Verslag van de Algemene ledenvergadering (ALV)van de
Helderse Coöperatieve Windmolen Vereniging "de
Eendragt" u.a.
De ALV is gehouden op donderdag 31 mei 2012 in Galerie Windkracht 13
Weststraat 107-109 1781BZ 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 met de volgende toevoegingen: pnt 8a een power
point presentatie van Dikke Prik de egelopvang en 8b Windmolens op
dijken.
Er waren 23 leden leden aanwezig op de ALV. Er zijn afberichten ontvangen van de
volgende leden: F.Pagen, H. Burgers, E. Pronk, mw R. Hoogland, J. Sneep,
G.Manshanden, H. verhoef, T.Zwart, B. Zwart, R. Daudey, J. Hoekman, mw M. Bakker,
F. Brouwer. J.A.H. de Wit. Mevrouw E. Vos heeft aangegeven later te komen, zij
arriveert om 21.15.
2) Het concept verslag van de ALV van woensdag 8 juni 2011 wordt ongewijzigd
vastgesteld. Met dank aan de samensteller.
3) De penningmeester dhr. G. Harte geeft heldere uiteenzetting over financiële
jaarstukken van het boekjaar 2011. De stukken zijn per mail aan de leden toegestuurd.
4) a) De kascontrolecommissie J. Sneep en G. Manshanden zijn beide verhinderd. Zij
hebben wel een verklaring opgemaakt welke wordt voorgelezen door de voorzitter. Korte
weergave van het verslag: complimenten voor de penningmeester en de commissie stelt
voor om decharge te verlenen aan het bestuur.
b) De vergadering verleent decharge aan het bestuur voor het gevoerde financiële
beleid.
c) Verkiezing nieuw kascontrolecommissielid. Er hebben zich geen nieuwe kandidaten
bij het bestuur gemeld. De heren Sneep en Manshanden zijn beide herkiesbaar en
worden herkozen.
5) Bepalen van de rente van de certificaten over het jaar 2011. Het bestuur stelt voor om
dit te bepalen op 7 %. De vergadering gaat hiermee unaniem mee akkoord.
6) Verkiezing nieuwe bestuursleden. Aftredend en herkiesbaar is M. van Muijden en F van
Vliet. Er hebben zich geen kandidaten bij het bestuur gemeld en beide heren worden
herkozen.
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7) Onze zon- en windprojecten (zie hieronder) worden doorgesproken. Opmerking, 2011
was geen bijzonder windjaar. December heeft nog veel goedgemaakt zodat we over de
totaal opbrengst tevreden mogen zijn. Onze molens zijn in een uitstekende technische
staat Complimenten voor onze onderhouder Bettink in Barneveld.
a) De VESTAS V29/ 225 op windturbine op “het Nieuwland” te Den Helder. De molen
draait goed geen bijzonderheden
b) De Vestas V-47 windturbine op “het Kerststalletje” te Den Helder. De molen draait
goed geen bijzonderheden
c) De 7 stuks Vestas-NegMicon 900/52 windturbines van het “Windpark Westeinde. De
molens draaien goed geen bijzonderheden.
Overzicht 1-5-2012
De Eendragt :
Kerststal :
WP Westeinde :

Maandproductie
36.587
128.538
1.309.620

Cumulatieve productie
4.120.713 De Eendragt in bedrijf sinds 18-10-2002
7.405.686 De Kerststal in bedrijf sinds 28-12-2006
104.496.955 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 mei 2012 – 99.386 kWh •

e) 2 x V-200 EnergyBall Urban-windturbine op het Reddingmuseum. Wacht op het
bestemmingsplan van de gemeente.
f) 1 x Skystream kleine windmolen bij de Helderse Vallei. Gereed in juni 2012.
g) Mijn Eendragt, het leveren van elektrische energie aan leden: De V29 is hypotheekvrij
en zonder subsidie. De opgewekte elektriciteit van deze molen wordt geleverd aan de
HVC. Door samenwerking met de HVC is het mogelijk leden elektriciteit te leveren. Het
project is uniek in Nederland. De geleverde energie kost u niets tot maximaal 4.500 KWH.
Er is geen heffing voor vastrecht. Kosten zoals BTW en transportkosten zijn wettelijk
vastgelegd en moeten wel worden betaald. Op de site is zichtbaar wat uw tegoed aan
elektriciteit is. In het begin van de maand krijgt u een mail van Liander om de
meterstand door te geven. Wanneer alle slimme meters zijn geplaatst wordt uw
meterstand automatisch uitgelezen en vervalt de opgave via het internet. Verder wil het
bestuur geld beschikbaar stellen voor de aanschaf van zg elektriciteit managers. Deze
techniek is nog volop in ontwikkeling. De verwachting is dat medio juli 2012 meer
duidelijkheid wat er op de markt komt aan systemen. Graag tips van de leden over
bruikbare en gebruiksvriendelijke systemen per mail of telefonisch. Er is een vraag over
terug levering van elektriciteit. Er wordt gesaldeerd naar nul.
Dit project met HVC is veel groter dan aanvankelijk werd ingeschat er wordt waardering
uitgesproken voor Krijn Harte en de medewerkers van de HVC.
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8) Besteding dividend in vorige jaren en bestuursvoorstel voor besteding van een deel van
de van WP Westeinde verkregen dividend d.m.v. een power point presentatie gegeven
door de secretaris. Het budget voor 2012 is groot € 30.000 en wordt zoals in onderstaand
overzicht besteed:
Dividend uitgaven maatschappelijke organisaties t.b.v. de Eendragt ALV 2012
Goedkeuring gekregen van de leden op de ALV bij agenda punt 8
• 1. Noodfonds Bestuur Eendragt € 10.000 Regelaar het bestuur.
•

