Verslag van de Algemene ledenvergadering (ALV)van de
Helderse Coöperatieve Windmolen Vereniging "de
Eendragt" u.a.
De ALV werd gehouden op woensdag 12 juni 2013 in Galerie Windkracht 13
Weststraat 107-109 1781BZ te Den Helder. Aanvang 20.00 uur.

Agendapunten:
1) Om 20.06 uur opent de voorzitter M.J. Haasnoot de vergadering en
stelt de agenda vast zonder toevoeging van nieuwe punten.
Er waren 35 leden leden aanwezig op de ALV. Er zijn afberichten
ontvangen van de volgende leden: Hans, Astrid en Christiaan Verhoef,
F.Pagen, J. Sneep, T.Zwart, B. Zwart, Jan Hekman, André Keijzers, Frits Dijkshoorn,
J.A.H. de Wit, Ingmar La Cointre, Peter Schmidt, De egelopvang Dikke Prik.
2) Het concept verslag van de ALV van donderdag 31 mei 2012 wordt ongewijzigd
vastgesteld. Met dank aan de samensteller.
3) De penningmeester dhr. G. Harte geeft heldere uiteenzetting over financiële
jaarstukken van het boekjaar 2012. De stukken zijn per mail aan de leden toegestuurd.
Extra aandacht voor de BTW perikelen die de vereniging heeft met de belastingdienst en
de mogelijke oplossingen voor dit probleem. Insteek is en blijft binnen de huidige fiscale
regelgeving te blijven werken. De inkomsten van de vereniging zijn minder doordat de
vereniging zelf elektriciteit is gaan leveren aan (een deel) van de leden. Door de
verminderde inkomsten is het einde jaarpakket afgeschaft.
4) a) De kascontrolecommissie G. Manshanden en J. Sneep, Jaap Sneep is verhinderd.
Beide heren hebben een verklaring opgemaakt welke wordt voorgelezen door Gerard
Manshanden. Korte weergave van het verslag: complimenten voor de penningmeester en
de wijze waarop hij de boekhouding voert. De commissie stelt voor om decharge te
verlenen aan het bestuur.
b) De vergadering verleent decharge aan het bestuur voor het gevoerde financiële
beleid.
Oproep! In 2014 is Krijn aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur hoopt dat er voor
deze datum zich iemand meldt om het stokje over te nemen.
c) Verkiezing nieuw kascontrolecommissielid. Er hebben zich geen nieuwe kandidaten bij
het bestuur gemeld ook niet na een oproep van de voorzitter tijdens de vergadering. De
heren Sneep en Manshanden zijn beide herkiesbaar en worden herkozen.
5) Bepalen van de rente van de certificaten over het jaar 2012. Het bestuur stelt voor om
dit te vast te stellen op 7 %. De leden gaan hiermee unaniem akkoord.
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6) Verkiezing nieuwe bestuursleden. Aftredend en herkiesbaar zijn M.J. Haasnoot
voorzitter, P. Winters en H. Verhoef. Er hebben zich geen kandidaten bij het bestuur
gemeld en huidige bestuursleden worden herkozen.
7) Onze zon- en windprojecten: Het jaar 2012 was geen bijzonder windjaar en evenals in
het vorige jaar heeft de maand december nog veel goedgemaakt zodat we over de totale
opbrengst tevreden mogen zijn. Onze molens zijn in een uitstekende technische staat.
Complimenten voor onze onderhouder Bettink in Barneveld.
a) De VESTAS V29/ 225 windturbine op “het Nieuwland” te Den Helder. De molen draait
goed, de storingen zijn minimaal. Geen bijzonderheden.
b) De Vestas V-47 windturbine op “het Kerststalletje” te Den Helder. De molen draait
vrijwel zonder storing, geen bijzonderheden.
c) De 7 stuks Vestas-NegMicon 900/52 windturbines van het “Windpark Westeinde. De
molens draaien goed geen bijzonderheden.
Overzicht jaar 2012

jaarproductie
419.992

De Eendragt :

Gemiddelde
maandopbrengst
34.999 De Eendragt in bedrijf sinds 18-10-2002

1.311.869
Kerststal :

109.322 De Kerststal in bedrijf sinds 28-12-2006
16.811.505

WP Westeinde :

