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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: 
Laetitia Ouillet, voorzitter 
Martien Vogelezang, secretaris 
Frank Schoenmakers, penningmeester 
Albert Jansen, projecten 
Rens Beijer, projecten 
Gijs Labaar, financiën 
Evert-Jan van Latum, projecten 
Henk Jan Visser, projecten 
 
Molenaars: 
Harry van den Hooren 
Jan Hoogendoorn 
Broos de Groot 
Arjan Boomars 
 
Postadres: 
De Windvogel 
Postbus 2183 
2800 BH Gouda 
 
Bezoekadres: 
Europalaan 400 
3526 KS Utrecht 
tel. 030-3200702 
 
Ledenadministratie: 
Jan Jennissen 
Graaf Janstraat 219 
2713 CL Zoetermeer 
windvogel.ledenadmin@gmail.com 
 
 
 

 
Redactie Windvaan: 
Inge Verhoef/Laetitia Ouillet 
De Windvogel 
Postbus 2183 
2800 BH Gouda 
redactie@windvogel.nl 
 
Kopij voor de Windvaan: 
Kopij kunt u sturen of e-mailen naar het 
redactieadres. De redactie behoudt zich het 
recht voor plaatsing te weigeren en teksten in 
te korten. 
 
Foto voorkant: Online ALV 
 
 
 

 
 
 

  

 

Like ons op  
Facebook.com/dewindvogel 

 

Volg ons op Twitter:  
Twitter.com/de_windvogel 
 

 

Bezoek ook eens onze website 
www.windvogel.nl 
 

 

Of abonneer op onze digitale 
nieuwsbrief 
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In de regio

Noord-Holland en Amsterdam:  
Inge Verhoef, tel. 06-37350569, inge.verhoef@windvogel.nl  
Evert-Jan van Latum, evertjan.vanlatum@windvogel.nl  
Gelderland: 
Frits Ogg, tel. 06-29012544, fritsogg@gmail.com  
Jan van Egmond, tel. 0578-660060, janvanegmond4@gmail.com  
Drenthe:  
Siward Zomer, 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), tel. 070-3191404, henkjan.visser@windvogel.nl  
Jan Bouwens (Bodegraven-Reeuwijk):  jjob@xs4all.nl 
Utrecht:  
Inge Verhoef, tel. 030-3200702, Inge.verhoef@windvogel.nl  
Zeewolde:  
Siward Zomer, tel. 06-37350569, siward.zomer@windvogel.nl  
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Van de voorzitter  
Op mijn 42ste verjaardag kreeg ik van onze leden het 
voorzitterschap van de Windvogel kado. Dank hiervoor. 
Nu ruim twee maanden verder blik ik terug op een 
intensieve start. Na maanden thuis werken vanwege de 
corona maatregelen, was ik in Werkendam, Ridderkerk, 
Diemen, Amsterdam en Vlaardingen. Met de sleutelrol 
die de Regionale Energiestrategieën aan de lokale 
coöperaties hebben gegeven, is er ineens overal in het 
land behoefte aan hulp en ervaring. Omdat de 
Windvogel een van de langst bestaande 
energiecoöperaties is, kunnen wij die rol van “grote 
zus” mooi vervullen. Tegelijkertijd kan dit ook een 

valkuil zijn. Want wie zegt dat hoe je het altijd deed, ook gelijk de norm moet worden. 
Durven wij onze kennis en expertise wel in twijfel te trekken of te kiezen voor een 
andere benadering? Het levert mooie gesprekken op.  
 
Ik kreeg laatst de vraag waarom wij steeds de RESCOOP principes als bijlage standaard 
toevoegen aan de overeenkomsten die wij tekenen. Omdat deze principes voor ons 
leidend zijn. Voor mij springt nummer 6 in het oog: het betreft de samenwerking 
tussen coöperaties. “Door samen te werken in lokale, regionale, nationale en 
internationale structuren, versterken coöperaties de coöperatieve beweging en bieden 
ze doeltreffende dienstverlening aan hun leden”. Of de Windvogel meer ervaring 
heeft, of net meer geld op de bank door slimme investeringen in een vroegere fase van 
de coöperatieve beweging, het gaat er uiteindelijk om dat wij anderen in staat stellen 
om hetzelfde te doen in hun regio.  
 
