat als een verzoek tot terugbetaling. 
19. Het bestuur beslist over een verzoek tot terugbetaling met inachtneming van de 
door de algemene ledenvergadering bepaalde totale ruimte voor terugbetaling in het 
lopende jaar. Zolang de algemene ledenvergadering deze ruimte voor het lopende jaar 
nog niet heeft bepaald, houdt het bestuur haar besluit over terugbetaling aan. Indien 
een terugbetalingsverzoek in enig jaar niet kan worden gehonoreerd, wegens ontbre-
ken van de nodige ruimte daartoe, wordt dit verzoek tot terugbetaling doorgeschoven 
naar het volgende jaar. De onderlinge rangorde van verzoeken tot terugbetaling wordt 
bepaald door het moment van ontvangst, waarbij het eerdere verzoek voorgaat op het 
latere verzoek. Bij overlijden van een lid kan op verzoek van de erfgenamen voorrang 
verleend worden in de rangorde van terugbetaling door het bestuur. 
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20. Participaties kunnen ook los van enig verzoek tot terugbetaling, geheel of gedeelte-
lijk aflosbaar worden gesteld, op grond van een daartoe door de algemene ledenverga-
dering op voorstel van het bestuur te nemen besluit. Een dergelijk besluit werkt in ge-
lijke mate op alle op dat moment openstaande participaties, naar rato van het bedrag 
van elk van die participaties. Binnen 30 dagen nadat een dergelijk besluit is genomen, 
worden de participanten daarvan in kennis gesteld. Binnen 3 maanden nadat een der-
gelijk besluit is genomen, worden de betreffende terugbetalingen uitgevoerd. 
De algemene ledenvergadering is bevoegd met betrekking tot het lopende kalender-
jaar, op voorstel van het bestuur, rente toe te kennen met betrekking tot participaties 
die op grond van dit artikel in dat jaar aflosbaar worden gesteld. 
21. Het bestuur is bevoegd de Participaties achter te stellen ten opzichte van andere 
schulden van de coöperatie wanneer dat voor de financiering van de coöperatie of 
haar projecten wenselijk is. 
22. Met overgang (onder algemene titel) van het lidmaatschap gaan ook de aan dit lid-
maatschap gekoppelde participaties over. 
23. Met overdracht (onder bijzondere titel) van het lidmaatschap gaan, indien het 
overdragende lid uitdrukkelijk aangeeft dat te willen, ook de aan dit lidmaatschap ge-
koppelde participaties over op de verkrijger. Alsdan bevestigt de coöperatie schriftelijk 
aan beide betrokken personen de overdracht van de participaties van het overdra-
gende lid aan de verkrijger, onder opgave van het bedrag van deze participatie. Aan 
deze overdracht is de voorwaarde verbonden dat de verkrijger kwalificeert voor het 
lidmaatschap, en aan alle verplichting rond het lidmaatschap zijn voldaan. Bij over-
dracht van het lidmaatschap ondersteunt de coöperatie alleen overdracht van het ge-
heel van participaties van het overdragende lid aan de verkrijger. 
24. De coöperatie ondersteunt overdracht van participaties tussen leden onderling. 
Aan het overdragen van participaties zijn overschrijvingskosten van € 25,- per transac-
tie verbonden, die door de coöperatie aan de nieuwe houder in rekening worden ge-
bracht. De coöperatie is bevoegd de overschrijvingskosten ter verrekening op het over-
gedragen participatiebedrag in mindering te brengen. 
25. Binnen een jaar nadat dit participatiereglement van kracht is geworden zorgt de co-
operatie voor een voorziening op het besloten deel van haar website, waarmee leden 
hun belangstelling voor uitbreiding of afbouw van hun participatie bekend kunnen ma-
ken. 
26. Elke participant is gehouden zijn adres, emailadres en bankrekeninggegevens op te 
geven, alsmede de wijzigingen daarin. Voor de gevolgen van nalatigheid van een parti-
cipant ter zake, is de coöperatie niet aansprakelijk. 
27. De bankrekening van waaraf een participant laatstelijk zijn participatie aan de co-
operatie heeft overgemaakt geldt als tegenrekening waarnaar rente en terugbetaling 
worden overgemaakt, indien de participant daarvoor geen andere rekening opgeeft. 
28. De coöperatie is bevoegd haar vordering(en) op een participant te verrekenen met 
hetgeen de coöperatie aan die participant ingevolge diens participatie verschuldigd is. 
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29. De coöperatie is te allen tijde bevoegd aan het aangaan van een participatie-over-
eenkomst, acceptatie van een participatie, of overgang of overdracht van enige partici-
patie, al dan niet in samenhang met overgang of overdracht van het lidmaatschap, na-
dere voorwaarden te verbinden ter verificatie en registratie van de identiteit en be-
voegdheid van betrokken persoon of personen. 
30. Overdacht van participatie onder bijzondere titel, al dan niet in samenhang met 
overdracht van het lidmaatschap, vereist een schriftelijke overeenkomst, die uitge-
werkt wordt op een formulier dat door het bestuur is opgemaakt en door de secretaris 
van de coöperatie mede-ondertekend dient te worden als erkenning van de levering 
door de coöperatie. 
31. Overgang van participatie onder algemene titel, al dan niet in samenhang met 
overgang van het lidmaatschap, vergt overlegging van de bewijsstukken waaruit deze 
overgang blijkt. 
32. Geschillen naar aanleiding van (de toepassing van) dit participatiereglement wor-
den allereerst voorgelegd aan het bestuur. Nadat het bestuur gelegenheid heeft gekre-
gen zich over het geschil uit te spreken staat beroep open op de algemene ledenverga-
dering. Het bestuur spreekt zich binnen twee maanden nadat een geschil bij haar aan-
hangig is gemaakt, hierover uit. 
33. Dit Participatiereglement treedt in werking op 1 januari 2018. Per diezelfde datum 
vervangt het en treedt het in de plaats van het Leningreglement, zoals laatstelijk gewij-
zigd op 28 mei 2005. 
 
