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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:  
Met omwonenden puzzelen over de inrichting 
van Rijnenburg, te Utrecht, op 20 februari 
2017 in De Meern. 
 

 
 
 
 
 
 

 

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 Limburg: 
Albert Jansen, tel. 06-330 99 553, albert.jansen@windvogel.nl  
Inge Verhoef, tel. 030-3200702, Inge.verhoef@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

  

mailto:herbert.faber@xs4all.nl
mailto:siwardzomer@windvogel.nl
mailto:arie.groenveld@telfort.nl
mailto:dick@advidata.nl
mailto:fritsogg@gmail.com
mailto:janvanegmond4@gmail.com
mailto:albert.jansen@windvogel.nl
mailto:Inge.verhoef@windvogel.nl
mailto:gijs.labaar@windvogel.nl
mailto:henkjan.visser@windvogel.nl
mailto:rene.spriensma@windvogel.nl
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ALV 24 juni: speciale gast Dirk Vansintjan 
 
Uit onze ledenenquête is gebleken dat u het helemaal niet erg vindt als wij zo nu en 
dan eens een interessante spreker uitnodigen op onze Algemene Ledenvergaderingen. 
Dit keer kiezen we voor een hele speciale, internationale 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’. 
 
‘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. De locatie wordt nog na-
der bekend gemaakt. 
 
Agenda ALV 
 
11:00 uur Opening en vaststelling agenda 

• Mededelingen 

• Notulen ALV 2016, dd: 28 mei 2016 te Amsterdam, zie onze website 

• Stand van Zaken, Bestuur, Statutair aftredend, voorstel Penningmeester 

• Jaarverslag 2016 met toelichting op de Jaarrekening 2016, zie onze website 

• Voorstelllen aan de Ledenvergadering : Rente over 2016, Aflossingen, Bestem-

ming Saldo, Financiële AdviesCommissie 

• Voorstel herziening Leningreglement ivm Wet Financieel Toezicht 

• Stand van Zaken projecten : Windpark Drentse Monden 

• Rondvraag en Sluiting 

13:00 uur Lunch 
14:00 uur Lezing door Dirk Vansintjan : 'Energietransitie naar energiedemocratie’ 
15:00 uur Afsluiting met Borrel 
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Dirk Vansintjan is auteur van het boek ‘De energietransitie naar energiedemocratie – 
Power to the people’. 

 
 
Respondenten gezocht! 
Voor een bachelor onderzoek bij de opleiding Algemene Sociale Wetenschappen aan 
de Universiteit Utrecht wordt er gezocht naar leden van De Windvogel die deel willen 
nemen aan interviews. Het onderzoek gaat over motieven en belemmeringen om 
duurzaam te leven en om lid te worden van een duurzaam burgerinitiatief als de Wind-
vogel. De interviews zullen 1 tot 1,5 uur in beslag nemen en eind april/begin mei 
plaatsvinden.  
 
Deelname wordt zeer op prijs gesteld en geïnteresseerden kunnen mailen naar onder-

zoekduurzaamgedrag@gmail.com of bellen naar 06-53305019. Uiteraard krijgen de deel-
nemers na afloop een presentje als dank voor hun deelname.  

mailto:onderzoekduurzaamgedrag@gmail.com
mailto:onderzoekduurzaamgedrag@gmail.com
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Resultaten Enquête Ledencommunicatie 
 
Om meer informatie te hebben over hoe onze leden betrokken willen zijn bij de nieuw-
ste ontwikkelingen binnen De Windvogel, hielden wij in december 2016 een enquête. 
Er waren 126 respondenten. Hieronder vindt u per vraag de antwoorden. 
 
  

Vraag 1: Windpark Lansingerwind 

 
Ik wil informatie ontvangen over het windpark Lansingerland via:  
  

  
1. Windvaan 
2. Windvlaag 
3. Flyer per post  
4. Projectbeschrijving 
5. Projectbeschrijving plus le-
ningreglement 
6. Actueel verhaal op de 
website 
7. Avond met voorlichting 

 
 
 

 
Conclusie Lansingerwind 
Respondenten worden bij voorkeur via de Windvaan (30%) of Windvlaag (22%) geïn-
formeerd over Windpark Lansingerwind. Andere vormen van communicatie die res-
pondenten aanspreken zijn: een projectbeschrijving (14%), een actueel verhaal op de 
website (11%) en een Flyer per post (11%). Weinig respondenten wensen een informa-
tieavond (4%). Daaruit concluderen we dat onze leden bij voorkeur via onze bestaande 
communicatiekanalen de Windvaan, de Windvlaag en de website geïnformeerd willen 
worden. 
 