Ik sluit dit “woord van de voorzitter” met een oproep. Op 9 oktober is het ‘’de dag van 
de duurzaamheid’’. Er worden initiatieven in het hele land ontplooid maar door de 
corona maatregelen zal deze dag een ingetogen karakter hebben. Wil je op deze dag je 
familieleden, buren, collega’s en andere mensen uit je netwerk wijzen op het belang 
om lid te worden van de coöperatieve beweging. Alleen zo krijgen wij zeggenschap en 
profiteren wij mee in de ontwikkelingen de energietransitie in onze achtertuinen.  
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Online ALV zaterdag 10 oktober 
 
Datum : zaterdag, 10 oktober 2020, 11:00 – 12:00 uur 

Plaats : achter uw eigen PC, laptop, tablet of smartphone 
 

Agenda ALV 2020 

1. Vaststelling agenda 

2. Ingekomen stukken:  

Notulen ALV 27 juni 2020, concept (zie website). 

3. Mededelingen Bestuur; 

4. Jaarrekening 2019 (zie website) 

Toelichting Jaarrekening 2019 

Penningmeester geeft een toelichting 

Reactie van de Financiële Advies Commissie op de Jaarrekening, Décharge van 

het Bestuur. 

5. Voorstellen: herbenoeming FAC-leden. 

6. Projecten: stand van zaken projectontwikkeling. 

7. Rondvraag. 

Bereid uzelf voor op de Online ALV van 10 oktober 
Stel uw vragen vooraf! 
Op zaterdag 10 oktober houden wij een extra algemene ledenvergadering om de 
jaarrekening 2019 te kunnen vaststellen. Door de coronasituatie is het voor onze 
accountant niet eerder gelukt om de stukken gereed te krijgen. Wij vergaderen online, 
net als afgelopen juni. In deze mail leest u hoe dat in zijn werk gaat. U kunt eerder dan 
tijdens de vergadering uw stem uitbrengen.  
 
Stukken 
De stukken voor de vergadering zullen vanaf 26 september te vinden zijn op onze 
website www.windvogel.nl. 
  
De vergadering online volgen 
De vergadering is vanaf 11:00 uur online te volgen via een Zoom link. Als u Zoom voor 
de eerste keer gebruikt dient u het programma te installeren. U krijgt de link naar de 
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vergadering tijdig toegestuurd, samen met een link naar de online stemmogelijkheid. 
Zorg ervoor dat u op tijd ingelogd bent, wij beginnen graag om 11:00 uur. 
  
Vragen vooraf insturen 
Om er zeker van te zijn dat eventuele vragen goed beantwoord kunnen worden, kunt u 
vragen die u heeft over de stukken uiterlijk maandag 5 oktober per mail te sturen naar 
info@windvogel.nl. Tijdens de vergadering zullen wij deze vragen beantwoorden. 
Daarnaast zullen wij in aanloop naar de vergadering ook deze vragen en de 
bijbehorende antwoorden publiceren bij de vergaderstukken. 
Daarnaast is het natuurlijk ook mogelijk om tijdens de online vergadering via de 
chatfunctie uw vragen te stellen. Het is mogelijk om via Zoom vragen te stellen 
wanneer u op het chatknopje klikt en uw vraag intypt. We kunnen niet garanderen dat 
we op alle vragen direct een reactie kunnen geven. De vargen komen na afloop in het 
verslag van de ALV. 
Stemmen vooraf en tijdens de vergadering mogelijk 
Het besluit om de jaarrekening vast te stellen wordt in stemming gebracht tijdens de 
ALV. Ook dat gaan we gedeeltelijk online doen. In aanloop naar de vergadering 
ontvangt u een link naar Survey Monkey. Dat is een online programma om stemmen 
te tellen. U kunt dit invullen tot 7 oktober. Dan tellen we de stemmen. Degenen die 
niet vooraf gestemd hebben, kunnen tijdens de online ALV op 10 oktober nog 
stemmen door de hand op te steken wanneer de voorzitter de vragen stelt. 
 
Heeft u voorafgaand nog verdere vragen voor ons? Laat het ons weten via 
info@windvogel.nl. Tot ziens op de ALV van De Windvogel op 10 oktober. 

 



De Windvaan september 2020 nr. 3 
 

 7 

Participatie ronde 2020: Stand van zaken 
 
Al meer dan 418.000 euro toegezegd 
Tijdens de vorige ALV is het financieringsvoorstel 2020 
goedgekeurd en is de ronde 2020 geopend voor 
participatie vanuit onze leden.  
Inmiddels is er al voor meer dan 418 duizend euro 
ingeschreven. Alvast bedankt voor iedereen die al 
ingetekend heeft. Indien U nog niet heeft ingetekend: U 
heeft nog tot 31 oktober de kans, dan sluit deze ronde en 
moet U tot volgend jaar wachten. Dus teken nog snel even 
in! 
 
