Verslag van de Algemene ledenvergadering (ALV)van de
Helderse Coöperatieve Windmolen Vereniging "de
Eendragt" u.a.
De ALV werd gehouden op woensdag 11 juni 2014 in Galerie Windkracht 13
Weststraat 107-109 1781BZ te Den Helder. Aanvang 20.00 uur.

Agendapunten:
1) Om 20.00 uur opent de voorzitter M.J. Haasnoot de vergadering en
stelt de agenda vast met toevoeging van vijf nieuwe punten: 1e
Verhogen kostprijs elektriciteit ivm BTW afdracht(7g).2e Onderzoek
naar nieuwe windmolen projecten (7h). 3e Excursie op 15 augustus
2014( 10a). 4e Lezing te houden op 26 september 2014 door Pieterjan
Duineveld (10b). 5e Feest ivm 25 jarig bestaan van onze vereniging (10c)
Aanwezig zijn 20 leden plus het voltallige bestuur. Er zijn afberichten ontvangen van de
volgende leden, deze zijn vermeld in willekeurige volgorde: Freek Brouwer,Michiel
Heemskerk, Frans Pagen, Bob Zwart, John de Klerk, Rob van Beckhoven, Ruud en Gerda
Kwast, Ron Daudeij, Ard kant,Eljo en Harm Vos, Ad Keijzers, André Keijzers,Jaap de Wit,
Frits Dijkshoorn, Jaap Sneep, Huub Burgers, Ton Langelaan en Robbert en Rita Lukkien.
2) Het concept verslag van de ALV van donderdag 12 juni 2013 wordt ongewijzigd
vastgesteld. Met dank aan de samensteller.
3) De penningmeester dhr. G. Harte geeft korte maar heldere uiteenzetting over
financiële jaarstukken van het boekjaar 2013. De stukken zijn per mail aan de leden
verzonden.
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. Verkorte weergave van het verslag: De boekhouding is op orde, tot grote
tevredenheid van de kascontrole commissie. 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 lid voor de kascontrole commissie. Er is een kandidaat : de heer Chris
Veltman. Hij gaat Jaap Sneep vervangen. Jaap Sneep wordt vriendelijk bedankt voor zijn
jaren lange inzet en krijgt een applaus van de vergadering.

5) Bepalen van de rente van de certificaten over het jaar 2013. Het bestuur stelt voor om
dit te vast te stellen op 7 %. De leden gaan hiermee akkoord.
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6) Verkiezing nieuwe bestuurslid. Aftredend en herkiesbaar is Krijn
Harte,penningmeester. Er hebben zich geen kandidaten bij het bestuur gemeld en de
huidige penningmeester wil nog voor een periode van twee jaren blijven. Het zou mooi
zijn wanneer iemand zich alsnog meldt. In dat geval kan Krijn zijn opvolger/ster
inwerken. Krijn heeft vanaf de oprichting van de vereniging het penningmeesterschap
vervuld en vindt het nu tijd voor nieuw bloed. Tevens wordt een oproep gedaan voor een
webmaster voor de website van de vereniging.
7) Onze zon- en windprojecten: Het jaar 2013 was geen bijzonder windjaar de prognose
is voor de V29 en de V47 niet gehaald. Anders is het voor WPWE dit windpark heeft beter
gepresteerd dan de prognose aangeeft. 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 heeft
een dramatisch jaar achter de rug met vele uren storing. In het begin van het nieuwe
jaar heeft Bettink de hub van de molen vervangen. Nu draait de molen vrijwel
storingsvrij.
b) De Vestas V-47 windturbine op “het Kerststalletje” te Den Helder. De molen heeft de
prognose bijna gehaald en 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.
WPWE vernieuwingsplannen: De molens van WPWE zijn nagenoeg afgeschreven en uit de
subsidie. Er is nagedacht over het opschalen van de molens maar dit is niet aantrekkelijk.
Binnen de huidige vergunning is het mogelijk soortgelijke molens terug te plaatsen. Dit
laatste gaat gebeuren. Er zijn verschillende kandidaten onderzocht zoals
Gamesa,Energon en EWT molens. De keus is gevallen op de molens van EWT. Om in
aanmerking te komen voor SDE plus subsidie ( 9ct per kWh) moet het gehele park worden
ontmanteld inclusief de fundatie. De heipalen mogen blijven staan maar er moeten wel
palen worden bij-geslagen. De bestaande molens zijn verkocht. Er wordt nu hard gewerkt
aan bouw- en milieuvergunningen. Liep in het verleden een hypotheek voor een
windmolen 6 tot 7 jaren. Nu is het gebruikelijk een hypotheek voor een periode van 15
jaren aan te gaan.
Overzicht jaar 2013
De Eendragt :
Kerststal :
WP Westeinde :

