Verslag van de Algemene ledenvergadering (ALV)van de
Helderse Coöperatieve Windmolen Vereniging "de
Eendragt" u.a.
De ALV werd gehouden op woensdag 8 juni 2011 in de vergaderruimte van de Helderse
Vallei, Jan Verfailleweg 9-11 te Den Helder. Aanvang 20.00 uur.

Agendapunten:
1) Om 20.15 uur opent de voorzitter Dhr. M.J. Haasnoot de vergadering en
stelt de agenda vast. 15 leden waren aanwezig en afbericht is ontvangen
van W. Jansen die voor het KWF op de Alp ‘dHuez rondfietst, M. Bakker
vanwege ziekte. Evert Pronk, Astrid Verhoef, C, & G Verhoef, E. VosBrandjes en T. Zwart.
2) Het concept verslag van de ALV van woensdag 2 juni 2010 wordt ongewijzigd
vastgesteld.
3) De penningmeester dhr. G. K. Harte geeft uitleg over de uitgereikte financiële
jaarstukken van het jaar 2010.
4) a) De kascontrolecommissie J. Sneep en G. Manshanden lezen hun verklaring over het
gevoerde financiële beleid voor en reiken een exemplaar uit aan de secretaris. In dit stuk
stellen zij voor om het bestuur decharge te verlenen.
b) De vergadering verleent decharge aan het bestuur voor het gevoerde financiële
beleid.
c) Verkiezing nieuw kascontrolecommissielid. Blijft J. Sneep en G. Manshanden.
5) Bepalen van de rente van de certificaten over het jaar 2010. Het bestuur stelt voor om
dit te bepalen op 7 %. De vergadering gaat hiermee akkoord.
6) Verkiezing nieuwe bestuursleden. Aftredend en niet herkiesbaar is M. Bakker.
Kandidaat-bestuursleden konden zich tot aanvang van de vergadering melden bij de
secretaris op tel. 0683-235295 of E-mail fvanvliet51@hetnet.nl. P. Leijdeckers is
kandidaat en de vergadering gaat hiermee akkoord. M. Bakker is door ziekte niet
aanwezig en zal nog worden bedankt voor de jarenlange verdiensten voor de vereniging.

7) Onze zon- en windprojecten (zie hieronder) worden doorgesproken.
a) De VESTAS V29/ 225 op windturbine op “het Nieuwland” te Den Helder. Draait geen
bijzonderheden
b) De Vestas V-47 windturbine op “het Kerststalletje” te Den Helder. Draait geen
bijzonderheden
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c) De 7 stuks Vestas-NegMicon 900/52 windturbines van het “Windpark Westeinde. Draait
geen bijzonderheden.
Overzicht 1-2-2011
De Eendragt :
Kerststal :
WP Westeinde :

Maandproductie
38.892
122.064
1.542.705

Cumulatieve productie
3.543.266 De Eendragt in bedrijf sinds 18-10-2002
5.616.890 De Kerststal in bedrijf sinds 28-12-2006
82.492.235 Windpark WE in bedrijf sinds 03-02-2006

d) De 62 PV-projecten (11 bij organisaties en 51 bij leden). Alles is geplaatst en de
meeste projecteigenaren melden maandelijks hun resultaten. Op de website loopt een
teller mee die de totaal opgeleverde energie aangeeft. Bijvoorbeeld • Totaalopbrengst zonnepanelen De
Eendragt per 1 oktober 2011. - 80.315,90 kWh •

e) 2 x V-200 EnergyBall Urban-windturbine op het Reddingmuseum. Wordt moeilijk maar
we blijven eraan werken.
f) 1 x Skystream kleine windmolen bij de Helderse Vallei, de planning is komend najaar
plaatsen. De vergunning is binnen maar nog niet definitief.
8) Besteding dividend in vorige jaren en bestuursvoorstel voor besteding van een deel van
de van WP Westeinde verkregen dividend d.m.v. een powerpointpresentatie gegeven
door de secretaris. Zie de verkorte bijlage over de 8 ingediende projecten
9) Rondvraag Frits sprak Ton Langelaan die niet wist dat er een vergadering was. Hoe
gaat dit geregeld worden in de toekomst? Actiepunt voor het bestuur!
Verzoeke fietsoplaadpunt uit te werken. Actiepunt Bestuur
Rien:19 augustus excursie naar de molens in Kinderdijk. Eerst naar Wattlab in Den Oever,
daarna koffiedrinken, OudAlblas max 50 leden kunnen mee
10) De voorzitter sluit de vergadering om 22.54 uur.
Verslaglegging F. van Vliet, Secretaris
E-mail fvanvliet51@hetnet.nl of telefoon 0683-235295
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
En de leden H. Verhoef, 2009-2013
P. Leijdeckers, 2011-2015
F. van Muijden, 2008-2012
P. M. Winters, 2009-2013
De kascontrolecommissieleden zijn J. Sneep en G. Manshanden
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