Verslag van de Algemene ledenvergadering van de Helderse
Coöperatieve Windmolen Vereniging ‘de Eendragt’ u.a.
De ALV werd gehouden op woensdag 11 mei 2016 in Galerie Windkracht 13
Weststraat 107-109 1781BZ Den Helder. Aanvang 20:00 uur.
Agendapunten:
1. Om 20:12 uur opent voorzitter M.J. Haasnoot de
vergadering nadat de technische problemen met de
beamer zijn opgelost. De vereniging is, net als vorig
jaar en het jaar daarvoor, op zoek naar een nieuwe
penningmeester. Kandidaten kunnen zich aanmelden
bij het bestuur. De agenda wordt zonder wijzigingen
vastgesteld.
2. Aanwezig zijn 10 leden plus 6 leden van het bestuur. Er zijn
afberichten ontvangen van de volgende leden, deze zijn vermeld in
willekeurige volgorde: Hans Verhoef, Simone Troost, Dini Bellinga,
Freek Bellinga, Ard Kant, Rob van Beckhoven, Anne Ruth Sneep, Ruud
Kwast, Jaap de Wit, Riet Hoogland, Frits Dijkshoorn, Bob Zwart, Freek
Brouwer, Ed Lukas, Hans Ahrens, Ton Langelaan en Annemarie Sneep.
a)Het concept verslag van de ALV van woensdag 13 mei 2015. Op- en
of aanmerkingen: geen, het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Met dank aan de samensteller.
3. De Penningmeester Krijn Harte geeft korte maar heldere uiteenzetting
over financiële jaarstukken van het boekjaar 2015. De stukken zijn in
te zien op www.eendragtig.nl op het portaal van de leden.
4. De kascontrolecommissie G. Manshanden en Ch. Veltman. Chris
Veltman is in Afrika en Jaap Sneep is gevraagd de honneurs waar te
nemen. Beide heren hebben een verklaring opgemaakt welke wordt
voorgelezen door Jaap Sneep. Verkorte weergave van het verslag: de
boekhouding is op orde, er zijn geen op- en of aanmerkingen en de
kascontrole commissie heeft alle stukken goed kunnen beoordelen. De
commissie stelt voor decharge te verlenen aan het bestuur.
a) De vergadering verleent decharge aan het bestuur voor het
gevoerde beleid.
b)Verkiezing nieuw lid voor de kascontrole commissie. Er zijn geen
nieuwe kandidaten. Chris Veltman en Gerard Manshanden willen nog
wel even lid van de kascontrolecommissie blijven. Mochten er toch nog
kandidaten zijn dan graag aanmelden bij het bestuur.
5. Bepalen van de rente van de certificaten over het jaar 2015. Het
bestuur stelt voor om dit vast te stellen op 7%. De leden gaan
hiermee akkoord.
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6. Verkiezing nieuwe bestuursleden. Aftredend en herkiesbaar Fred van
Vliet, Krijn Harte en Frits van Muijden. Er hebben zich geen kandidaten
bij het bestuur gemeld, Fred van Vliet en Frits van Muijden worden
herkozen voor een periode van vier jaar. Krijn Harte blijft aan tot er
een nieuwe penningmeester is en de gehele boekhouding, na een
inwerkperiode, kan worden overgedragen.
7. Zon- en windprojecten: Het jaar 2015 was een redelijk windjaar. 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 2015 heeft de teller
de 200 miljoen KWh ruim overschreden.
a) VESTAS V29/225 windturbine op ‘het Nieuwland’ te Den Helder. Er
zijn wat langdurige storingen geweest, de molen heeft 24 uur stil
gestaan voor onderhoudswerkzaamheden aan de GSM installatie. De
opbrengst was 400.680 KWh.
b) VESTAS V-47 windturbine ‘het Kerstalletje’ te Den Helder. De molen
draait vrijwel zonder storing. De opbrengst was 1.464.620 KWh. Door
de lage stroomprijs van circa 2,4 cent is deze molen niet langer
rendabel. Gekeken wordt naar een oplossing. ‘De Eendragt’ kan de
stroom van deze molen overnemen voor een concurrerende prijs en
deze vervolgens doorleveren naar de HVC en Mijn Eendragt, zodat er
meer leden van stroom kunnen worden voorzien.
c) De 7 stuks Vestas-NegMicon 900/52 windturbines van het ‘Windpark
Westeinde’. De molens krijgen regelmatig onderhoud en draaien
zonder noemenswaardige problemen. Uitzondering is molen 4 die
overlast zou geven door tipgeluiden. Over dit probleem loopt een
langdurige discussie met de omwonenden en bezwaarmakers. De
vergunningen voor de vernieuwing van het park zijn door de provincie
afgegeven, er lopen nog enkele bezwaren. Hopelijk zijn deze
problemen snel opgelost want na half oktober tot 1 april mag er niet in
het dijklichaam worden gewerkt en verschuift de vernieuwing naar
2017.