Hieronder staan nog de hoofdpunten genoemd. Lees ook 
het informatie memorandum: https://windvogel.nl/wp-
content/uploads/2020/09/IM-De-Windvogel-Participaties-
2020-Compleet-incl-bijlages.zip 
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Econobis: Nieuwe ledensysteem 
 

 
 
Wat is Econobis en waarom stapt de Windvogel over 
Dat is een nieuw ledensysteem dat samen met andere windcoöperaties is ontwikkeld 
in de sector. Momenteel wordt het door Energie Samen beheerd. Ook de Windvogel 
heeft bijgedragen aan deze ontwikkeling, alleen waren we nog niet overgestapt op dit 
systeem. Maar dat gaat de komende maanden gebeuren. Met dit systeem kunnen we 
een aantal beperkingen in het huidige systeem verbeteren. Zo komt er een betere 
“Aanmeld straat” waar nieuwe leden zich online kunnen aanmelden en bestaande 
leden hun participaties kunnen uitbreiden. Verder komt er een mogelijkheid om 
vervolgens meteen de betaling te doen. 
Er komt ook ondersteuning voor het beheren van gezinnen, waarbij ouders meteen 
vanuit één account wijzigingen bij kinderen kunnen doorvoeren. Tenslotte zal er een 
integratie met e-mail komen, kunnen taken worden aangemaakt en opgevolgd en zal 
het mogelijk zijn om met meerdere medewerkers van de Windvogel te werken in de 
administratie. 
Kortom veel nieuwe en verbeterde functies, die de Windvogel klaar maken voor de 
toekomst. 
 
Wat gaat u als lid ervan merken?  
- Een nieuwe look en feel van de ledenportal, met meer mogelijkheden. 
- Een nieuw account (o.b.v. emailadres) en wachtwoord. 
- Het lidnummer krijgt een extra letter: 2010-533 wordt C2010-533 
- Mogelijkheid om betalingen voortaan met iDEAL te doen. 
- Gezinnenbeheer: meerdere leden met hetzelfde emailadres. 
- Mogelijkheid om keuze te maken tussen rente uitbetalen of bijschrijven. 
U krijgt nog bericht wanneer de feitelijke overgang gaat plaats vinden en hoe u een 
nieuw wachtwoord dient aan te maken. 
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Hieronder nog een voorbeeldscherm uit het nieuw systeem: 
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DiemerWind, energie voor & door Diemenaren 
Zeg je Diemen dan denk je 
mogelijk aan de omstreden 
biomassacentrale van een 
Zweedse energiebedrijf. 
Maar terwijl de biomassa-
van-ver voorlopig van de 
baan is, blijft de lokale 
energiebehoefte bestaan. 
Daarom heeft een groep 
betrokken Diemenaren de 

handen ineengeslagen om een energiecoöperatie op te richten. Lokaal en werkelijk 
duurzaam. Want alleen zo maken we fossielvrij leven binnen één generatie 
écht mogelijk. 
 
DiemerWind is een nieuwe lokale energiecoöperatie, deze zomer opgericht voor en 
door Diemenaren. De coöperatie richt zich specifiek op Diemen en iedereen die in de 
buurt woont of werkt. De coöperatie ontwikkelt initiatieven om duurzame energie op 
te wekken, geeft voorlichting en stimuleert, samen met haar leden, inwoners van en 
rondom Diemen om zelf meer duurzame energie op te wekken. Met de opbrengsten 
willen wij de natuur versterken, twee vliegen in 1 klap. 
 
De coöperatie doet dit onder het motto: "Met elkaar maken we de energietransitie, 
wekken we energie op uit duurzame bronnen en besparen we energie." 
 
DiemerWind bereikt haar doel door het oprichten en exploiteren van een of meer 
windturbines of andere vormen van duurzame energieopwekking. De coöperatie zorgt 
ervoor dat de windturbines voor ten minste 50% lokaal eigendom worden, dus van de 
inwoners en omwonenden van Diemen. Het Klimaatakkoord noemt dit percentage als 
een streven voor energiecoöperaties. DiemerWind doet het gewoon. 
 
DiemerWind werkt samen met De Windvogel en andere organisaties met een 
verwante doelstelling. 
 
Meer informatie en de mogelijkheid om lid te worden van de coöperatieve vereniging 
U.A. is te vinden op www.diemerwind.nl. 
 
