Concept-Verslag van de Algemene
ledenvergadering (ALV)van de Helderse
Coöperatieve Windmolen Vereniging "de
Eendragt" u.a.
Agendapunten:
1) Om 20.13 uur opent de voorzitter Dhr. M.J. Haasnoot de vergadering. De agenda wordt
vastgesteld. Afbericht bij de secretaris ontvangen van M. bakker, G. Verhoef, C. Vlaming, E.
Korterink, W. Jansen, F. Dijkshoorn, T. Zwart en M. de Zeeuw.
2) Het concept verslag van de ALV van donderdag 25 juni 2009 wordt vastgesteld na uitleg
dat de lening aan Kennemerwind niet meer nodig is gebleken omdat er geen reactie meer is
gekomen na de ALV van Kennemerwind.
3) Verslag van de penningmeester dhr. G. K. Harte geeft uitleg naar aanleiding van de
financiële jaarstukken van 2009 welke werden uitgereikt op de vergadering.
4) a) De kascontrolecommissie J. Sneep en G. Manshanden rapporteren over het gevoerde
financiële beleid en hebben zowel de cijfers als de bewijsvoering door de penningmeester
getoond prima in orde bevonden en stellen voor om het bestuur decharge te verlenen. Een
schriftelijke verklaring hiervan wordt aan de secretaris aangeboden.
b) Onder applaus wordt decharge verleent aan het bestuur voor het gevoerde financiële
beleid.
c) Verkiezing nieuw kascontrolecommissielid. De huidige kascontrolecommissie J. Sneep
en G. Manshanden heeft het naar zijn zin en wil en mag weer een jaar aanblijven van de
leden. De kascontrolecommissieleden bestaat dus uit J. Sneep en G. Manshanden
5) Bepalen van de rente van de certificaten over het jaar 2009. Het bestuur stelt voor om
dit wederom te bepalen op 7 %. Een discussie ontstaat over lager percentage nu het minder
heeft gewaaid in 2009. T. Langelaan vindt dat de 7% rente promotioneel niet voldoende is
uitgebuit en dat dit geen resultaat heeft oplevert v.w.b. nieuwe leden. Vz deelt mee dat er
zich 6 nieuwe leden in 2009 hebben aangemeld. Een nevendoel is o.a. draagvlak bereiken. Het
bestuur neem dit mee. De rente voor 2009 wordt bij meerderheid op 7% vastgesteld.
6) Verkiezing nieuwe bestuursleden. Aftredend en nog voor één termijn herkiesbaar is G. K.
Harte onze Penningmeester. Kandidaat-bestuursleden konden zich tot aanvang van de
vergadering melden bij de secretaris tel. 0618-668554 of E-mail fvanvliet51@hetnet.nl. Het
bleef echter op afzeggingen voor de vergadering na stil bij de seretaris. Onder applaus werd
de penningmeester herkozen.
Het bestuur van de vereniging bestaat momenteel uit: (erachter het [laatste] jaar van
verkiezing en het volgende jaar van aftreden/herkiesbaarstelling). M. J. Haasnoot
Voorzitter, 2009-2013, F. van Vliet Secretaris, 2008-2012, G. K. Harte Penningmeester,
2010-2014, de leden H. Verhoef, 2009-2013, M. Bakker, 2007-2011, F. van Muijden, 20082012 en P. M. Winters, 2009-2013
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7) Voortgang projecten:
a) De VESTAS V29/ 225 windturbine op “het Nieuwland” te Den Helder. Draait volgens de
databeheerder F. van Muijden prima. 3.380.396 kWh staat op de teller. De molen is door de
fa Witkamp gereinigd. Een paar koolmezen broedden in het middelste compartiment van de

nestkast. De pimpelmezen weken om te broeden uit naar de wilgenrij omdat hun kastdeel was
bezet door hommels. De grote bonte specht had er ook jongen en 3 zilvermeeuwen
sneuvelden in 2009 en 2010 tot de ALV door in de rotor vliegen.
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b) De Vestas V-47 windturbine op “het
Kerststalletje” te Den Helder. Weinig problemen
in combinatie met weinig wind. Ook het
onderhoud wordt te weinig uitgevoerd door
Vestas. Vestas beloofde eind 2009 het
onderhoud in te lopen door frequenter
onderhoud maar het is bij woorden gebleven. Er
is zelfs minder dan de 2 x per jaar onderhoud
uitgevoerd. Tot eind 2010 is het onderhoud
betaald en het bestuur heeft besloten om na
eind van het jaar over te gaan naar Bettink
windservice voor het onderhoud.
c) De 7 stuks Vestas-NegMicon 900/52
windturbines van het “Windpark Westeinde” in
Anna Paulowna. Draait prima. Afgelopen maand
ondanks de weinige wind bijna 1 miljoen kWh
opgeleverd. In 2009 krijgen we hier € 97.500
dividend van.
d) De 61 PV-projecten (10 bij
organisaties en 51 bij leden)
Zie het overzicht PV
projecten Eendragt hierna