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 sets is circa 40.000 KWh per kalenderjaar.
e) De V-100 EnergyBall Urban-windturbine zou een plaatsje op het
dak van het Huis van de Wind krijgen wanneer dit volledig is ingericht.
Met de aanstaande sloop van het pand zal plaatsing van de Energieball
waarschijnlijk niet meer gebeuren.
f) De Skystream, de kleine windmolen bij de Helderse Vallei. De molen
draait gezien de locatie en de masthoogte goed. De opbrengst voor
2015 was 1332 KWh. De opbrengst komt direct ten goede aan de
Helderse Vallei.
g) Mijn Eendragt, het leveren van elektrische energie aan leden: Er
zijn vragen geweest om meer leden toe te laten tot mijn Eendragt.
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Bestuur kiest ervoor om dit niet te doen omdat de stroombuffer nogal
fluctueert. De verdeelsleutel ieder lid een 80e deel is losgelaten, de
afname voor een ieder is vrij. 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, met name de provincie,
heeft door regelgeving het realiseren van een nieuw windpark in de
omgeving van Den Helder nagenoeg onmogelijk gemaakt. Bestuur
heeft besloten om gedurende de zittingsperiode van dit provinciale
bestuur geen verder pogingen meer te ondernemen. Een mogelijk
alternatief is zonneweides of het plaatsen van zonnepanelen op daken
van bedrijfspanden in onze omgeving. Voor dit project wil het bestuur
kennis en kunde van een deskundige van REScoop in huis halen.
Verder is de Eendragt samen met HVC, Woningstichting, de gemeente
en Yilkins bezig met een nieuw project bij de Helderse Vallei. Het gaat
hier om biomassa. Het ligt in de bedoeling om alle snoeiafval uit onze
regio te verzamelen en vervolgens te versnipperen om zo brandstof te
maken voor de verwarming van de HV. Het gaat om een forse
investering van circa 1,2 miljoen. Hoe groot het aandeel van de
Eendragt hierin zal zijn is nog niet bekend. Vervolg stappen worden
aan de ALV voorgelegd.
i) Huis van de Wind (HvdW): Hans Verhoef is afwezig en Fred geeft
een PowerPoint presentatie over het Huis van de Wind. Er is nog altijd
ruimte voor nieuwe vrijwilligers. Aanmelden kan bij Hans Verhoef of op
de site www.huisvandewind.nl
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.
Eerst de projecten die in de ALV van 2015 goedkeuring hebben
gekregen van de leden:
1. Vogelwerkgroep heeft € 775,- ontvangen voor het aanbrengen van
boerenzwaluwkasten onder bruggen en viaducten. Rond de 25 nesten
zijn nu aangebracht onder 2 bruggen nabij Fort Westoever waar een
kleine boerenzwaluwkolonie onder druk staat door komende
renovatiewerkzaamheden. Dit jaar 2016 ev. wordt in het broedseizoen
doorgezocht naar bruggen waar boerenzwaluwen rondvliegen om er de
nog resterende kunstnesten te kunnen plaatsen.
2. Fruitbomen Tuindorp. Uitleg: 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. Gevraagde bedrag
€ 525,-. Geld is
overgemaakt door Krijn en de bomen zijn geplant. Foto’s van Albertha
Postma zijn ontvangen.
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3. Dag van de muziek, Maken Flyer juni 2015, Gevraagde bedrag €450,-.
4. Helderse vallei, energiekist voor bij het 5 jarig jubileum op 31 mei a.s.
€ 450,-.
5. Barbecue Helderse Vallei. Uitleg: wordt in september gehouden met
als doel de onderlinge samenwerking tussen de diverse N&M
organisaties te versterken. Gevraagd € 1500,-. € 1000,-. is toe
gezegd, overige kosten op nacalculatie.
6. Vliegerfestival. Uitleg: grootschalige vliegeractiviteit op het strand bij
strandslag Duinoord op 5 en 6 september 2015, waar de Eendragt met
duurzame kar ook aanwezig is. Gevraagde bedrag € 900,-.
7. Zomerdromen. Uitleg: activiteit in het Timorpark op zo 6 september
2015. Het Timorpark is het toneel van een romantische markt,
genaamd Zomerdromen. Gevraagde bedrag € 1.000,-.