Partijen bij deze Participatie-overeenkomst: 
1. Coöperatieve Vereniging tot Collectief Bezit van Windmolens 
De Windvogel B.A., hierna: 'coöperatie'; en 
2. Het lid, hierna ook: 'participant'; 
 
Overwegingen: 
1. De coöperatie heeft de mogelijkheid leningen van leden te ontvangen onder voor-
waarden en bedingen als geregeld in een huishoudelijk reglement (hierna: het partici-
patiereglement). 
2. Het lid leent geld aan de coöperatie, en/of is voornemens geld aan de coöperatie te 
lenen. 
3. De coöperatie wenst van het lid geld te lenen onder voorwaarden en bedingen als 
geregeld in het participatiereglement. 
 
En komen overeen: 
a. Door acceptatie van een bedrag ter participatie in de coöperatie anders dan de sta-
tutaire inleg van het lid, komt een overeenkomst tot stand tussen Partijen die wordt 
beheerst door het bepaalde in de statuten en reglementen van de coöperatie, en in 
het bijzonder in het participatiereglement van de coöperatie. 
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b. Bij wijziging van de statuten, het participatiereglement of enig ander reglement van 
de coöperatie wijzigt deze participatie-overeenkomst overeenkomstig, voor zover dit 
niet uitdrukkelijk bij die wijziging is uitgesloten. Schriftelijke kennisgeving van een wijzi-
ging van de statuten respectievelijk het participatiereglement wordt opgevat als schrif-
telijke mededeling aan het lid van wijziging van deze overeenkomst. 
c. Participant verklaart in geval van beëindiging c.q. opeisbaarheid van onderhavige 
participatie, zich in eerste en uitsluitende instantie te verhalen op het vermogen van 
de coöperatie. Daaronder wordt verstaan het vermogen zoals dit is opgenomen in de 
jaarrekening van de coöperatie. Participant zal zich niet verhalen op (privé)vermogen 
van andere participanten of bestuurders van de coöperatie. 
 
Ondertekening of Accoord aangevinkt op 'besloten pagina ledensite' zijn nog ter 
uitwerking. 
 

 

Uitleg bij het Participatiereglement 
 
Door Siward Zomer en Edgar Wortman 
 
Zoals u wellicht al weet wordt op de komende ALV het voorstel gedaan om het lening-
reglement om te zetten in het participatiereglement. We hebben twee informatie-
avonden gehouden voor leden waar goede en verhelderende discussies tussen de le-
den zijn gevoerd. Hieronder een samenvatting van de presentatie zoals we die op de 
informatieavond gegeven hebben.  
 

Een paar dingen vooraf 
In de informatieavonden kwamen enkele vragen waaruit blijkt dat onze eerste uitleg 
over de aanpassing soms niet helder was. Het is goed om daar nu direct duidelijk over 
te zijn.  

• De Windvogel blijft De Windvogel, met dezelfde statuten en dezelfde ideële 

doelstellingen.  

• Participaties zijn evengoed leningen maar met nieuwe regels voor terugbeta-

ling. We veranderen de naam en de voorwaarden. Er wordt een participatie-

rekening van leden binnen de coöperatie bijgehouden. 

• De grootste veranderingen zijn: het vervallen van de looptijd van 15 jaar, toe-

gevoegd worden de verhandelbaarheid en het jaarlijks door de ALV vastge-

steld financieel plan. 
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Waarom 
De Windvogel heeft een groot aantal leningen lopen die binnenkort -na 15 jaar loop-
tijd- opeisbaar worden. We hebben meerdere projecten die er in de komende jaren 
aankomen waar we dit geld voor een langere tijd in willen investeren. Een vaste loop-
tijd past mooi op één project waarin je één of twee windmolens bouwt. Maar er ko-
men meer en grotere projecten aan. Er zijn nu bouwplannen in verschillende stadia 
van ontwikkeling waarvoor geld nodig is. We willen daarom flexibiliteit aanbrengen 
met betrekking tot de instroom en uitstroom van geleend geld. Door de voorwaarden 
te veranderen kunnen we op een goede manier de instroom en uitstroom van geld be-
heersen. Daarnaast geeft het een mooie gelegenheid om de overeenkomst met de le-
den in overeenstemming met de Wet financieel toezicht (Wft) te structureren.  
 
Wet financieel toezicht (Wft) 
De Windvogel trekt (zoals de meeste coöperaties) opvorderbaar geld aan van het pu-
bliek. Dit is statutair geregeld. Normaal gesproken heeft een organisatie daar een Wft-
vergunning voor nodig. Dat zijn zware vergunningen voor financiële instellingen. Wij 
zijn echter een groep burgers die samen ondernemen. We kunnen buiten de vergun-
ningplicht blijven als we de geldaantrekking onderdeel maken van ordentelijke uitgifte 
van effecten.  
 
