Verslag van de Algemene ledenvergadering (ALV)van de
Helderse Coöperatieve Windmolen Vereniging "de Eendragt"
u.a.
De ALV werd gehouden op woensdag 13 mei 2015 in Galerie Windkracht 13
Weststraat 107-109 1781BZ te Den Helder. Aanvang 20.00 uur.

Agendapunten:
1) Om 20.18 uur opent de voorzitter M.J. Haasnoot de vergadering nadat de technische
problemen met de beamer zijn opgelost. Mededelingen:1: WPWE heeft wel dividend
toegekend over het boekjaar 2014 maar niet uitgekeerd vanwege de vernieuwbouwplannen van het park. Hierdoor heeft onze vereniging wat minder geld
omhanden. 2: De jaarlijkse excursie wordt dit jaar anders dan in voorgaande jaren
georganiseerd. Het bestuur nodigt in 2015 mensen uit voor de deelname aan de
excursie, deze mensen zijn veelal vrijwilligers van de Eendragt maar ook vrijwilligers van verenigingen/
organisaties waar de Eendragt een band mee heeft. 3: Ontwikkelingen rondom Windpark Koegras, onze
leden hebben hier al een en ander over kunnen lezen in de nieuwsbrief en in de krant. Dit onderwerp wordt
besproken bij agendapunt 7. Oproep: De vereniging is op zoek, net als vorig jaar, naar een nieuwe
penningmeester. Kandidaten kunnen zich aanmelden bij het bestuur. Het Huis van de Wind is op zoek
naar een beheerder. Graag aanmelden op de site www.huisvandewind.nl of vanavond in de zaal in de
pauze of na afloop van de ALV bij Hans Verhoef of Simone Troost. De agenda wordt zonder wijzigingen
vastgesteld.
2)

Aanwezig zijn 23 leden plus het voltallige bestuur. Er zijn afberichten ontvangen van de volgende leden,
deze zijn vermeld in willekeurige volgorde: Freek Brouwer, Bob Zwart, Rob van Beckhoven, Ruud en
Gerda Kwast, André Keijzers, Jaap de Wit, Gerda Gjaltema, Walter Jansen, Ed Lukas, Irma Lukkien en
Els Roos.

2a) Het concept verslag van de ALV van donderdag 11 juni 2014. Op- en of aanmerkingen: Blz. 2 WPWE, 8e
regel, de molens zijn verkocht, dit moet zijn de molens worden verkocht. Verder wordt het verslag
ongewijzigd vastgesteld. Met dank aan de samensteller.
3) De penningmeester Krijn Harte geeft korte maar heldere uiteenzetting over financiële jaarstukken van het
boekjaar 2014. De stukken zijn in te zien op www.eendragtig.nl op het portaal van de leden.
4) a) De kascontrolecommissie G. Manshanden en Ch. Veltman. Beide heren hebben een verklaring
opgemaakt welke wordt voorgelezen door de voorzitter. Verkorte weergave van het verslag: De boekhouding
is op orde er zijn geen op- en of aanmerkingen. 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 zijn geen nieuwe kandidaten. Gerard Manshanden
wil nog wel even door. Mochten er toch nog kandidaten zijn dan graag aanmelden bij het bestuur.
5) Bepalen van de rente van de certificaten over het jaar 2014. Het bestuur stelt voor om dit te vast te stellen
op 7 %. De leden gaan hiermee akkoord.