jaarproductie
335.623

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

1.476.020

123.001 De Kerststal in bedrijf sinds 28-12-2006

17.150.432

1.429.203 Windpark WE in bedrijf sinds 03-02-2006

Totaalopbrengst van alle molens in 2013 : 18.962.075 KWH
d) De 62 PV-projecten (11 bij organisaties en 51 bij leden).Verreweg de meeste
projecteigenaren melden maandelijks hun resultaten.
• Totaalopbrengst zonnepanelen De Eendragt in 2013 is 40.000 kWh•
e) De V-100 EnergyBall Urban-windturbine is (weer) gerepareerd en wordt nu
beschikbaar gehouden voor promotie doeleinden en het “Huis van de Wind”
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f) 1 x Skystream, de kleine windmolen bij de Helderse Vallei. De molen draait gezien de
lokatie en de masthoogte goed. De opbrengst voor 2013 was 1100 kWh. De opbrengst
komt direct ten goede aan de Helderse Vallei. Hoewel de Skystream een solitaire molen
is valt deze niet onder de nieuwe provinciale- en rijksoverheid regels. De mast echter
mag niet worden verhoogd.
g) Mijn Eendragt, het leveren van elektrische energie aan leden: In de ALV van 2013 is
uitgebeid ingegaan over de levering van stroom aan onze leden. In principe was de
afspraak dat de vereniging zou leveren tegen het nul tarief vermeerderd met de
transportkosten, energiebelasting en de btw. Nieuwe Europese en Nederlandse
regelgeving dwingt de vereniging tot het afdragen van BTW over de geleverde stroom aan
onze leden. De meest passende oplossing is om vanaf 1 juli 2014 de stroom te gaan
leveren voor 2 cent per kWh. Zodat vanaf 1 juli de stroom circa 12 cent per kWh gaat
kosten. Leden wordt gevraagd hiermee akkoord te gaan. Alle leden gaan akkoord.
h) De Eendragt wil graag meedoen aan nieuwe projecten op het gebied van windmolens
maar is de mening toegedaan dat dit een groter draagvlak nodig heeft dan alleen het
bestuur. De vraag of er liefhebbers zijn om in een projectgroep te participeren. Er zijn
twee liefhebbers, de heren Chis Veltman en Pieterjan Duineveld. Er zijn nog meer
liefhebbers welkom. Een oproep hiertoe staat in de volgende nieuwsbrief.
8) Bestedingen van het budget voor maatschappelijke ondersteuning in het vorige jaar en
een bestuursvoorstel voor besteding van het budget voor het kalenderjaar 2014 d.m.v.
een power point presentatie gegeven door de secretaris. Het budget voor 2014 is groot
€30.000,00. In het kalenderjaar 2013 is voor de ondersteuning van goede doelen een
bedrag van €37.853,00 euro uitgekeerd. Eerst de projecten die in de ALV van 2013
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.
Hiervan is in drie gevallen gebruik gemaakt voor de ondersteuning van Zomerdromen
editie 2013 met een bedrag van € 1000,00, voor de Helderse vallei voor het project
Roodkapje is € 2.370,00 bijgedragen.Na de brand in de Paddestoel heeft het bestuur
besloten om bij te dragen daar waar de verzekering de kosten niet dekte. Het gaat hierbij
om het opknappen van de keuken en kleine bouwkundige voorzieningen. Kosten hiervoor
zijn € 2,837,00.
2) Racing Aeolus: Organisatie heeft een bedrag van € 10.000,00 ontvangen. Het
evenement is een grote publiekstrekker voor Den Helder.
3) Tres Hombres: De organisatie heeft een kleine windmolen ontvangen ter waarde
van € 1.360,00 welke gebruikt gaat worden op het nieuwe schip.
4) Egelopvang Dikke prik heeft een bedrag ontvangen van € 2.982,00 voor het
vernieuwen van kooien.
5) Molenstichting ”De Onderneming”heeft een bedrag ontvangen van € 3.750,00 voor
het aanpassen van de website. Vermeldenswaard is dat ” De Onderneming” een
bosman molentje in Mariëndal heeft verplaatst en een originele molensteen van de
voormalige Helderse windmolen “De “Eendragt” in de Helderse vallei geplaatst.
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6) Vrienden van Den Helder heeft een bedrag van € 600,00 ontvangen voor de
organisatie van het Vliegerfestijn.
7) Duurzame pitstop aan de Rijksweg nog niet opgelost.
8) Jan de Graaf: Bosman molens vervangen door Skystream. Nog niet opgelost.
9) Huis van de Wind:De beoogde locatie op Willemsoord is te duur. Nieuwe
mogelijkheid is een leegstaand winkelpand in het centrum of een plaatsje in een fort
binnen de stelling van Den Helder
10) Vogelwerkgroep heeft een bedrag ontvangen voor de bouw van een zwaluwvilla en
huismussenkasten met schuilgelegenheid. Samen voor een bedrag van € 2.130,00.