  

1

2
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Vraag 2: Windpark Drentse Monden 
 
Ik wil informatie ontvangen over het windpark Drentse Monden via: 
 

1. Artikelen in De Windvaan 
2. Bericht per mail over de 
investering (Windvlaag) 
3. Flyer per post  
4. Projectbeschrijving 
5. Projectbeschrijving plus  
leningreglement 
6. Actueel verhaal op de 
website 
7. Avond met voorlichting 
8. Speciale ALV op locatie 
9. Speciale ALV in Utrecht 
 

 
 

 
 
Conclusie Drentse Monden 
Respondenten worden bij voorkeur via de Windvaan (30%) of Windvlaag (18%) geïn-
formeerd over Windpark Drentse Monden. Andere vormen van communicatie die res-
pondenten aanspreken zijn: een projectbeschrijving (12%) en een Flyer per post (10%). 
Weinig respondenten wensen een informatieavond (4%) of een ALV op locatie (3%). 
Aansluiting bij de bestaande ALV in Utrecht wordt door 6% gewenst. Daaruit conclude-
ren we dat onze leden bij voorkeur via onze bestaande communicatiekanalen de Wind-
vaan, de Windvlaag en de website geïnformeerd willen worden. 
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Vraag 3: Windpark Zeewolde 
 
Ik wil informatie ontvangen over het windpark Zeewolde via: 
 

1. Artikelen in De Windvaan 
2. Bericht per mail over de 
investering (Windvlaag) 
3. Projectbeschrijving 
4. Projectbeschrijving plus 
leningreglement 
5. Actueel verhaal op de 
website 
6. Avond met voorlichting 
7. Brochure Windpark Zee-
wolde 
8. Speciale ALV in Utrecht 
 

 
 
 
 

 
Conclusie Zeewolde 
Respondenten worden bij voorkeur via de Windvaan (34%) of Windvlaag (23%) geïn-
formeerd over Windpark Zeewolde. Andere vormen van communicatie die responden-
ten aanspreken zijn: een actueel verhaal op de website (12%) en een Brochure over het 
windpark (12%). Daaruit concluderen we dat onze leden bij voorkeur via onze be-
staande communicatiekanalen de Windvaan, de Windvlaag en de website geïnfor-
meerd willen worden. 
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Vraag 4: Ledenwerfcampagne 
Ik wil informatie ontvangen over de Ledenwerfcampagne via:   
 

1. Artikelen in De Windvaan 
2. Bericht per mail over de investe-
ring (Windvlaag) 
3. Actueel verhaal op de website 
4. Zelf meedoen in de werving 
5. Flyer per post 
6. Avond met voorlichting in 
Utrecht 
7. Evenement voor Duurzame op-
wek 
8. Speciale ALV in Utrecht 
9. Speciale ALV elders 
 

 
 

Conclusie Ledenwerfcampagne 
Respondenten worden bij voorkeur via de Windvaan (24%) of Windvlaag (39%) geïn-
formeerd over de ledenwerfcampagne. Daarnaast wil 13% geïnformeerd worden via 
een actueel verhaal op de website. Daaruit concluderen we dat onze leden bij voorkeur 
via onze bestaande communicatiekanalen de Windvaan, de Windvlaag en de website 
geïnformeerd willen worden. 
 

Vraag 5: Ledenwebsite 
Hoe gebruik jij de ledenwebsite? 
 