8. De Fietsersbond Den Helder doet een aanvraag voor een beamer.
Gevraagde bedrag € 450,-.
9. Noodpot voor het bestuur jaar 2015. Gevraagd = € 10.000,-., welke is
gegaan naar Stichting strandexploitatie Noordkop aanvrager is Frans
Slee, secretaris. Doel: om de strandpost energieneutraal te maken
onder andere met zonnepanelen.
10.De nieuwe film, Natuur in de Delta 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.
Gevraagde bedrag € 950,-.
11. 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! Gevraagde bedrag € 500,-.
12.VWG vraagt 4 endoscopen voor controle van nestkasten zonder de
bewoners te verstoren. Gevraagde bedrag € 320,-.
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.
Gevraagde bedrag € 1.500,-.
14.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. Gevraagde bedrag € 575,-. Brand verstoorde
de uitvoering die binnenkort plaats zal vinden.
15.Dierenambulance. De vrijwilligers vertellen op scholen, verenigingen,
evenementenmarkten etc. over hun werk om vrijwilligers en donateurs
te werven. Voor het maken promofilmpje, school materiaal etc. wordt
een bedrag van € 2000,00 gevraagd.

4

Nieuwe maatschappelijke projecten voor 2016:
1. Racing Aeolus 2016. Gevraagd is €5.000,-. Bestuur akkoord. Leden
akkoord.
2. Zomermanifestatie AIR! 2016, Wind en Wolken, 12 juni – 21 augustus
2016. Aanvrager Kunsthal 45. Kunsthal 45 organiseert dit jaar weer
een AIR! Anders dan afgelopen jaar, zal het thema nu meer wind en
wolken worden (de expo daarna wordt de fotoroute met thema onder
en boven water). Een link met Racing Aeolus ligt voor de hand. Ook
wordt er gedacht aan de windbeesten van Theo Jansen. Het zou
bijvoorbeeld leuk zijn om rond het thema een lezing in K45 te
organiseren (vlak achter de dijk immers) en bijvoorbeeld
bouwtekeningen en ontwerpen of wellicht zelfs een deelnemende kar
ten toon te stellen. Verder theater met het thema, ism de Kampanje.
De kosten worden nu uitgewerkt maar een bijdrage van 1500-2000
Euro zou mooi zijn. Idee is om leden De Eendragt voor expositie uit te
nodigen. Niet alles ligt vast maar dit zouden ingrediënten zijn.
Manifestatie Air maximaal. Bestuur akkoord met €1000,00. Leden
akkoord.
3. Verpleeghuis Den Koogh vraagt een bijdrage voor een Tovertafel. De
Active Cues Tovertafel (zie ook www.activecues.com) is een speels
product voor ouderen in de midden tot late fasen van dementie.
Interactieve spellen, bestaand uit lichtprojecties op tafel, reageren op
hand- en armbewegingen en stimuleren de ouderen zowel in fysieke
activiteit als sociale interactie. De Tovertafel is ontwikkeld tijdens het
vierjarige promotieonderzoek van Hester Le Riche, voor een groot deel
in samenwerking met de doelgroep zelf. De Tovertafel sluit daarom
perfect aan op hun behoeften en wensen. Een Active Cues Tovertafel
kost eenmalig € 5.457,- (€ 6.603 incl. BTW). Hierbij zijn alle
bovengenoemde onderdelen inbegrepen. Daarnaast leveren we 36
maanden service en beheer voor € 10,- (€ 12,10 inc. BTW) per maand
(verplicht). Den Koogh tovertafel. Bestuur is akkoord met als
maximale bijdrage ongeveer de helft plus btw is € 3.300,00. Leden
akkoord.
4. Dag van de muziek vraagt €450,- bijdrage voor folders/posters.
€ 450,00, is reeds toegezegd. Bestuur akkoord. Leden akkoord.
5. Model houtzaagmolen “De Goede Verwachting” Aanvrager Helderse
Molenstichting “De Onderneming” / Huis van de Wind. Voor het Huis
van de Wind en om sponsorwerving makkelijker te maken willen we
een model van houtzaagmolen “De Goede verwachting” laten maken.
Het moet een fraai opengewerkt model worden die het principe van
het houtzagen toont. Er is een modelmaker die hieraan wil
meewerken. Verwachting is dat model ca. 2000 Euro gaat kosten. Het
zou mooi zijn als de ALV dit mede wil ondersteunen. Model
houtzaagmolen Bestuur akkoord met maximaal € 500,00. Leden
akkoord.
6. Vrienden van Den Helder vraagt €900,-. voor het organiseren van het
Vliegerfeest aan zee begin september op het strand bij Duinoord.