1.400.958 Windpark WE in bedrijf sinds 03-02-2006

Totaalopbrengst van alle molens in 2012 : 18.543.366 KWH
d) De 62 PV-projecten (11 bij organisaties en 51 bij leden). Alles is geplaatst en verreweg
de meeste projecteigenaren melden maandelijks hun resultaten. Op de website loopt
een teller mee die de totaal opgeleverde energie aangeeft. De laatst weergeven stand is:
• Totaalopbrengst zonnepanelen De Eendragt per 1 maart 2013 is 126.334 kWh •
e) DE V-100 EnergyBall Urban-windturbine is enkele malen in reparatie geweest. De
resultaten van deze molen zijn niet erg bevredigend.
f) 1 x Skystream, de kleine windmolen bij de Helderse Vallei. De molen draait gezien de
lokatie en de masthoogte goed. De opbrengst voor 2012 was 572 kWh. De prognose voor
2013 is 1000 tot 1200 kWh welke direct ten goede komt aan de Helderse Vallei.
De leden worden gevraagd goedkeuring te verlenen voor een erfpacht overeenkomst
tussen de gemeente Den Helder en onze vereniging. Het gaat hier om de huur van 4
vierkante meter grond waarop de sky stream is geplaatst. Lokatie is het binnenterrein
van de Helderse Vallei. De contractduur is 25 jaren. De kosten hiervoor bedragen € 20,00
op jaarbasis. Er zijn geen bezwaren, de leden gaan unaniem akkoord.
g) Mijn Eendragt, het leveren van elektrische energie aan leden: In mei 2012 is er gestart
met het leveren van elektrische energie aan een deel van de leden van onze vereniging.
De opzet was om te starten met levering aan 80 leden, die ieder maximaal 4.500 kWh
stroom per jaar mogen afnemen tegen het nul tarief. De wettelijke opgelegde kosten
zoals BTW en transport belasting moeten wel worden betaald.
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Vastrecht hoeft niet te worden betaald en betaling gebeurt op maandbasis. Er is geen
eindafrekening en nacalculatie. De maandelijkse afrekening is correct maar loopt iets
achter. In augustus gaat de HVC over op automatische facturering en we gaan ervan uit
dat de facturen dan gewoon op tijd verschijnen. Alle aanloop problemen zijn helaas nog
niet opgelost maar we zijn op de goede weg.
Ontwikkelingen(politiek) In juli gaat de tweede kamer verder met het bespreken van de
energiewet. Merkwaardig is dat er voor zonne-energie geen maar voor windenergie wel
energie belasting moet worden betaald. Hopelijk wordt nu ook windenergie belasting
vrij.
8) Bestedingen van het budget voor maatschappelijke ondersteuning in het vorige jaar en
een bestuursvoorstel voor besteding van het budget voor het kalenderjaar 2013 d.m.v.
een power point presentatie gegeven door de secretaris. Het budget voor 2013 is groot
€30.000. Eerst de projecten die in de ALV van 2012 goedkeuring hebben gekregen van de
leden:
.

1 Noodfonds voor maatschappelijke organisaties in beheer en onder verantwoording
van het Bestuur van de Eendragt groot € 10.000 Regelaar het bestuur.
Gerealiseerd! NB voor 2012 is hier geen gebruik van gemaakt.

•

2 Modificatie van de onderzijde van de mast van de gierzwaluwtil €1.600,-.
Regelaar Peter Leijdeckers en Fred van Vliet. Nog niet gerealiseerd, wordt in de
herfst van 2013 gedaan.

•

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

•

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.
Gerealiseerd.

•

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

•

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

•

7. Bijdrage 75 jaar kleindiervereniging € 2.500. Regelaar Fred van Vliet. Vervallen,
aanvrager heeft zich na herhaalde oproepen niet gemeld.