Effect 
In het participatiereglement hebben we de voorwaarden voor de lening nu zo opge-
schreven dat deze kwalificeert als een effect. Daarvoor is het belangrijk dat de leningen 
(“participaties”) verhandelbaar zijn. Ook zorgen we dat voortaan sprake is van in tijd en 
omvang afgebakende emissies voor concrete doeleinden. Tot op heden konden leden 
op elk moment geld lenen aan de coöperatie. Dat gaat veranderen. Onder het nieuwe 
reglement zal de coöperatie een specifieke uitvraag doen, als ze nog weer geld van de 
leden wil lenen. Daarbij wordt telkens omschreven waarom de coöperatie geld leent, 
en waarvoor ze het geleende geld gaat gebruiken.  
 
Wat staat er in grote lijnen in het participatiereglement? 
 
We gaan dan allen nog geld aantrekken van de leden voor specifieke doelen. De 
beoogde activiteiten worden dan beschreven in een financieringsvoorstel, dat ter 
goedkeuring wordt voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering (ALV). Dat 
financieringsvoorstel gaat bovendien in op de financiële toestand van de coöperatie en 
het rendement dat van alle lopende en beoogde projecten wordt verwacht.  
 
De participaties zijn leningen, en dienen door De Windvogel op enig moment te 
worden terugbetaald. Leden kunnen hun tegoed op drie manieren terugkrijgen. Ten 
eerste: door een terugbetaalverzoek te doen aan het bestuur dat vervolgens kijkt of 
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terugbetaling op dat moment past binnen de terugbetaalruimte. Ten tweede: door de 
participatie aan te bieden op een besloten (prikbord-)site ter verhandeling met andere 
leden. Ten derde: ten slotte kan - wanneer er te veel geld aan leningen is- de ALV 
besluiten om alle leningen in eenzelfde verhouding af te lossen. Op deze manier krijgt 
de coöperatie grip op hoeveel geld erin en eruit gaat, zodat we niet overgefinancierd 
raken doordat leden onbeperkt kunnen storten in de coöperatie. Of in het andere 
geval we juist ondergefinancierd raken wanneer leden na 15 jaar de lening opvragen 
terwijl wij dat geld nu net meerjarig willen investeren.  
 
Verhandelen van participaties 
 
De participaties worden verhandelbaar. Dit is nodig in het kader van de Wft, maar ook 
omdat de  vaste terugbetaaltermijn (15 jaar) komt te vervallen. Wanneer er geen 
financiële ruimte door de ALV is vastgesteld voor terugbetaling van participaties 
kunnen leden, die toch van hun participatie af willen, deze verhandelen met andere 
leden. Dit is iets tussen leden, De Windvogel mag hier niet in bemiddelen vanwege de 
Wft, daar is namelijk weer een andere vergunning voor nodig. Daarom wordt er op de 
besloten leden-website een “prikbord-pagina” georganiseerd waar leden kenbaar 
kunnen maken dat ze hun participatie willen verhandelen. Als leden daarover 
onderling overeenstemming hebben bereikt, leggen ze dat schriftelijk vast. De 
coöperatie stelt daartoe een formulier beschikbaar. Beide leden ondertekenen dit 
formulier en sturen het ter bekrachtiging naar het bestuur. Het bestuur kan het 
vervolgens administratief verwerken in het overzicht van participatierekeningen.  

Ten slotte de antwoorden op enkele veel gestelde vragen: 

Wat gebeurt er met mijn oude lening? 
U wordt door ons per mail of per post gevraagd om deze om te zetten in een participa-
tie door akkoord te gaan met de nieuwe voorwaarden. Als u dit niet wilt dan kunt u uw 
lening opvragen of laten staan. Als veel leden dat doen hindert dat De Windvogel ech-
ter om nieuwe investeringen te gaan doen.  
 
Wat is het verschil tussen leningen en participaties? 
Het verschil zit in het vervallen van de 15-jaars termijn waarna het bedrag opeisbaar is 
door de leninggever. Om het toch mogelijk te maken dat de leninggever zijn geld terug 
kan vragen, zijn participaties verhandelbaar tussen leden onderling en bestaat nog 
steeds de mogelijkheid om een terugbetaalverzoek in te dienen bij het bestuur. 
Voor wat betreft zekerheid, aansprakelijkheid en bezitsvorm verandert er niets. Ook 

administratief en voor de fiscus zijn er geen wijzigingen. Participaties en Leningen wor-

den gelijk behandeld door de fiscus in Box 3.  
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Wat moet ik zelf doen? 
Administratief hoeft u zelf niets te wijzigingen. Na de ALV van 24 juni ontvangt u een 
verzoek om een (digitaal) akkoord geven op de overstap naar Participaties. 
 