6) Verkiezing nieuw bestuurslid. Aftredend en herkiesbaar is Peter Leijdeckers de notulist. Er hebben zich
geen kandidaten bij het bestuur gemeld en Peter Leijdeckers wordt herkozen voor een periode van vier jaren.
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7) Onze zon- en windprojecten: Het jaar 2014 was een matig windjaar. De maand december heeft nog veel
goed kunnen maken. Onze molens zijn in een uitstekende technische staat van onderhoud. Complimenten
voor onze onderhouder Bettink in Barneveld. Frits van Muijden houdt al vele jaren de meterstanden van de
molens bij, die van de Eendragt maar ook van de molens waarin de Eendragt deelneemt. Vanaf het moment
dat de Eendragt is begonnen met het opwekken van stroom tot het einde van december 2014 is een totaal van
182.295.267 KWh opgewekt.
a) De VESTAS V29/ 225 windturbine op “het Nieuwland” te Den Helder. In het begin van het nieuwe jaar
heeft Bettink de hub van de molen vervangen. Sindsdien draait de molen vrijwel storingsvrij.
b) De Vestas V-47 windturbine op “het Kerststalletje” te Den Helder. De molen draait vrijwel zonder storing.
c) De 7 stuks Vestas-NegMicon 900/52 windturbines van het “Windpark Westeinde. De molens hebben
onderhoud gehad en draaien zonder noemenswaardige problemen.
WPWE vernieuwingsplannen: De vervanging van de molens laat nog even op zich wachten. Er zijn bezwaren
van de omwonenden en er ontbreken nog een paar vergunningen waardoor de plannen doorschuiven naar
2016.
Overzicht jaar
2014
De Eendragt :
Kerststal :

WP Westeinde :

jaarproductie

Gemiddelde
maandopbrengst

1.334.312

De Eendragt in bedrijf sinds 1826.535 10-2002
De Kerststal in bedrijf sinds 28111.192 12-2006

16.273.293

Windpark WE in bedrijf sinds 031.356.107 02-2006

318.425

Totaalopbrengst van alle molens in 2014 : 17.926.030 KWh
d) De 62 PV-projecten (11 bij organisaties en 51 bij leden).De meeste projecteigenaren melden maandelijks
hun resultaten er zijn wat kleine strubbelingen maar deze zijn niet onoverkomelijk. De totale opbrengst van
deze 62 zonnepanelen is circa 40.000 KWH per kalenderjaar.
e) De V-100 EnergyBall Urban-windturbine krijgt een plaatsje op het dak van het Huis van de Wind
wanneer dit volledig is ingericht.
f) De Skystream, de kleine windmolen bij de Helderse Vallei. De molen draait gezien de lokatie en de
masthoogte goed. De opbrengst voor 2014 was 1200 KWh. De opbrengst komt direct ten goede aan de
Helderse Vallei.
g) Mijn Eendragt, het leveren van elektrische energie aan leden: De administratie zoals die door de HVC
wordt uitgevoerd gaat nu goed, de administratieve problemen die er waren zijn opgelost. In juni 2014 is de
stroombuffer zoals die door de Eendragt is aangehouden zodanig gegroeid dat er moest worden ingegrepen.
De zonnepanelen die de vereniging bij haar leden heeft ondergebracht leveren veelal voldoende stroom zodat
er weinig bij gesuppleerd hoeft te worden. De grootverbruikers zoals de Helderse Vallei en het asiel hebben
niet voldoende aan het toegekende 1/80 deel. Zij kunnen nu zonder beperkingen stroom afnemen tegen het
normale tarief. Gewone leden die meer verbruiken dan hun toegekende deel nemen dit nu ook af uit de buffer
tegen het normale tarief. De vereniging wil energiebesparing wel blijven stimuleren en vraagt een ieder om
zorgvuldig met energie om te gaan.
h) De Eendragt wil graag meedoen aan nieuwe projecten op het gebied van windmolens op land. De overheid
heeft besloten om 14% van de energie duurzaam op te wekken. In Noord Holland wordt de Wieringermeer de
grootste windlocatie met 100 MW. Deze locatie is echter niet groot genoeg om de windmolens die nodig zijn
om de doelstelling te halen te herbergen. De Eendragt heeft het oog laten vallen op een provinciale
voorkeurlocatie tussen Den Helder en Julianadorp. Op deze locatie zouden zes windmolens moeten komen
van 3 MW ieder, op ruime afstand van de bebouwing. Er zijn nog vele hindernissen die moeten worden
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genomen. Zo is er een hoogte beperking van Defensie en het beleid van de provincie is dat er
voor iedere nieuwe molen er twee molens moeten worden gesloopt. Wel is de Eendragt
voornemens om molens die overlast veroorzaken mee te nemen in de plannen.