1. Ik heb mijn gegevens gecontroleerd op 
de ledensite 
2. Ik wil de ledensite ook als netwerkmoge-
lijkheid gebruiken  
3. Ik gebruik sociale netwerken liever als 
netwerkmogelijkheid  
4. Ik kan niet op de ledensite komen  
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Conclusie Ledenwebsite 
De meeste respondenten (43%)  kunnen op de ledensite komen en hebben hun gege-
vens aangepast. Echter is het zorgelijk dat er ook een groot deel van de leden (38%) 
niet op de ledenwebsite kan komen. Hieruit concluderen we dat de gebruiksvriende-
lijkheid verbeterd kan worden. Daarom gaan we de gebruiksvriendelijkheid van de le-
denwebsite zo snel mogelijk verbeteren. Dit heeft prioriteit in 2017, omdat we de le-
denwebsite ook gebruiksvriendelijk moeten maken voor nieuwe leden.  
Uit de enquête blijkt dat een minderheid (12%) de website ook als netwerkmogelijk-
heid wil gebruiken. Voorlopig zal de ledenwebsite dan ook alleen voor het inzien en 
aanpassen van de persoonlijke gegevens met betrekking tot het lidmaatschap te ge-
bruiken zijn. 

 
Vraag 6: Algemene Ledenvergaderingen 
Wat vindt u van de Ledenvergaderingen? 

 
 
1. Het programma van de ALV is goed 
3. Kies vernieuwende thema’s voor de 
ALV   
3. Zorg voor een live-stream verbin-
ding 
4. Nodig boeiende sprekers uit 
5. De vergadervorm is voor mij niet 
van belang 
 

 
 
 
Conclusie Inhoud ALV’s 
Het merendeel van de respondenten (65%) vindt de ALV’s goed zoals ze nu georgani-
seerd zijn. 34% vindt de vorm van de ALV niet van belang. Van de respondenten zou 
15% wel een livestream verbinding met de ALV wensen, zodat vanuit huis meekijken 
mogelijk is. Daaruit kunnen we concluderen dat we voor de leden weinig aan het pro-
gramma van de ALV’s hoeven te veranderen. We kunnen een livestream overwegen 
om betrokkenheid van meer leden te krijgen.  

1

2

3
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Wat vindt u van het tijdstip van de ALV op zaterdagmiddag? 

 
 
 
 1. Tijdstip is geheel naar wens, doorgaan zo 
 2. Kies voor een avond op een werkdag  
 3. Kies een moment in de zomer 
 4. Kies een moment in het najaar  
 

 
 
 
 

 
Conclusie tijdstip ALV 
De meeste respondenten (76%) zijn tevreden over het tijdstip van de ALV, op zaterdag-
middag, in de maand juni. Een beperkt aantal respondenten (10%) zou de ALV liever op 
een doordeweekse dag in de avond bijwonen. Daaruit concluderen we dat we het hui-
dige tijdstip van de ALV kunnen handhaven. 
 

 
Algemene conclusie van deze ledenenquête 
We concluderen uit deze enquête dat onze leden bij voorkeur via onze bestaande com-
municatiekanalen de Windvaan, de Windvlaag en de website worden geïnformeerd. De 
leden hebben beperkt behoefte aan extra brochures, flyers, projectbeschrijvingen en 
speciale informatieavonden. Daarnaast zijn de meeste respondenten tevreden over 
tijdstip en programma van de ALV’s. 
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Van de voorzitter 
De Windvogel kiest voor verandering! 
 

De Windvogel is 26 jaar jong. In die 26 jaar zijn 
twee keer de statuten gewijzigd en één keer het 
leningreglement. De laatste veranderingen waren 
voornamelijk nodig om mee te gaan met technolo-
gische en maatschappelijke ontwikkelingen. Name-
lijk, leden werden altijd nog per brief of gedrukte 
Windvaan uitgenodigd voor de ALV’s. Nu kan dat 
ook via de digitale weg, mits een lid daar toestem-
ming voor geeft aan de coöperatie.  
 
Op zich spreekt het voor De Windvogel, dat de sta-
tuten zo weinig gewijzigd zijn en de basis zo goed 
was dat leden zich er 26 jaar in konden vinden. 
Echter gaan we nu een nieuwe tijd tegemoet en 
we zullen onze organisatie aan moeten passen aan 
de tijd die gaat komen.  