Is er een verschil in risico? 
Nee, de oude leningen en de participaties zijn beide onderdeel van het vreemd ver-
mogen en staan als langlopende schuld op de balans van de coöperatie. Het risico van 
de participaties is net zo afhankelijk van de activiteiten van de coöperatie als de lenin-
gen. Wel kan het risicoprofiel van de coöperatie veranderen in de loop van de jaren. 
Dit was in het verleden ook zo, naarmate we nieuwe activiteiten ontplooiden (bouwen 
van nieuwe windmolens) veranderde het risicoprofiel.  
De participaties mogen eveneens achtergesteld worden ten opzichte van andere schul-
den. De participatie-verstrekker kan (een deel van) zijn participatie kwijt zijn als de ver-
eniging niet meer in staat is zijn schulden te betalen.  
 
Voor welke waarde kan ik mijn participatie verhandelen of terugkrijgen? 
Op een verzoek tot terugbetaling betaalt De Windvogel de participatie terug tegen no-
minale waarde, mits het past binnen de financiële ruimte die is vastgesteld door de 
ALV. Waarde van toekomstig rendement wordt niet ingecalculeerd. Onderlinge verhan-
deling geschiedt in principe ook tegen nominale waarde. Als leden er meer of minder 
voor willen betalen is dat iets tussen betrokken leden onderling.   

 
Mochten er nog vragen zijn dan horen wij dat graag. 
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Jaarverslag 2016 
 

Statutaire naam:  

Coöperatieve Vereniging tot Collectief  bezit van Windmolens ‘De Windvogel’ b.a. 

Waarin opgenomen: 

C.V.Schoonstroom  (Zoetermeer) 

Haagse Windmolenvereniging  (Den Haag) 

Z-H WIND  (Zuid-Holland) 

Frisse Wind  (Amsterdam) 

Amstelmolen  (Ouder-Amstel) 

VCBW Noord-Brabant (Tilburg) 

Sunergy per 1.1.2010 (Delft) 

 
Datum oprichting: 18 juni 1991 
 

Samenstelling bestuur per 31 december 2016                                

S. Zomer (voorzitter) 

M. Vogelezang (secretaris) 

A. Wingelaar (penningmeester) 

R. Beijer 

A. Jansen 

H.J. Visser 

G. Labaar 

R. Spriensma  

E.J. van Latum 

 

Molenaars en medewerkers:  zie blz. 8 

Ledenadministratie:  Graaf Janstraat 219, 2713CL Zoetermeer 

Secretariaat:  Postbus 2183, 2800 BH Gouda 

Public Relations: Mailadres  info@windvogel.nl 

 
Handelsregister:KvK-nr. 29037015 
 
BankrekeningING-bank: NL87 INGB 0000 3701 58 | BIC: INGBNL2A 

t.n.v. Coöp. Ver. van Windmolens ‘De Windvogel’ BA te GOUDA 
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Algemeen 
In het jaar 2016 is het aantal leden van coöperatie De Windvogel met 66 gestegen tot 
3.357.  

Een toename van 2,01 % zonder dat een wervingscampagne in werking is gezet.  
 

In 2016 zijn in totaal zes Algemeen Bestuursvergaderingen (AB 150-156) gehouden. In 

de bestuursvergaderingen genomen besluiten en voorstellen betroffen:  

o vernieuwing leveringscontracten van onze molens; 

o actuele strategie voor projecten doormiddel van een coöperatieve aanpak; 

o uitbreiding van de deelneming in Ontwikkelvereniging Zeewolde; 

o diverse intentie- en samenwerkingsovereenkomsten voor windparken in de ge-

meentes Ridderkerk, Leiden, Lansingerland, Utrecht; 

o bestuursbesluiten van 'Der Sonnevogel’ GmbH. en met name de uitkoop van ven-

noten en leninggevers van de drie Duitse zonnedaken; 

o beëindiging van onze eerste molen De Windvogel in Bodegraven door ernstige 

corrosieschade aan de voet in jan. 2016; 

o uitwerking en evaluatie van het jongerenstageproject De Windkuikens ; 

o uitwerking veiligheid in de turbines en aankoop nieuwe vluchtlijnen; 

o PR-advies  inzake toekomststrategie voor coöp. De Windvogel  en wervingscam-

pagne voor nieuwe leden en nieuw kapitaal; 

o onderzoeken naar nieuwe mogelijkheden om te participeren in wind- en zonpro-

jecten. 

De notulen van Bestuursvergaderingen zijn ter informatie ook aan de groep belangstel-

lende en actieve leden verzonden.  

 

Het Dagelijks Bestuur [DB] bestaand uit voorzitter, secretaris en penningmeester, bi-

jgestaan door communicatie medewerkster, kwam vanwege de vele aandachtspunten 

23 maal bijeen. De belangrijkste afspraken en besluiten zijn in de bestuursverga-

deringen gemeld of voorgelegd.  

In 2016 is de opzet van Der Sonnevogel GmbH en overname van de zonneparken door 

het DB verder uitgewerkt. Ter vervanging van de bestaande leveringscontracten zijn op 

basis van prijs-aanvragen kortlopende leveringscontracten met de energiebedrijven 

Anode Energie, Eneco en Greenchoice afgesloten. Voor toekomstige projecten zijn 



De Windvaan juni 2017  nr. 2 

 

 18 

samenwerkingsovereenkomsten voorbereid tussen De Windvogel en verchillende lo-

kale coöperaties en is en détail toegezien op de voortgang van projecten.  