I) Huis van de Wind (HvdW): Hans Verhoef geeft hier een powerpoint presentatie over. Er
zijn vier founding fathers nl: De Eendragt, Wind Events, De Molenstichting de Onder- neming en de
Botterstichting. Het vliegerfestijn levert een bijdrage in de vorm van vliegers die het pand sieren. Het Huis
van de Wind is gevestigd in het oude VVV kantoor in de Spoorstraat. Hier wordt de rijke geschiedenis, de
hedendaagse toepassingen en toekomstige ontwikkelingen van windenergie getoond. Zoals al aangegeven in
de inleiding van de voorzitter is het HvdW naarstig op zoek naar vrijwilligers. Er is een draaiboek gemaakt
zodat iedere vrijwilliger redelijk snel wegwijs is in de materie. De doelstelling is om open te zijn op
zaterdagen van 11 tot 15 uur en tijdens de juttersmarkten. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden op de website
of na afloop van de ALV in de zaal bij Hans Verhoef en Simone Troost.
8) Bestedingen van het budget voor maatschappelijke ondersteuning in het vorige jaar en een bestuursvoorstel
voor besteding van het budget voor het kalenderjaar 2015 d.m.v. een power point presentatie gegeven door de
secretaris. Het budget voor 2014 is net als in voorgaande jaren groot €30.000,00. In het kalenderjaar 2014 is
voor de ondersteuning van goede doelen een bedrag van €18.717,00 euro uitgekeerd.
Eerst de projecten die in de ALV van 2014 goedkeuring hebben gekregen van de leden:
1. Calamiteitenfonds in beheer bij het bestuur optoppen tot € 10.000,-.
2. Racing Aeolus heeft een bedrag ontvangen van € 5.000,- voor het jaarlijkse evenement op de dijk.
3. Stichting vrienden van Den Helder heeft € 900,- ontvangen voor het vliegerfestijn op het strand.
4. Vogelwerkgroep heeft € 775,- ontvangen voor het aanbrengen van boeren- zwaluwkasten onder
bruggen en viaducten..
5. Bijenhouders vereniging Noord-Holland Noord heeft een bedrag van € 2.500,- ontvangen voor de
renovatie van de bijenstal in de Schooten.
6. Zomerdromen heeft € 1000,- ontvangen voor het jaarlijkse evenement in het Timorpark.
Nieuwe maatschappelijke projecten voor 2015:
Alle voorstellen zijn geaccordeerd door de leden.
1. Dag van de muziek, Maken Flyer juni 2015, is al geregeld. Gevraagd € 450,-. Leden gaan akkoord.
2. Helderse vallei, energiekist voor bij het 5 jarig jubileum op 31 mei a.s. € 450,- is al toegezegd. Leden
gaan akkoord.
3. Barbecue Helderse Vallei. Uitleg: wordt in september gehouden met als doel de onderlinge
samenwerking tussen de diverse N&M organisaties te versterken. Gevraagd is € 1500,-. a € 1000,-. is
toegezegd, de rest op nacalculatie. Leden gaan akkoord.
4. Vliegerfestival. Grootschalige vliegeractiviteit op het strand bij strandslag Duinoord op 5 en 6
september 2015, waar de Eendragt met duurzame kar ook aanwezig is. Gevraagd is € 900,-. Leden
gaan akkoord.
5. Fruitbomen Tuindorp. Albertha Postma van Project “Ontmoeting in het groen” doet een aanvraag
voor 25 stuks diverse soorten fruitbomen in de Dahliastraat als vervanging voor de door storm
omgewaaide iepen waarmee het groen en daarmee de leefbaarheid in de wijk weer terug komt.
Gevraagd is € 525,-. Leden gaan akkoord.
6. Zomerdromen. Activiteit in het Timorpark op zo 6 september 2015. Het Timorpark is het toneel van
een romantische markt, genaamd Zomerdromen. Naast de markt zijn er activiteiten voor kinderen en
een uitgebreid dans- en muziekprogramma. De gezamenlijke serviceclubs uit Den Helder en
Julianadorp zorgen voor het verwennen van de innerlijke mens. De opbrengsten zijn bestemd voor
een jaarlijks vast te stellen goed doel en het organiseren van zomer concerten in de muziektent in het
park. Gevraagd is € 1.000,-. Leden gaan akkoord.