Hieronder: Nest met 5
jonge witte kwikstaarten
onder de PV-panelen van
Tom en Ursula Zwart in Van
Ewijcksluis
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Totaalstanden PV Eendragt 2 juni 2010 12.15 uur
Naam

Zonenergie stand (kWh)

Aantal zonnepanelen

Bakker, M.J.G.

223

3

Cointre, Ingmar

GG mei 2010 geplaatst

6

De Nollen, Hendriktje

1098.1

6

Dijkshoorn, F

1083

6

Eecen - Bokhorst, W.M.

957

6

Freudenreich, W.E.

510.4

3

Geel, C

918

6

Haasnoot, M.J.

1561

Harte, G.K.

1291

6

Helderse Valei,

GG aan het opstarten

6

Het Schuthok,

GG april 2010 geplaatst

6

Jansen, Walter W.C.H.C.

416

6

Klerk, P. J.

(na >1 jaar nog niet geplaatst?) 3

Korterink, E

364

3

Leijdeckers, P

1312

6

Manshanden, G.M.

367

6

Markus, S.

828

6

Post, Henk

946

6

Pronk, E.F.C.

465.5

6

Schmidt, P.C.M.

881

6

Sneep, J.

1055

6

Troost, S.P.

759

3

Troost, Martien

354.1

3

Troost, C.

938

6

Veltman, Chr

1276

6

Verhoef, J.P.

534.8

6

Vliet, Fred

770

3

Nummer 1

6

4

Vos-Brandjes, Eljo

1468

Nummer 2

Waddenvereniging,

938

6

Weerstand, D.J.

1235

6

Winters, P.B.M.

1100

6

WVL,

1438

Zeeuw, M.

916

6

Zwart, T.S.

1201

6

Totaal

27203.9 Kwh

183 Zonnepanelen

Nummer 3

6

6

Pa en jong Turkse tortel nummer 35 (ma zit op 2 eieren van legsel 36 {sinds begin
2005}) bij de warme PV-panelen van Fred aan de Spoorstraat 3-hoog
e) 2 x V-200 EnergyBall Urban-windturbine op het
Reddingmuseum. De gemeente wil niet meewerken en heeft
gevraagd om de bouwaanvraag in te trekken. De directeur Dhr.
Stapel is bezig om dit te weerleggen en heeft een tijdelijke
plaatsing gevraagd om te kunnen zien of de molens echt niet
passen in het beeld. Loopt nog.
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8) Bestuursvoorstel voor besteding van een deel van de € 97.500,-. van WPAP
verkregen dividend. (Resterend bedrag van het dividend door uw secretaris nu
ingeschat op € 44.700,-.). Het bestuur stelt voor om:
a) Op het terrein van de Helderse Vallei een Skystream 3-bladige
downwind urban-windturbine te plaatsen, eigendom Eendragt, vruchtgebruik Helderse
Vallei (HV). Maandelijks dient de opbrengst gemeld te worden. Kosten ca €12.000,-.
Excl. BTW.
HV directeur Catheleine Spronsen is er ingenomen als dit wordt geaccordeerd. De details
moeten nog uitgewerkt worden omdat de HV momenteel bezig is met de opening op 12
juni a.s. De leden gaan hiermee accoord.