Bijzonder moment was de toelating tot de Experimenteerregeling op de Energiewet 

door RVO voor het initiatief van Windvogelleden in Bodegraven-Reeuwijk [B-R] voor de 

Kringloop-Gemeenschap B-R om binnen de gemeente minder regels voor lokaal op-

gewekte duurzame energie te mogen hanteren.  

Bijzondere aandacht is uitgegaan naar het op peil houden van de ledenadministratie en 

de ledensite. Verdere verbeteringen zijn in voorbereiding.  

De tijdsbesteding van onze parttimer Inge Verhoef aan public relations en communi-

catie is uitgebreid, en er is P.R.-assistentie geleverd aan verschillende collega-coöper-

aties. 

De Financiële AdviesCommissie [FAC] voorheen kascommissie is enkele malen bijeen 

geweest en heeft steeds verslag uitgebracht aan het Bestuur.  

De Wind-Projectleiders zijn twee maal bijeen geweest, naast diverse besprekingen per 

actueel project in kleine kring.  

 

Projecten 

 

1. Windvogelstroom 

Het aantal leden dat stroom afneemt van onze Windvogelmolens is gehandhaafd op 

193. De afname is niet meer apart geadministreerd door Anode Energie. 

 

2.  Ontwikkeling van Nieuwe Duurzame Energie-projecten per regio 

Provincie Drenthe 

Borger-Odoorn  

De Windvogel heeft met de initiatiefnemers DEE (Stichting Duurzame Energieproductie 

Exloërmond) van het project in Midden-Drenthe, de samenwerking verder doorgespro-

ken. De Windvogel helpt bij het betrekken van de (omwonende) burgers bij het wind-

park en biedt hen de mogelijkheid te participeren in het windpark. Er loopt nog een 

bezwarprocedure bij de Raad van State en er zal nog een regeling getroffen worden 

met het nabij gelegen Lofar-project voor wat betreft het aantal turbines en storende 

E.M.-straling. Hierdoor is er nog geen definitief plan vastgesteld. 

Emmen 

Hier zijn nog steeds goede mogelijkheden voor een lokale coöperatie in samenwerking 
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met De Windvogel en met windprojectontwikkelaars. Bestuurlijk worden er echter 

geen knopen doorgehakt. 

 

Provincie Flevoland 

In de provincie Flevoland wordt er voor de gehele provincie een herstructureringsplan 

voorbereid. Alle bewoners, turbine-eigenaren en niet-turbine-eigenaren in het buiten-

gebied zijn georganiseerd in gebiedsverenigingen. De Windvogel is lid van de ge-

biedsvereniging Zeewolde.  

De verenigingen werkten samen in een federatie. 

 Zeewolde 

In Zeewolde is de gebiedsvereniging mede door de Rijkscoördinatieregeling voortvar-

end voortgegaan door vanuit de Ontwikkelvereniging een beheersentiteit STAK op te 

zetten van waaruit het bestuur van de bouw- en financieringsactiviteiten gedaan zal 

gaan worden. De Windvogel heeft een vertegenwoordiging in het STAK-bestuur, in de 

persoon Siward Zomer. Wij zullen onze bestaande productiecapaciteit in Zeewolde op-

schalen.  

 

Provincie Utrecht 

 
De gemeente Utrecht meldde in de zomer van 2016, samen met de inwoners en om-

wonenden, te willen verkennen hoe Rijnenburg als energielandschap ingericht zou 

kunnen worden. Rijne Energie heeft zich als bewonersinitiatief en samenwerking van 

De Windvogel , Energie-U en Uwind aangemeld bij de gemeente om gezamenlijk en op 

coöperatieve wijze windmolens en zonnevelden te realiseren. Naast Rijne Energie 

heeft ook Eneco zich aangemeld. Rijne Energie voerde een dialoog met de omgeving in 

De Meern, Rijnenburg, IJsselstein en Nieuwegein. Nu schrijven beide initiatiefnem-

ers mee aan de startnotitie die in juni 2017 aan de raad voorligt. 

 

Provincie Zuid-Holland 

 Katwijk locatie Valkenburg 

Bij het voormalige vliegveld Valkenburg is een gebiedzone voor windenergie geproject-

eerd. Op termijn zal hiervoor vermoedelijk een tender uitgeschreven worden. De 
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Windvogel heeft een afspraak met een ontwikkelaar en contact gezocht met initi-

atieven in Leiden en omgeving. 

 Leiden en omgeving 

In de omgeving van Leiden en Leiderdorp is er de wens duurzame energie te realiseren. 

Er is contact met lokale initiatiefnemers en de overheden om dit verder te ontwik-

kelen. 

 Stadsregio Rotterdam  

  Schiedam 

In Schiedam is er contact met het Schiedams Energie Collectief over de ontwikkeling 

van één of twee turbines in het havengebied. 

Lansingerland 

In Lansingerland is een burgerinitiatief aanvaard door de gemeenteraad. In onderhan-

deling is nu hoe op de locaties met de aanwezige windontwikkelaars burgerwindmo-

lens kunnen worden gerealiseerd met de coöperaties Nieuwe Lansinger Stroom en De 

Windvogel BA. 

Vlaardingen 

In Vlaardingen heeft de gemeenteraad zich, op voorspraak van een lokaal initiatief, 

uitgesproken voor een coöperatieve windontwikkeling. De Windvogel gaat een samen-

werking aan met het Vlaardings Energie Collectief. 