Vliegerfeest €900,-. bestuur akkoord. Leden ook akkoord.
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7. Noodfonds Bestuur = €5000,-. (dus geen €10.000,-.!) Bestuur en
leden akkoord
8. Fietsersbond Den Helder: Aanvraag bloeiende planten op rotondes in
Den Helder. Wij zoeken nog sponsors voor ons bloemen project.
Gevraagd wordt €350,- Bestuur akkoord met € 250,-. Leden akkoord.
9. Accordeonola vraagt of de Eendragt hen tegemoet wil komen met
€1000,= Dit is een derde van de investering die wij als (kleine)
vereniging voor het jubileum concert t.g.v. het 65e verenigingsjaar op
29 oktober 2016 hebben begroot. Accordeonola jubileum concert,
Bestuur gaat in 2e instantie akkoord met € 1.000,-. Leden akkoord.
10. VWG: WG Stadsvogels Materiaal voor kleine vogels voedselkooi met
als doel de resterende kleine huismuskolonies diverse permanente
voedselplekken te geven die niet bereikbaar zijn voor kauwen.
Gevraagd wordt €475 voor 35 voederplekken. Vogelwerkgroep, kleine
vogels, €475,-. Bestuur akkoord. Leden akkoord.
11. Albertha Postma van Ontmoetingen in het groen vraagt een bijdrage
van € 1500,-. voor het project compostbakken in de wijk Tuindorp.
Bestuur vindt dit een sympathiek doel maar vraagt een overzicht
waaraan het geld zal worden besteed: Bijdrage Windmolenvereniging
Ontmoeting in het groen. Hierbij een overzicht van de te besteden
€1500,00 die wij hebben aangevraagd van Windmolenvereniging de
Eendragt. Wij willen graag €1391,50 besteden voor de aanschaf van
vijf grote bladkorven. Wij gaan deze plaatsen op plekken waar veel
bomen staan. Wij willen graag het blad in de wijk houden zodat
daarmee ook insecten een kans krijgen om te overwinteren. Wat
inhoud dat er weer meer eten is voor vogels e.d. Daarnaast willen wij
de compost die dat oplevert gaan gebruiken in het openbaar groen
zodat er geen kunstmatige bemesting meer nodig is. Verder willen wij
de resterende €108,50 gaan besteden aan materialen die nodig zijn
om gebruikte gft containers om te laten bouwen tot compostbakken,
voor de tuinen van Ontmoeting in het groen. Dit wordt uitgevoerd door
leerlingen van Scholen aan Zee. Met dit alles willen wij bereiken dat er
minder vrachtverkeer nodig is. Ook willen wij hiermee zorg dragen
voor onze fauna en flora. Ik hoop dat je zo voldoende informatie hebt
ontvangen. Bestuur akkoord en leden akkoord.
Het totale bedrag van de goedgekeurde aanvragen bedraagt: € 19.375,-.
Daarnaast zijn er nog 2 posten die jaarlijks terugkomen, € 5000,- t.b.v. het
in stand houden van Het Vogelasiel en € 1000 - € 1500,- voor de jaarlijkse
barbecue t.b.v de actieve personen van N&M organisaties bij de Helderse
Vallei in de maand september.

Door bestuur april j.l. afgewezen: zwemvereniging voor kleedhok op
de dijk, gevraagd werd € 10.000,-. Onvoldoende motivatie. Hoeveel
leden telt deze vereniging en wat draagt de zwemvereniging zelf bij aan de
realisatie? Aanvraag retour voor aanvullende informatie. Niet Akkoord.
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Filmavond voor de leden van de Vogelwerkgroep en de leden van de
Eendragt. Gevraagd is €950,-. Niet akkoord. Bestuur gaat zelf een filmavond
of filmavonden organiseren voor schooljeugd.
Rondvraag: Een van onze leden en deelnemer aan Mijn Eendragt vraagt om
een extra 10.000KWH omdat hij wil overgaan van gasverwarming op een
wamtepomp. Antwoord is eigenlijk al gegeven bij punt 7g. geen bezwaar.

De voorzitter sluit de vergadering om 22.45 uur.
Verslag legging: P.Leijdeckers, notulist
Secretariaat te bereiken via 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).
Dagelijks bestuur:
M. J. Haasnoot Voorzitter, 2013-2017
F. van Vliet Secretaris, 2016-2020
G. K. Harte Penningmeester, 2016-20??
En de leden:
H. Verhoef, 2013-2017
P. M. Winters, 2013-2017
M. van Muijden, 2016-2020
P. Leijdeckers, 2015-2019
De kascontrolecommissieleden zijn:
G. Manshanden en Ch. Veltman.
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