 
In een tijd waarin meer burgers samen gaan ondernemen, worden de ondernemingen 
van burgers groter en breiden hun activiteiten uit. Tot twee jaar geleden kon De Wind-
vogel voornamelijk alleen opereren. De turbines die zij bouwden waren direct eigen-
dom van de coöperatie. Nu de windmolenmarkt groter en complexer is geworden, 
werkt De Windvogel steeds meer samen met andere partijen. In veel projecten werken 
we nu samen met projectontwikkelaars, agrariërs of lokale energiecoöperaties in de 
ontwikkeling van windparken. In de komende jaren zullen deze projecten tot wasdom 
moeten komen. In plaats van zelf windturbines te bezitten, zullen we die samen met 
de partijen met wie we samenwerken beheren. De verdere ontwikkeling, maar voorna-
melijk de bouw zal gefinancierd moeten worden door onze leden en die van de samen-
werkingspartners.  
 
Om die reden hebben we ons 26 jaar oude leningreglement tegen het licht gehouden. 
Met de aankomende projecten en veranderende bedrijfsvoering in gedachten, ziet het 
bestuur dat er een nieuw reglement nodig is om ons aan te passen aan de toekomstige 
financiële structuur van onze coöperatie. Vanwege de verschillende deelnemingen in 
de nieuwe windparken is het nodig dat explicieter gemaakt wordt dat burgers samen 
aan het ondernemen zijn. Dat kan via Participaties waarin onze leden een bedrag stor-
ten dat De Windvogel kan gebruiken voor de financiering van haar eigen activiteiten en 
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deelnemingen in projecten.  Dat past beter bij de huidige tijd, maar het meest belang-
rijk: het past ook netjes binnen de wet. De wet Financieel Toezicht schrijft voor dat le-
denleningen niet doorgeleend mogen worden aan andere ondernemingen; dat kan wel 
in de vorm van Participaties. 
 
De Windvogel kiest dus voor de sprong voorwaarts, onderzoekt momenteel de juridi-
sche en financiële mogelijkheden voor aanpassing van het leningreglement en zal u op 
korte termijn informeren over de veranderingen en een nieuw reglement ter stemming 
brengen op de ALV. 
 
 

Uit de regio  

 
Windpark Drentse Monden en Oostermoer in voorbereiding 

  
  
Subsidie toegekend 
De SDE subsidie (Stimuleringsregeling 
Duurzame Energie) voor de bouw van 
windmolens in Windpark Drentse Mon-
den en Oostermoer is in december 
2016 toegekend. Dit is een belangrijke 

stap die het windpark financieel mogelijk maakt. De initiatiefnemers bereiden zich voor 
op de bouw van het park. De enige belemmering is nog het uitblijven van een uitspraak 
van de Raad van State. Die uitspraak wordt verwacht in de zomer van 2017. 
 
Afspraken met Lofar telescoop 
Hoe kunnen de LOFAR-telescoop in Dwingeloo en de 45 windmolens straks naast el-
kaar bestaan? Over deze vraag buigen een expertgroep en de initiatiefnemers van het 
windpark zich de komende tijd. In een convenant hebben zij afspraken gemaakt, die er-
voor moeten zorgen dat de telescoop en het windpark naast elkaar kunnen bestaan.  
De LOFAR-telescoop doet onderzoek naar de ruimte, maar de elektromagnetische stra-
ling van de windmolens kan deze gevoelige telescoop verstoren. Normaal gesproken 
ondervindt niemand last van deze elektromagnetische straling. Maar omdat de appara-
tuur van Astron zeer gevoelige signalen uit de ruimte opvangt, verstoort de straling 
sommige soorten onderzoek. 
Een speciale coördinatiecommissie zorgt ervoor dat de afspraken in het convenant 
worden uitgevoerd. Die commissie bestaat uit de initiatiefnemers van het windpark, 
Astron, Agentschap Telecom en heeft een onafhankelijke voorzitter. 

http://www.drentsemondenoostermoer.nl/wp-content/uploads/2017/02/convenant-co-existentie-windpark-1.pdf
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Raad van State nog in beraad 
Op 18 november 2016 liep de beroepstermijn af voor de op 7 oktober 2016 ter inzage 
gelegde definitieve besluiten. Er is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State. De Raad van State zal hier te zijner tijd uitspraak over 
doen, na verwachting na mei 2017. 
 