Ridderkerk 

In Ridderkerk hebben we contact met de coöperatie De Groene Stroom die in de posi-

tie is om samen met Energiebedrijf ENGIE in het bedrijvengebied Nieuw Reijerwaard 

drie windmolens te realiseren. Ook hier gaat De Windvogel een samenwerking aan om 

samen de burgermolens te bouwen. 

 

Provincie Noord-Holland 

De Provincie staat nu voor de opgave om de ingediende projecten in het kader van 

haar herstructurering te honoreren,  

 Ouder-Amstel 

Met de gemeente Ouder-Amstel zijn we in gesprek om duurzame energieproductie uit 

te breiden enerzijds door een tweede turbine anderzijds door zonnepanelen in onder-

benutte grondstroken.  

 Amsterdam  

Door de ontwikkeling van het provinciaal beleid is het praktisch onmogelijk om win-

denergie in Amsterdam te ontwikkelen. Met lokale energiecollectieven gaat De 



De Windvaan juni 2017  nr. 2 

 

 21 

Windvogel gezamenlijk verder om de mogelijkheden zo goed mogelijk te benutten. 

Onder de vlag van 'Amsterdam Wind' is een samenwerkingsovereenkomst onder-

tekend met Amsterdam Energie, Zuiderlicht, Onze Energie en De Windvogel, met als 

doel om een sterke positie voor een burgerwindpark in Amsterdam te creëren.  

 

Provincie  Limburg 

In Limburg hebben met de realisatie van Burgerwindturbine Neer in sep 2015 laten 

zien hoe coöperatieve windontwikkeling werkt. Het project in Neer wordt door de Pro-

vincie als goed voorbeeld herkend en aan andere gemeenten met windplannen als 

goede aanpak voorgehouden. 

 Neer 

De Coöperwiek, 2,5MW Enercorn E-98, in de gemeente Leudal, draait uitstekende 

productie en dwingt respect af bij omliggende gemeenten vanwege de cooperatieve en 

succesvolle aanpak. 

 
Public Relations 

Pers 

Persaandacht 2016: 

• http://www.energieoverheid.nl/2016/06/02/energiecooperatie-windvogel-
zorgt-al-25-jaar-voor-windenergie/ 

• Het Kodak-momentje van Shell - De Groene Amsterdammer feb 2016 

• Rijne Energie wil zon en wind voor regio Rijnenburg, November 24, 2016 

• Een denker die graag goed doet, Trouw,  Juli 19, 2016  

• Burgerinitiatief Lansingerland ingediend, Heraut,  Februari 23, 2016  

• Burgers en gemeenten gaan discussie aan over plaatsing windmolens, 
https://issuu.com/deheraut/docs/heraut_week_46_2016 

• http://www.duurzaamnieuws.nl/nbm-case-de-windvogel-cooperatie-voor-
duurzame-energie/ 

• http://energeia.nl/nieuws/705676-1602/anode-en-de-windvogel-maken-
bezwaar-tegen-belgische-nucleaire-staatssteun 

• http://www.new-
energy.tv/headlines/ruim_500_handtekeningen_voor_nieuwe_co%C3%B6per
atieve_windmolen_bodegraven1.html 

• http://www.dvhn.nl/drenthe/Grondleggers-windpark-vinden-
bezinningsperiode-onverstandig-21864020.html 

• http://www.windnieuws.nl/tag/windnieuws-magazine/ Jubileum 25 jaar 

http://www.energieoverheid.nl/2016/06/02/energiecooperatie-windvogel-zorgt-al-25-jaar-voor-windenergie/
http://www.energieoverheid.nl/2016/06/02/energiecooperatie-windvogel-zorgt-al-25-jaar-voor-windenergie/
http://www.windvogel.nl/rijne-energie-wil-zon-en-wind-voor-regio-rijnenburg/
http://www.windvogel.nl/een-denker-die-graag-goed-doet/
http://www.windvogel.nl/burgerinitiatief-lansingerland-ingediend/
https://issuu.com/deheraut/docs/heraut_week_46_2016
http://www.duurzaamnieuws.nl/nbm-case-de-windvogel-cooperatie-voor-duurzame-energie/
http://www.duurzaamnieuws.nl/nbm-case-de-windvogel-cooperatie-voor-duurzame-energie/
http://energeia.nl/nieuws/705676-1602/anode-en-de-windvogel-maken-bezwaar-tegen-belgische-nucleaire-staatssteun
http://energeia.nl/nieuws/705676-1602/anode-en-de-windvogel-maken-bezwaar-tegen-belgische-nucleaire-staatssteun
http://www.new-energy.tv/headlines/ruim_500_handtekeningen_voor_nieuwe_co%C3%B6peratieve_windmolen_bodegraven1.html
http://www.new-energy.tv/headlines/ruim_500_handtekeningen_voor_nieuwe_co%C3%B6peratieve_windmolen_bodegraven1.html
http://www.new-energy.tv/headlines/ruim_500_handtekeningen_voor_nieuwe_co%C3%B6peratieve_windmolen_bodegraven1.html
http://www.dvhn.nl/drenthe/Grondleggers-windpark-vinden-bezinningsperiode-onverstandig-21864020.html
http://www.dvhn.nl/drenthe/Grondleggers-windpark-vinden-bezinningsperiode-onverstandig-21864020.html
http://www.windnieuws.nl/tag/windnieuws-magazine/
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Politiek 

Op lokaal en provinciaal niveau heeft De Windvogel regelmatig de politiek benaderd 

ten gunste van windprojecten door energie coöperaties. Dit is gedaan door afspraken 

met raadsleden en wethouders, door ingezonden brieven aan raadsleden, wethouders 

en leden van de provinciale staten. We benaderen de lokale politiek als er kansen zijn 

voor het coöperatief ontwikkelen van windenergie. Bijvoorbeeld in Emmen, Lansinger-

land, Utrecht, Nissewaard, Ridderkerk, Bunnik en Vlaardingen.  