Wist je dat? Het wapen van Diemen bevat sinds het begin (1817) 3 eenden. Dit als 
verklaring ook voor het gekozen logo door onze collega coöperatie.  
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Vacature: Energieke Communicatiemedewerker 
 
De Windvogel heeft vele projecten in ontwikkeling en dus hebben wij behoefte aan 
meer ondersteuning. Heb jij een vlotte pen en affiniteit met de energietransitie? Ben je 
handig met websites, nieuwsbrieven en social media? Dan is dit een leuke klus voor 
jou! 
Coöperatie De Windvogel B.A. zoekt een zzp-er die voor circa 4 uur per week inzetbaar 
is voor communicatie-werkzaamheden. Het kan ook zo zijn dat wij soms 8 uur per 
week je hulp nodig hebben. Het zou ook zo maar kunnen dat je je werk kan 
combineren met het helpen van andere coöperaties in de regio Utrecht die 
ondersteuning nodig hebben op het gebied van communicatie.  
 
In jouw rol als Communicatiemedewerker ben je voornamelijk operationeel aan het 
werk. Je bent onder andere bezig met: 

- Het maken en beheren van een zgn “contentkalender”; 
- Het proactief ophalen van content bij de projectleiders en het bestuur; 
- Het maken van content voor onze website, de ledennieuwsbrief en de sociale 

mediakanalen; 
- Het versturen van digitale nieuwbrieven de Windvaan en de Windvlaag; 
- Het begeleiden van drukwerk (nieuwsbrief de Windvaan, folders, flyers ed.). 

Functie-eisen 
Als Communicatiemedewerker voldoen je aan de volgende eisen 

-  Je staat ingeschreven als ZZP-er 
-  Je bent flexibel inzetbaar en kan de uren uitbreiden naar maximum 8 als de 

activiteiten het op dat moment vereisen 

En beschik je over de volgende vaardigheden: 

- Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als communicatiemedewerker; 
- Werkervaring met websites, digitale nieuwsbrieven en social media; 
- Werkervaring met het maken en editen van video's; 
- Bij voorkeur werkervaring met vormgeving (zowel offline als online); 
- Bij voorkeur ervaring met marketing en ledenwerving. 

Herken jij jezelf in het bovenstaande profiel en ben je enthousiast geworden na het 
lezen van deze vacature? Mail dan naar info@windvogel.nl.  
 
Wist je dat? De Windvogel ondersteunt momenteel meer dan 10 lokale coöperaties in 
het opzetten van hun communicatie strategie. Denk aan het opschrijven van “het 
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verhaal” van de lokale coöperatie, opzetten van omgevingsmanagement maar ook aan 
zaken zoals de organisatie van een bewonersavond of teksten reviewen voor een 
website.  
 

Wij zijn verhuisd! 
Begin juni kregen wij het nieuws 
dat het pand aan de Herculesplein 
na vele jaren toch nu echt 
verkocht was. Er was haast bij de 
verhuizing want het slopen zou 
snel beginnen. Als bestuur hebben 
wij gelijk van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om door het 
archief te spitten. De belangrijke 
documenten zijn tijdelijk 
opgeslagen in een gehuurde 
ruimte en wij zijn hard op zoek 
naar nieuwe huisvesting. Binnen no time hadden wij al een nieuw kantoor gevonden. 
Wij vinden het belangrijk om een fysiek kantoor te hebben ondanks dat wij de 
afgelopen maanden gezien hebben dat online vergaderen de samenwerking niet in de 
weg staat. Zo kunnen wij ook relaties ontvangen en met elkaar brainstormen. Ons 
bezoekadres is sinds 1 september Europalaan 400 in Utrecht, maar wij verzoeken onze 
leden om voortaan gebruik te maken van onze postbus voor alle correspondentie. Zo 
gaat er geen post verloren. Taartjes en bloemen voor het bestuur kunnen natuurlijk 
wel naar de Europalaan  .  
 
Correspondentieadres: 
Postbus 2183  
2800BH Gouda 
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Projectennieuws 
Rijnenburg en Reijerscop 
 