 
Rijne Energie deelnemer in Utrechtse stadsgesprekken 
 

Rijne Energie is een brede en groeiende groep inwo-
ners van Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein die zelf 
schone energie willen opwekken in Rijnenburg. Bij 
Rijne Energie zijn ook de coöperaties Energie-U, 
Uwind en De Windvogel aangesloten.  
 
Rijnenburg is een open gebied met een woning-
bouw bestemming. Realisatie daarvan is echter uit-
gesteld tot minstens 2030. In de tussentijd is de 
open ruimte van Rijnenburg te gebruiken als ener-

giepark. Wij willen samen met de omwonenden een energiepark inrichten, om ook de 
Utrechste bijdrage aan de klimaatdoelstellingen te leveren. 
 
Open proces over de inrichting 
Hoe kunnen we de polder Rijnenburg benutten voor het grootschalig opwekken van 
duurzame energie? Deze vraag staat centraal in een serie van drie stadsgesprekken 
met de regio die de gemeente Utrecht organiseert. Uitkomst van de stadsgesprekken is 
een advies aan de gemeenteraad en het college met daarin een aantal varianten voor 
de inrichting en voorwaarden van een energielandschap. 
 
Initiatiefnemers 
Er zijn verschillende initiatiefnemers die ideeën hebben voor grootschalige duurzame 
energieopwekking in Rijnenburg: dat zijn Eneco en bewonerscollectief Rijne Energie. 
Over de manier waarop de stad en de omliggende gemeenten met deze initiatieven 
moeten omgaan en onder welke voorwaarden, gaan de stadsgesprekken. Het uitgangs-
punt van de gemeente is dat ‘lusten en lasten’ voor direct omwonenden en afnemers 
van duurzame energie goed verdeeld moeten worden.  
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Stadsgesprek met de regio 
De gemeente Utrecht organiseert de stadsgesprekken met de regio in overleg met de 
gemeenten Nieuwegein en IJsselstein (vanwege de ligging van het gebied nabij Nieu-
wegein en IJsselstein). Vernieuwend is dat het ook mogelijk is om online deel te nemen 
aan de gesprekken. Zo kan iedereen meepraten, ook wanneer er teveel aanmeldingen 
zijn. 
 
Meedoen aan burgerinitiatief Rijne Energie? Neem contact op via rijne.ener-
gie@gmail.com, abonneer je op de nieuwsbrief of volg Rijne Energie via Facebook. 

 
 
Vlaardings Energie Collectief aan de lat voor windmolens 
 

Het Vlaardings Energiecollectief (VEC) 
is een lokaal energiecollectief met 
projecten voor zonne- en windener-
gie. Het VEC regelt bijvoorbeeld een 
collectieve inkoopactie van zonnepa-
nelen. Dat ontzorgt mensen die zon-
nepanelen willen en levert hen ook 

nog eens financieel voordeel op. Daarnaast bereidt het VEC een aantal zonprojecten 
op publieke daken voor. 
 
Ook nieuwe windmolens bouwen 
Vlaardingen telt 33.500 huishoudens en één nieuwe windmolen voorziet direct in meer 
dan 5% van het energieverbruik van de Vlaardingse huishoudens. Het is volgens het 
VEC van belang dat de energie die opgewekt wordt met windmolens ook naar Vlaar-
dingse bewoners, organisaties en bedrijven gaat.  
 
Gemeente Vlaardingen ziet rol voor burgercoöperatie 
Via het beleid van de gemeente Vlaardingen is het sinds kort makkelijker gemaakt dat 
de opbrengsten van windenergie via een coöperatie voor de Vlaardingers beschikbaar 
komen. Door de gemeente Vlaardingen is een beleidskader windenergie vastgesteld op 
26 januari van dit jaar. Het College hecht sterk aan betrokkenheid van burgers en lo-
kale bedrijven bij de realisatie van de windprojecten. Het VEC is daar vooralsnog het 
meest aangewezen platform voor. In het beleid van de gemeente zijn ook locaties voor 
windmolens opgenomen. De VEC ziet kansen in het Oeverbos, waar de participatie van 
bewoners goed geregeld zou kunnen worden. 
 