2 Modificatie van de onderzijde van de mast van de gierzwaluwtil €1.600,-.
Regelaar Peter Leijdeckers en Fred van Vliet

•

3. Bank bij oplaadpunt Eendragt € 1.200 Regelaar Fred van Vliet

•

4. Cees Rondel sociaal historische lezingen/ beamer avonden in o.a. de Duif en
t.b.v. ouderen, ondersteuningsmateriaal een Samson Concert 77 SE10 miniatuur
headset (€ 195,-.) en een laserpointer nobo 4 in 1 ( € 30,-.) + usb benodigdheden €
250,-. Een lezing voor de Eendragt is toegezegd. Regelaar Fred van Vliet

•

5. Jasjes infokramen Eendragt en VWG samen, € 1.200 Regelaar Fred van Vliet

•

6. Gierzwaluwvilla huis Gery Posch tek. GZPNH maken WVL € 600 Regelaar Fred
van Vliet

•

7. bijdrage 75 jaar kleindiervereniging € 2.500 Regelaar Fred van Vliet

•

8. spreeuwenetage tek. + plaatsing St. Sturnus Vulgaris maken WVL € 1.900
Regelaar Fred van Vliet

•

9. bijenhotel tek. + plaatsing Bijenvereniging maken WVL € 800 Regelaar Peter
Leijdeckers

•

10. 2 kleine windmolens voor de infokraam Eendragt € 1.800 Regelaar Peter L en
Fred van Vliet

•

11. lokapparaat GZ’n PV+afstandbed.+licht van gew. Rien + GZPNH € 1.500
Regelaar Fred v Vliet / Rien Haasnoot

•

12 ijsvogelwanden 2x maken door WVL i.o.m. VWG & gemeente DH € 500,-. Per
stuk.samen € 1.000,-. Regelaar Fred van Vliet / Krijn Harte

8a) Powerpoint presentatie van de egelopvang Dikkeprik. De presentatie wordt gegeven
door de beheerders van de egelopvang en wordt door de aanwezigen goed ontvangen.
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8b) Windmolens op dijken. Het Hoogheemraadschap heeft de weerstand tegen
windmolens op dijken laten vervallen. Het bestuur heeft al ideeën voor mogelijke locaties
voor nieuwe windmolens. De eerste optie is een molen tegenover het Marine Museum.
Verder zijn er mogelijkheden tussen het pontje en de spoorbrug langs het Noord-Hollands
kanaal met een mogelijke optie dit verder door te trekken tot aan de Kooybrug. De vraag
staat uit en bij een positieve reactie gaan we verder. De Nationale Overheid wil meer
windenergie,lokale overheden zijn een stuk terughoudender. Het ambtenaren apparaat is
niet behulpzaam bij de realisatie van windparken. Bij de bevolking is de tendens dat men
niet erg positief is over windparken er is meer draagvlak voor zonnepanelen. Het is een
kwestie van lange adem. Het heeft immers tien jaar geduurd voordat de V47 geplaatst kon
worden op de Nieuwe -Haven. Tip van een van de leden: Het hergebruiken van de oude
fundering van de NIOS windmolen op Texel.
Nabranders:
Uit het verslag van 2011. Het Fietsoplaadpunt bij de V29. Apparatuur is aangeschaft en
wordt geplaatst.
Rien:Op 17 augustus is er een excursie naar de provincie Groningen. Eerst een bezoek
aan de landwijn boerderij in Wirdum aansluitend een bezoek aan het zeehonden opvang
centrum te Pieterburen. Er kunnen max 50 leden kunnen mee. Meer nieuws komt op de
website.
Racing Aeolus: Net als in 2011 wil het bestuur bijdragen aan de realisatie van de Aeolus
race op de Helderse zeedijk. De organisatie van RA heeft reeds financiële toezeggingen
ontvangen van de gemeente Den Helder, Peterson, SDF en Kennermer Wind.
9) Rondvraag:
Een van de leden heeft een gebruikte zonnen boiler beschikbaar. Een liefhebber kan zich
melden.
Vraag: Zijn er ook zonnepanelen die dakpannen kunnen vervangen? Er is zoiets op de
markt van Ubbink. Tips graag naar Rien Haasnoot
10) De voorzitter sluit de vergadering om 22.55 uur.
Verslaglegging P.Leijdeckers Notulist
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, 2012-2016
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G. K. Harte Penningmeester, 2010-2014
En de leden H. Verhoef, 2009-2013
P. Leijdeckers, 2011-2015
F. van Muijden, 2012-2016
P. M. Winters, 2009-2013
De kascontrolecommissieleden zijn J. Sneep en G. Manshanden
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