b) Energieproject Rangers (jeugd) van het WNF, € 500,-. De leden gaan
hiermee accoord.
c) Op het Reddingmuseum
Dorus Rijkers 1 rij van 15
PV-panelen plaatsen,
leverancier Besseling
Alkmaar kosten € 10.500
excl. BTW. Dit wordt dan
de 3e rij PV op het
Reddingmuseum. De heer
Stapel vulde dit aan met:
het gaat om 15 panelen van
230 WP per paneel. Het
Reddingmuseum heeft
momenteel 30 panelen
liggen en heeft het
voornemen te komen tot
totaal 90 panelen waarmee hij jaarlijks ca 20.000 kWh kan opwekken en dus
besparen. De leden gaan hiermee accoord.
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d) Alle 90 leden en donateurs een set van 5 ledlampen, kleineen 5 grote fitting. Dit voorstel heeft niet de voorkeur van
het gehele bestuur. Kosten ca 4.800,-. excl. BTW
leverancier www.ledgloeilamp.nl/ Ondanks het pleidooi van
de secretaris: zaak is om het energieverbruik in het kader
van de actie 10.10 met 10 procent omlaag te krijgen. Dit is
een bijdrage hieraan voor al onze leden en donateurs, gaan
de leden hiermee niet accoord. Afgewezen.
e) De bijdrage aan Vogelasiel De Paddestoel te verhogen van €5.000,-. naar €10.000,-.
per jaar. De vergadering gaat hier niet mee accoord maar wil het bedrag van € 5000,./jaar wel na de eerste 5 jaren verlengen met nog 5 jaar. Af- en toch toegewezen
f) Helderse Molenstichting “De
Onderneming”, Vz. Hans Verhoef licht de
aanvraag toe. Korte omschrijving:
Afgelopen jaar hebben we in het kader
van "100 jaar Julianadorp" een
tentoonstelling georganiseerd over de molens van Julianadorp. Wij mochten van De
Eendragt een bedrag ontvangen voor de inrichting van een bescheiden tentoonstelling.
Dit jaar willen we het wat grootser aanpakken en willen we in het kader van Visbuurt
200 een tentoonstelling over molen "De Goede Verwachting" organiseren EN ook
willen we gaan werken aan een tentoonstelling over (moderne) windenergie in Den
Helder middels een poster tentoonstelling in het nieuwe infocentrum op de Oude
Rijkswerf nabij de Pinas. Vanzelfsprekend wordt De Eendragt hier ook bij betrokken!
(ook als we geen bijdrage ontvangen ;-)
Voor het maken van de posters, het laten vervaardigen van een aantal foto's op canvas en
het op goede manier presenteren zouden we een verzoek in willen dienen voor een bijdrage.
Presentatiewanden
Vitrinekasten
Aankleding (posters)
Inrichting (stoelen/tafels 2e-hands + model)

€ 3000,€ 3000,€ 1000,€ 1000,-

Het bedrag waarop we willen inzetten is 8000 €. De leden gaan hiermee accoord.
Vanzelfsprekend worden bestuur, leden en donateurs van HCWV “De Eendragt” uitgenodigd
om het informatiecentrum te bezoeken.
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g) Gierzwaluwbroedtoren in de Helderse
binnenstad in het stadspark.
Dit is een paal ca 10 meter hoog met daarop een
soort duiventil met daarin ca 15 nestruimten
speciaal voor gierzwaluwen (de vliegende
insectenstofzuiger welke de leefbaarheid in de
stad vergroot en ons verrast met de prachtige
vluchten in de avond).
Kosten ca € 4.000,-. Te maken door een
helders bedrijf die ook de nestkasten voor het
stadspark heeft gemaakt. De leden gaan hiermee
accoord.
h) Egelopvang Dikke Prik (www.dikkeprik.com) uit Warmenhuizen
Verzoekt een bijdrage om weer financieel rond te komen, De
stichting klopt voor geld bij diverse gemeenten aan, omdat ze
door toename in de activiteiten vorig jaar een bus hebben
aangeschaft, wat heeft geleid tot een tekort van €8000,-.
Kosten € 8.000,-. De leden gaan hiermee accoord.
De secretaris zal de aanvragers van de hiervoor gaande beslissingen van de leden op de
hoogte stellen.
9) Rondvraag.
H. Verhoef wil een meer gestructureerd verdelen van dividend. Aan het bestuur om te
bekijken hoe. T. Langelaan voegt toe om de statuten van de vereniging erbij te nemen.
Gast Wim-Bart Stoop van windcoöperatie Kennemerwind wijst op de 3 te bouwen 2,3 MW
Enercons naast de stad van de zon in Heerhugowaard en 4 zelfde typen zuid van Alkmaar
nabij de huisvuilcentrale.
10) De voorzitter sluit om ca 22,30 uur de vergadering in dank aan de aanwezigen en M.
Hubers voor de verzorging van de koffie
Notulen: F. van Vliet, Secretaris
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