https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/college-van-b-en-w/utrecht-maken-we-samen/stadsgesprekken/
mailto:rijne.energie@gmail.com
mailto:rijne.energie@gmail.com
http://vlaardingsenergiecollectief.nl/
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Samenwerking met De Windvogel 
Het realiseren van een windmolen vergt veel tijd, vanwege de verschillende belang-
hebbenden en de onderzoeken die moeten plaatsvinden voor de bouw. Het VEC werkt 
er hard aan om komende jaren zelf windmolens te kunnen bouwen. De Windvogel is 
hierin een samenwerkingspartner vanwege de ervaring die zij al hebben met windener-
gieprojecten voor en door burgers.  
 
Lokale werving van leden 
Deze zomer zal het VEC in samenwerking met De Windvogel een lokale campagne star-
ten waardoor nieuwe leden zich kunnen gaan aansluiten bij het nieuwe Vlaardingse 
collectief. De campagne zal inwoners van Vlaardingen informeren over het voordeel 
van zonne- en windenergie en over de voordelen die lidmaatschap van het VEC met 
zich meebrengen.  
 

Waarom grotere Windmolens? 
Fabrikanten zijn in staat om steeds grotere windmolens te maken. Met grotere wieken 
kan een moderne windmolen relatief meer schone energie opwekken. Daarmee stijgt 
de CO2-winst nog verder. Ook zorgen grotere windmolens ervoor dat de kosten voor 
deze goedkoopste vorm van duurzame energie blijven dalen. Bron: NWEA. 
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Van de molenaars 

De Amstelvogel (Ouderkerk a/d Amstel) 

Ontvangen informatie van molenaar Arjan Boomars 
 

 
 

De Gouwevogel (Gouda)  

Ontvangen informatie van molenaar Harry van den Hooren 
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De Appelvogel (Zeewolde) 

Ontvangen informatie van molenaar Jan Hoogendoorn 
 

 

  
De Elzevogel (Zeewolde) 

Ontvangen informatie van molenaar Jan Hoogendoorn 
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Kado voor je (klein)kinderen?  
 

Geef een lidmaatschap van De Windvogel kado. Vul onderstaande bon 
in en stuur deze op. 
 

De Windvogel investeert met geld van haar leden in duurzame, schone energie. Momenteel be-
heert onze coöperatieve windmolenvereniging vier windmolens: één in Ouderkerk a/d Amstel, 
één aan de Goudsekade in Gouda en twee molens in Zeewolde. Daarnaast zijn we ook mede-ei-
genaar van een gezamenlijke burgerwindturbine in Neer, Limburg en hebben we drie grote zon-
nedaken in Duitsland, vlak over de grens. 
 
We zijn altijd op zoek naar plekken waar we meer windmolens kunnen plaatsen. En daarvoor ui-
teraard ook naar meer leden! 
 
Stuur onderstaande coupon naar de ledenadministratie van De Windvogel, 
Graaf Janstraat  219,  2713 CL  Zoetermeer. 
 

 
Ja, ik vind duurzame energie belangrijk 
 

 Ik geef mij op als lid of donateur van de Windvogel en stort op IBAN: 
NL87 INGB 0000 3701 58 t.n.v. de Windvogel te Reeuwijk een bedrag van: 

 
Lid: Inleg   €       50,- 
 

   Lening...... X € 50,- €...........,- 
 

   Totaal   €...........,- 
 

Naam:......................................................................................... 
 

Straat:......................................................................................... 
 

Postcode:..........................................Plaats:.............................. 
 

Telefoonnummer:....................................................................... 
 

E-mailadres: .............................................................................. 
 

 Ik wil eerst meer informatie ontvangen

  Bent u al lid en wilt u uw lening verhogen? Dat kan. Stort het extra be-

drag op IBAN: NL87 INGB 0000 3701 58 (BIC: INGBNL2A) t.n.v. De 

Windvogel te Reeuwijk met vermelding van uw lidnummer en NAW-gege-

vens, en u ontvangt een schriftelijke bevestiging van de verhoging.  
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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 

 