Op donderdag 9 juli stemde de 
gemeenteraad van Utrecht in met het 
uitnodigingskader voor initiatieven voor 
het energielandschap Rijnenburg en 
Reijerscop. Dit betekent dat 
initiatiefnemers de komende maanden 
een plan voor het energielandschap 
kunnen ontwikkelen om in november 
2020 in te dienen. 
De coöperaties Rijne Energie, De 
Windvogel en Energie-U werken samen 
met de marktpartijen Eneco en BHM 
Solar aan een gezamenlijk plan. De 
eerste stap is het verkrijgen van grondposities en het maken van een 
landschapsontwerp. Onderdeel van het plan is tevens een optimale participatie van de 
omgeving. Omwonenden en belanghebbenden kunnen meedenken, meebeslissen en 
meeprofiteren.  
In het uitnodigingskader van de gemeente staan allerlei voorwaarden voor het plan. 
Het plan voor het energielandschap moet bijvoorbeeld rekening houden met de 
bestaande waarden voor natuur, landschap en recreatie, moet geluid en slagschaduw 
zoveel mogelijk beperken, weidevogels en watervogels ontzien of compenseren en er 
moeten ecologische zones aangelegd worden rondom zonnevelden. 
In de komende maanden zal een eerste schetsontwerp zich uitkristalliseren, binnen de 
door de gemeente aangewezen zoekgebieden voor zon- en windenergie. Ook de 
Nedereindseplas komt in aanmerking; daar kan een drijvend zonnepark komen. Het 
zoekgebied van windmolens is verkleind ten opzichte van eerdere plannen. Het 
zoekgebied midden in de polder is geschrapt (om woningbouw niet onmogelijk te 
maken) en de afstand tot de woonwijken is verruimd tot 800 meter.  
De totale polder heeft een omvang van ruim 1000 hectare waardoor zowel 
energieopwekking met zon en wind én gefaseerde woningbouw mogelijk zijn. Over de 
woningbouwopgave in Rijnenburg beslist de gemeenteraad eind 2020. 
 
Wist je dat? Onze lokale partner Rijne Energie had binnen een paar dagen haar 
gewenste donatiebedrag van 5,000 euro om door te kunnen gaan met de planfase via 
crowdfunding al binnen!  
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Windpark Drentse Monden 
Vrijwel elke nacht vindt er momenteel een transport plaats, en wij krijgen veel 
verzoeken voor fotosessies door liefhebbers van windmolens en bouwprojecten: heel 
leuk.  
Op 24 oktober zal er een livestream zijn via Facebook en YouTube om zodoende een 
beeld te krijgen van de bouwwerkzaamheden. Hoelaat precies krijgen wij nog te horen 
maar het zal vermoedelijk ergens tussen 13:00 en 15:00 zijn, ook zal er ook aan het 
einde van de stream de mogelijkheid zijn om vragen te stellen over de ontwikkeling. 
Centraal voor de Windvogel staat dat er snel interesse komt uit de omgeving van het 
windpark voor directe participatie. Bij Drentse Monden is er namelijk nog geen lokale 
coöperatie.  Ben jij of ken jij iemand die graag met ons hierover in gesprek wil? Laat het 
snel weten! 
 

 
 

Amsterdam Wind: samenwerkingsovereenkomst getekend 
Woensdag 8 juli is er een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen gemeente 
Amsterdam, Amsterdam Wind en NDSM Energie waarin de gezamenlijke ambities voor 
de ontwikkeling van een coöperatieve windpark aan de Noorder IJplas zijn vastgelegd. 
Dat betekent dat de gemeente voornemens is om Amsterdam Wind en NDSM Energie 
te ondersteunen het plan te realiseren en de grond hiervoor beschikbaar te stellen. 
Amsterdam wind is een samenwerking van 4 energiecoöperaties, Amsterdam Energie, 
Onze Amsterdam Energie Noord, Windvogel en Zuiderlicht. De Noorder IJplas is ook in 
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de RES opgenomen als kansrijke locatie voor windmolens. In de komende maanden zal 
verder worden gewerkt aan de business case en een plan worden ontwikkeld voor de 
lokale financiering van het park. Voor de Windvogel is dit weer een nieuwe vorm van 
samenwerking, aangezien wij niet met één lokale coöperatie samenwerken maar met 
drie. Meer informatie over Amsterdam wind kun je lezen via: www.amsterdam-wind.nl 

 

Windenergie in Vlaardingen 
 
De ontwikkeling van Windpark Oeverwind in Vlaardingen is voorspoedig verlopen . . . . 
tot 13 maart 2020. 
Op dat moment staat er een schatting van vier tot zes maanden voor de behandeling 
bij de Raad van State (RvS) van twee bezwaren tegen de vergunningverlening door de 
gemeente Vlaardingen van Windpark Oeverwind aan De Windvogel. 
 
RvS organiseert pas vanaf de tweede week van mei weer fysieke zittingen in het 
gebouw van de Raad van State aan de Kneuterdijk in Den Haag. Zij is daarnaast 
doorgegaan met alle vormen van telehoren en het schriftelijk afdoen van zaken.  
Resultaat is toch een enorme achterstand op Omgevingszaken vanwege de PAS-
beroepszaken en de Covid-19-pauze, waarbij er nog geen voorspelling te geven is 
wanneer onze zaak op de agenda komt. 
Geduld blijft de enig schone zaak waar zelfs "Molens malen met geen wind die voorbij 
is". 
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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. 