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7. De Werkgroep Bomen en overig groen van Vogelwerkgroep Den Helder e.o. vraagt een bijdrage voor
2 Roll-Up Banner "ProLuxe" inclusief beprinting met daarop als thema bomen en overig groen om
mensen bij bijeenkomsten in de wijk enz. bewuster te maken van de noodzaak en voordeel van groen.
Gevraagd is € 575,-. Leden gaan akkoord.
8. De Fietsersbond Den Helder vraagt aan ons een beamer. Zij geven regelmatig prestaties aan de
politiek, organisaties, leden en de inwoners van Den Helder. Op het ogenblik wordt een groot tv
scherm op de fiets meegenomen. Een hoop gedoe met tillen. Het hebben van een beamer zou
handzamer en praktischer wezen. Zij zijn op zoek naar een beamer met HDMI aansluiting ter waarde
van € 450,-. Leden gaan akkoord.
9. De nieuwe Film over de wadden van Ruben Smit komt eraan en de Vogelwerkgroep WG lezingen wil
de leden van de Eendragt meenemen (net als bij de Nieuwe Wildernis) om samen van deze
natuuropnamen te genieten. Gevraagd is € 950,-. Leden gaan akkoord.
10. VWG WG Nestkasten vraagt 4 bij Conrad verkrijgbare BS-25HR endoscopen voor controle van
nestkasten zonder de bewoners te verstoren. Uitleg: de endoscoop is bijzonder geschikt voor
hobbybiologen om bouwsels van dieren zoals vogelnestkastjes nauwkeurig en ongestoord te
inspecteren. Gevraagd 4x80= € 320,-. Leden gaan akkoord.
11. Noodpot voor het bestuur jaar 2015. Gevraagd is € 10.000,-. Leden gaan akkoord.
12. Doe mee, verlos de Zee (plastic opruimen op strand etc.) Dit is een initiatief om met vrijwilligers
plastic op te ruimen op strand en duinen. In Den Helder is ook een groep actief en ook jongeren
worden erbij betrokken. Met subsidiebedrag kunnen aantal zakken gemaakt worden en wat
informatieborden. Veel zelfredzaamheid bij deze club! Gevraagd is € 500,-. Leden gaan akkoord.
13. Energy Battle. De Energybattle is een door het Klimaatverbond georganiseerde, landelijke actie die
loopt van de dag van de duurzaamheid 10 oktober 2015 t/m warme truiendag februari 2016. Tijdens
deze ‘battle’ worden groepen uitgedaagd om energie te besparen in huis. Gemeentes strijden online
op die manier tegen elkaar. Het wordt gecoördineerd door de Helderse vallei. Het leuke aan dit
initiatief is dat De Eendragt kan laten zien hoe energiezuinig wij zijn is en we zetten Den Helder op
de Duurzame kaart! Gevraagd bedrag € 1.500,-.Leden gaan akkoord.
14. Dierenambulance. De vrijwilligers vertellen op scholen, verenigingen, evenementenmarkten etc. over
hun werk om vrijwilligers en donateurs te werven. Om dit beter te kunnen doen willen ze meer naar
buiten treden met beter materiaal als een promofilmpje, school materiaal etc. Gevraagd is € 2.000,-.
Leden gaan akkoord.
15. Racing Aeolus heeft € 5000,- gevraagd voor het jaarlijkse evenement op de dijk. Leden gaan akkoord.
Rondvraag: Een van de leden vraagt om de begroting voor het volgende kalenderjaar. Dit wordt gewoonlijk
niet gedaan maar het bestuur ziet de voordelen. Op de volgende ALV wordt de begroting gepresenteerd.
Aktiepunt voor Krijn.
Duidelijk is wel dat de maatschappelijke ondersteuning van projecten de grootste uitgave post vormt.
Daarnaast zitten we met de aanloop kosten voor Windpark Koegras. Afgelopen jaar is met een negatief
eindresultaat afgesloten omdat er geen dividend is ontvangen van WPWE. Voor het volgende boekjaar hopen
we wel weer dividend te ontvangen.

10) De voorzitter sluit de vergadering om 22.40 uur.
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, 2015-2019
De kascontrolecommissieleden zijn:
G. Manshanden en Ch. Veltman.
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