•

8. Spreeuwenetage tek. + plaatsing St. Sturnus Vulgaris maker WVL € 1.900.
Regelaar Fred van Vliet. Gerealiseerd.

•

9. Bijenhotel tek. + plaatsing Bijenvereniging, gemaakt door BHVNHN € 800.
Regelaar Peter Leijdeckers. Gerealiseerd.

•

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

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

•

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

•

Nieuwe maatschappelijke projecten voor 2013:
Racing Aeolus: Dit unieke evenement wordt evenals vorige jaren weer in Den Helder
gehouden. Er is een record aantal teams dat belangstelling heeft getoond. Een flink
aantal hiervan doet mee. Voor Nederland: Hogeschool Alkmaar, Amsterdam en
Delft en de TU Delft. Uit het buitenland: Denemarken, Duitsland, Turkije, UK en
Canada.
De Eendragt is een belangrijke partner bij dit evenement, de gevraagde bijdrage is
€10.000. De leden gaan akkoord.
Project Tres Hombres: Er volgt en toelichting door Gerda Gjaltema. De Tres
Hombres is een schip dat zonder motoren en dus alleen met behulp van de wind
vaart. Een prachtig voorbeeld hoe lading zonder uitstoot van CO² van A naar B kan
worden vervoerd. Ook verzorgt de Tres Hombres stage plaatsen voor jongeren. Er
wordt een bijdrage gevraagd voor de aanschaf van een Air breeze 24 volt marine
windgenerator ter waarde van €2.000. Leden gaan akkoord.
Egelopvang Dikke Prik: Dikke prik vraagt om een bijdrage voor het vernieuwen van
kooien waarin de egels worden opgevangen. Op jaarbasis gaat het om meer dan
honderd dieren. Gevraagd bedrag is €2.982. De leden gaan akkoord.
Molenstichting de “Onderneming”. Nu er een goed gekeurd bestemmingsplan ligt
waar plaats is voor de herbouw van een molen kan er een begin worden gemaakt
met sponsor werving. Om alles beter te laten verlopen moet de huidige website
worden aangepast voor dit specifieke doel. Het gevraagde bedrag is €3.750 . Er
ontstaat enige discussie over onder andere de kostprijs en of er andere aanbieders
zijn benaderd. Voorzitter besluit tot stemming over te gaan. Er zijn 19 voor stemmers
en het voorstel wordt aangenomen.
Stichting vrienden van Den Helder het Vlieger festival: zoals ieder jaar is er dit jaar
weer een vlieger festival op het stand bij Duinoord. Gevraagd wordt om een bijdrage
van €600. De leden gaan akkoord.
Duurzame pitstop/informatiepunt op de Rijksweg. De leden wordt gevraagd om
toestemming, om hiervoor een plan uit te werken. Het plan is om naast een
skystream ook zonnepanelen en een oplaadpunt voor elektrische fietsen, boosters
en E scooters te realiseren. De voorlichting over duurzame energie wordt gegeven
door lid/bewoonster van deze lokatie. De leden gaan akkoord met het uitwerken van
het plan.
Familie de Graaf aan de Rijksweg vraagt of de Eendragt de huidige Bosman molens
zou willen vervangen voor Skystreams. De opgewerkte energie wordt betaald aan de
vereniging. De leden gaan akkoord met het uitwerken van een plan.
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Huis van de wind: Het doel is om met meerdere organisaties windenergie te gaan
promoten. Hierbij denken we niet alleen aan de Eendragt maar ook aan Molenstichting de Onderneming en Racing Aeolus. De wens is om dit vanuit een vaste
lokatie te gaan doen. De leden gaan akkoord.
Stadsvogelaars VWG Den Helder en omstreken. Gevraagd wordt om een bijdrage
van € 1.280 voor het maken van 16 huismussen villas met schuilgelegenheid om
het restant van de huismussen populatie in het centrum van Den Helder te
huisvesten. De leden gaan akkoord.
Vogel en egeltuin bij de Helderse Vallei. Er wordt gevraagd om een bijdrage voor de
bouw en plaatsing van een huiszwaluw til, groot 450 euro. Leden gaan akkoord.
De Oranjerie in Den Helder bestaat 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum is het
idee ontstaan om de Oranjerie een duurzaam cadeau te geven. Het gevraagde
bedrag is 2.500 euro. De leden gaan akkoord.
Aanvragen om ondersteuning waarvan het bestuur voorstelt deze niet te honoreren:
Pieterburen de zeehonden opvang. Tijdens de excursie van 2012 is een schenking
gedaan van 1.000 euro. Het idee was en is dat dit een eenmalig gebeurtenis zou
zijn. Aanvraag afgewezen, punt afgedaan.
Bandenpomp bij de V29. Bestuur stelt voor om dit niet te doen. De lokatie is
afgelegen en gevoelig voor vandalisme en diefstal. Verder gaat dit voorbij de
doelstelling van onze vereniging. Voorstel afgewezen, punt afgedaan.
Aanvragen die vanwege de tijdplanning niet konden wachten op de ALV:
Helderse vallei project Roodkapje. Bijdrage ter grootte van 2.400 euro is door het
bestuur reeds geaccordeerd.
Film de nieuwe wildernis. Gevraagd werd om een bijdrage van 990 euro met als
tegen prestatie een filmvoorstelling voor de leden van de Eendragt, VWG en andere
leden van natuur en milieu groepen. Is door het bestuur reeds geaccordeerd.

Nabranders:
Rien:Op 16 augustus is er een excursie naar de orchideeën hoeve in Luttelgeest. In de
middag een vaartocht vanuit Blokzijl. Er kunnen max 50 leden kunnen mee. Meer nieuws
komt op de website. In tegenstelling tot vorige jaren hoeft er geen borg te worden
betaald maar wie zich opgeeft en zonder tijdig afbericht wegblijft krijgt een boete van
€25,00
9) Rondvraag: Gaat de vereniging nog zonnepanelen aanschaffen voor de leden? Nee, de
prijzen van panelen zijn behoorlijk gedaald en de terug verdientijd is nu zodanig dat het
voor een ieder rendabel is om zelf tot aanschaf over te gaan.
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Gaat de vereniging nog zonneboilers aanschaffen. Bestuur neemt dit mee naar de
reguliere vergadering.
Een lid heeft wel betaald maar nog geen certificaat ontvangen. Krijn kijkt dit na en zorgt
voor de levering van het certificaat.
10) De voorzitter sluit de vergadering om 23.07 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, 2013-2017
F. van Vliet Secretaris, 2012-2016
G. K. Harte Penningmeester, 2010-2014
En de leden H. Verhoef, 2013-2017
P. Leijdeckers, 2011-2015
F. van Muijden, 2012-2016
P. M. Winters, 2013-2017
De kascontrolecommissieleden zijn J. Sneep en G. Manshanden
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