Andere milieu en energie-organisaties 

Een beperkt aantal milieu- en energieorganisaties zijn in 2016 benaderd voor samen-

werking op PR gebied. Dit heeft er toe geleid dat er informatie over De Windvogel is 

geplaatst op diverse websites zoals :  

https://wisenederland.nl/de-windvogel 

http://milieufederatie.nl/wie-zijn-wij/netwerk/de-windvogel/ 

http://www.nmfdrenthe.nl/duurzame-initiatieven/alle-duurzame-initiatieven/ 

 

Sociale media 

• Twitter: 2016: 983 volgers [2015: 720 volgers, circa 319  tweets, 2014: 5087 
volgers, circa 500 tweets.] 

• Facebook: 2016: 449 likes [2015: 381 likes , 2014: 320 likes, circa 150 
berichten] 

• LinkedIn: 182 leden 

• Andere Facebook Pagina’s in 
gezamenlijk beheer:  

• Lansingerwind: 28 likes 

• Rijne Energie: 89 likes 

• Amsterdam Wind: 228 likes 
 

Samenwerking met lokale energie coöperaties of ontwikkelaars 

De meeste persaandacht en bekendheid onder inwoners gaat via lokale 

energiecoöperaties waar we mee samenwerken. We organiseren lokaal 

bewonersbijeenkomsten en inloopavonden, i.s.m. de lokale coöperatie en/of de 

gemeente en/of de ontwikkelaar. 

• Zuidenwind: samenwerking op het gebied van communicatie is afgesloten in 

 

https://wisenederland.nl/de-windvogel
http://milieufederatie.nl/wie-zijn-wij/netwerk/de-windvogel/
http://www.nmfdrenthe.nl/duurzame-initiatieven/alle-duurzame-initiatieven/
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2016 

• Lansingerwind: samen met Nieuwe Lansingerstroom (opgericht medio 2016) 

• Amsterdam Wind: samenwerkingsverband Zuiderlicht, Onze energie, 
Amsterdam Energie 

• Rijne Energie: samenwerkingsverband Uwind, Energie-U. 

• De Groene Stroom: Ridderkerk 

• Vlaardings Energie collectief: Vlaardingen 

• Energie coöperatie Nissewind: Nissewaard 

• Emmen: samenwerking met Raedthuys: 
http://www.windenergieinemmen.nl/burgerwindmolens 

• Drenthe: samenwerking met DEE: 
http://www.drentsemondenoostermoer.nl/meedoen-participeren-het-
windpark/ 

Molenaars: 

• René van Mechelen voormalig De Volhouder te Halsteren, nu reserve; 

• Arjan Boomars en Vincent de Jong voor De Amstelvogel in Ouderkerk a/d 
Amstel, gem. Ouder-Amstel; 

• Peter van Gemeren en Jan Ockhorst voormalig De Ooievaar in Den Haag, nu 
reserves; 

• Broos de Groot en Arie Groenveld voormalig De Windvogel in Bodegraven, nu 
reserves; 

• Harry van den Hooren voor De Gouwevogel in Gouda en diverse projecten;  

• Jan Hoogendoorn voor De Appelvogel en De Elzevogel in Zeewolde. 

Overige actieve leden: 

• Jaap Hoogendoorn (projecten),  

• Bert Postma (projecten),  

• Rob van Esseveldt (projecten),  

• Annelies van der List (website),  

• Niels Flach  (projecten),  

• Frits Ogg (projecten), 

• Jan Jennissen (ledenadministratie en educatie),  

• Angela Wolbers (projecten Drenthe),  

• Lucas Helmer (projecten Groningen),  

• Herbert Faber (projecten), 

• Moritz Prophet  (projecten),   

• Arie Groenveld (PR-cie en educatie) 

• Arie Kroon (projecten, zelfvoorziening), 

http://www.windenergieinemmen.nl/burgerwindmolens
http://www.drentsemondenoostermoer.nl/meedoen-participeren-het-windpark/
http://www.drentsemondenoostermoer.nl/meedoen-participeren-het-windpark/
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• Edgar Wortmann (juridische adviezen) 

• Henk Termeer (website) 

• Charlotte Kuijs (project Amsterdam) 

• Initiatief Windkuikens: Jana De Heer, Floor Ebben en Luc Faelens  

• en vele anderen 

Overzicht geproduceerde MW-uren vanaf 2008 door onze deelneming in zonnepane-
len 

Overzicht van geproduceerde MW-uren door de solarinstallaties, die in 2016 worden 

geëxploiteerd door onze Duitse deelnemingen:  