11) Oranjerie in Den Helder heeft een bedrag ontvangen van € 2.500,00 vanwege het
jubileum. Het geld zal worden gebruikt voor de aanschaf van zonnepanelen.
12) Film “De nieuwe wildernis”: Utopolis heeft een bedrag ontvangen van € 862,00 voor
het huren van de zaal. De leden van de Eendragt en van de Vogelwerkgroep
hebben de Helderse première van deze film gekregen. Een volle zaal en een groot
succes met dank aan Rifka.
13) Aankleding van de V29 bij het zwembad. De bank gemaakt van een beukenstam.
Kosten hiervoor € 1.175,00
14) Vaste post tot en met 2017 het vogelasiel heeft een bedrag ontvangen van
€5.000,00
15) De jaarlijkse BBQ gehouden in de Helderse Vallei voor alle leden van natuur en
milieu organisaties in Den Helder heeft een bedrag van €1.287,00 ontvangen.
Nieuwe maatschappelijke projecten voor 2014:
1) Calamiteitenfonds in beheer bij het bestuur optoppen tot € 10.000,00. Leden
gaan akkoord.
2) Racing Aeolus aanvraag voor € 5.000,00 voor het jaarlijkse evenement op de
dijk. Leden gaan akkoord.
3) Stichting vrienden van Den Helder aanvraag voor € 900,00 voor het vliegerfestijn
op het strand. Leden gaan akkoord.
4) Vogelwerkgroep aanvraag voor € 775,00 voor het aanbrengen van boerenzwaluwkasten onder bruggen en viaducten. Leden gaan akkoord.
5) Bijenhouders vereniging Noord-Holland Noord aanvraag voor € 2.500,00 voor de
renovatie van de bijenstal in de Schooten. Leden gaan akkoord.
6) Zomerdromen aanvraag voor € 1000,00 voor het jaarlijkse evenement in het
Timorpark. Leden gaan akkoord.
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7) KNMV vraagt € 300,00 voor het op orde brengen van de vlindertuin. Leden gaan
akkoord.
10a) Op 15 augustus is er de jaarlijkse excursie, deze keer naar Haarlem. We starten bij
het gemaal Cruquius daar krijgen we een rondleiding. Vervolgens gaan we varen naar
molen de Adriaan aan het Spaarne en is er een wandeling door de Haarlemse hofjes. Dan
gaan we naar de Jopenkerk, thans en brouwerij. Bier proeven plus een rondleiding na
afloop richting Den Helder voor een lopend buffet bij “Landsend”. Er kunnen max 48
leden mee. Meer nieuws komt op de website en in een nieuwsbrief. 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 per persoon.
b)Lezing op vrijdag 26 september door Pieterjan Duineveld in Windkracht 13. De lezing
gaat over alle facetten van duurzame energie. De zaal is open om 19.30 en de lezing
begint om 20.00 uur. Meer nieuws over dit onderwerp in de volgende nieuwsbrief.
10c) Feest vanwege het 25 jarige bestaan van onze vereniging. Op 7 november wordt er
een feestgegeven in Windkracht 13. Er is levende muziek en een loterij met mooie prijzen.
Meer hierover in de nieuwsbrief.
11) Rondvraag: Is het nog mogelijk om mee te doen met “mijn Eendragt”? Helaas niet,
we hebben voldoende deelnemers en er is niet meer stroom beschikbaar dan datgene wat
de V29 oplevert. Wellicht in de toekomst dat er ruimte komt. De overheid promoot met
de nieuwe regelgeving wel meer zelflevering.
Voorstel voor het bestuur om zich zelf een kado te geven in de vorm van een elektrische
bestelauto om alle spullen te vervoeren voor promotie activiteiten. Dank voor de
suggestie.
Is het mogelijk om certificaten van de Eendragt over te dragen op een ander? Het is voor
de vereniging geen probleem, een briefje naar het bestuur, bij voorkeur de
penningmeester, is voldoende. Leden wordt geadviseerd dit in een wilsbeschikking op te
nemen of anders testamentair vast te leggen.
10) De voorzitter sluit de vergadering om 22.05 uur. Na de pauze is er een lezing welke
gegeven wordt door IJssebrand Ziel en Sjouke Ritsema van Eazwind.

Verslaglegging: P.Leijdeckers Notulist

Secretariaat te bereiken via E-mail: fvanvliet51@hetnet.nl of telefoon 0683-235295
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Het bestuur van de vereniging bestaat momenteel uit: (erachter het [laatste] jaar van
verkiezing en het volgende jaar van aftreden/herkiesbaarstelling).
Dagelijks bestuur:
M. J. Haasnoot Voorzitter, 2013-2017
F. van Vliet Secretaris, 2012-2016
G. K. Harte Penningmeester, 2014-2016
En de leden:
H. Verhoef, 2013-2017
P. M. Winters, 2013-2017
F. van Muijden, 2012-2016
P. Leijdeckers, 2011-2015
De kascontrolecommissieleden zijn:
G. Manshanden en Ch. Veltman.
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