  Plusenergie  Plusenergie Dahlia        

  GmbH & Co KG GmbH & Co KG       

  Scheuten Solar Gelsendienste Albers Totaal   

  
250,6 kWp 

 

189,7 

kWp   

124,5 

kWp 

564,8 

kWp 
 

Jaar Productie in MWh/jaar           

2008 203   145   97 445 MWh 

2009 210   165   95 470 MWh 

2010 160   135   106 401 MWh 

2011 175   171   103 449 MWh 

2012 155   156   99 410 MWh 

2013 214   149   86 449 MWh 

2014 223   154   98 475 MWh 

2015 237   160   97 494 MWh 

2016 216   153   98 467 MWh 
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Overzicht geproduceerde MW-uren vanaf 2002 door onze windmolens 
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Financiële resultaten 

De vier windturbines van De Windvogel leverden in 2016 in Gigawatt :  6,7 GWh (dit 

was in 2015 8,8 GWh).Daarmee was 2016 het slechtste ´windjaar´ sinds 2011. Daarbij 

kwam nog de situatie dat de stroomprijzen met name in het eerste halfjaar zeer laag 

waren. Gelukkig hebben de stroomprijzen zich in het tweede halfjaar redelijk hersteld. 

Zoals was voorzien in de begroting 2016 werd het boekjaar afgesloten met een 

negatief resultaat van bijna € 192.000 (geraamd was € 203.405). Deze negatieve 

resultaten zijn het gevolg van het feit dat de afschrijving op de windturbines (in 2016 € 

213.000) nog tot en met 2020 doorloopt, terwijl de MEP-subsidie op deze turbines 

inmiddels volledig is afgelopen.  

Ondanks deze negatieve exploitatieresultaten en ondanks de nog steeds lage 

rentestand stellen wij voor om over 2016 een rentevergoeding uit te keren van 2 % 

(2015 was 2 %) op de leningen van leden. 

Ontwikkelingen in 2016 

In 2016 is verder gewerkt aan de uitvoering van de in 2014 genomen besluit tot 

overname van de aandelen van Plusenergie Verwaltung GmbH. Door Adviesbureau 

ESBRO BV hebben wij onderzoek laten instellen naar de toekomstperspectieven van de 

door Plusenergie GmbH & CO KG en Plusenergie Dahlia & CO KG. 

Uit de analyse van ESBRO BV (Finanzierungs Memorandum) blijkt dat zonder een 

ingrijpende financiële herstructurering geen op termijn rendabele exploitatie mogelijk 

zal zijn. In de bestuursvergadering van 11 juni 2015 is ingestemd met de in het 

Finanzierungs Memorandum geschetste ontwikkelingen en met de oprichting van Der 

Sonnevogel GmbH, die uiteindelijk de exploitatie van de beide KG’s na fusie zal gaan 

overnemen. 

In de loop van 2016 zijn de overnames van de aandelen van alle commanditaire 

vennoten van de beide KG’s waarmee overeenstemming was bereikt, afgerond. 

De financiële consequenties van deze besluiten zijn in deze jaarrekening verwerkt. 

Ontwikkelingen in 2017  

De houders van het recht van opstal van de grond waarop De Appelvogel is gevestigd 

hebben een procedure tot nietigverklaring van de in november 2014 overgenomen 

windturbine aangespannen tegen de (voormalige) vennoten van Appelmolen vof, de 

verkoper van deze windturbine. Ook De Windvogel is mede gedagvaard in deze 

procedure. Op dit moment is de uitkomst van deze procedure nog niet bekend.  

Verder is begin 2017 overeenstemming bereikt met de laatste commanditaire vennoot 

van Plusenergie GmbH & Co KG over de overname van zijn aandeel in deze KG. 
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Financiële positie en toekomstperspectief 

Hoe staan we er financieel voor? 

De primaire doelstelling van onze coöperatie is gericht op een beter milieu. Deze 

doelstelling kan niet worden gerealiseerd kan zonder een financieel gezonde 

exploitatie.  

Helaas moeten we de komende jaren (tot en met 2020) rekening houden met 

negatieve exploitatieresultaten. Dit is het gevolg van het feit dat we in 2012 om fiscale 

redenen hebben besloten de afschrijvingstermijn van onze windturbines te verlengen 

naar 15 jaar. Aangezien de MEP-subsidie maar 10 jaar loopt, was de consequentie van 

deze beslissing dat de jaren 2016-2020 met negatieve resultaten zouden worden 

afgesloten. De reservepositie van onze coöperatie biedt voldoende ruimte om deze 

negatieve resultaten de komende jaren op te vangen. 

Als gevolg van het negatieve resultaat over 2016 daalde het ledenbelang met 5.1 % 

naar € 4.027.500. 

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 en vrijwilligers van De Windvogel. 

  



De Windvaan juni 2017  nr. 2 

 

 28 

 

 
 
 

Zon en wind voor  iedereen 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Dit blad is gedrukt op papier 

dat is vervaardigd volgens de 

nieuwste, minst milieubelas-

tende productiemethode, waar-

bij de kwaliteit een belangrijke 

plaats inneemt. Ledenadministratie: 
Graaf Janstraat 219 
2713 CL Zoetermeer  
Tel. 079 - 3168652 
 

Secretariaat: 
De Windvogel 
Postbus 2123 
2800 BH Gouda 

 


