Verslag van de Algemene ledenvergadering van de Helderse Coöperatieve
Windmolen Vereniging ‘de Eendragt’ u.a.
De ALV werd gehouden op woensdag 17 mei 2017 in Galerie Windkracht 13
Weststraat 107-109 1781BZ Den Helder. Aanvang 20:00 uur.
Agendapunten:
1. Om 20:05 uur opent de voorzitter M.J. Haasnoot de
vergadering. De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
2. Aanwezig zijn 13 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, Ard Kant, Jaap de Wit, Freek Brouwer, Jaap Sneep, Dick
Weerstand, Eljo Vos, Ad Keijzers, Bob Zwart, Martha Hubers, Marja Bakker,
Dolf Leeuwerke en Wim Nicolai.
a) Het concept verslag van de ALV van woensdag 11 mei 2016. Ton
Langelaan heeft een opmerking over de genoemde stroomprijs bij 7 b. De in
het verslag genoemde prijs is 2,4 cent is in de beleving van Ton te laag.
Penningmeester: De genoemde prijs is juist echter dit is de kale stroomprijs.
Hier bovenop komt nog een toeslag van het certificaat van oorsprong. Deze
toeslag fluctueert sterk en is daarom niet meegenomen in de genoemde prijs.
De totaal prijs ligt rond de 3,5 cent.
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
de financiële jaarstukken van het boekjaar 2016. 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 niet aanwezig. Beide heren hebben een verklaring opgemaakt welke wordt
voorgelezen door Gerard Manshanden. 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 is een nieuwe
kandidaat namelijk Wiebe Dijkstra. Gerard Manshanden en Wiebe Dijkstra
vormen de kascontrolecommissie voor het komende verenigingsjaar.
5. Bepalen van de rente van de certificaten over het jaar 2016. Het
bestuur stelt voor om dit vast te stellen op 5%. De leden gaan hiermee
akkoord.
6. Verkiezing nieuwe bestuursleden. Hans Verhoef is aftredend en niet
herkiesbaar. Aftredend en herkiesbaar Rien Haasnoot en Peter Winters, zij
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worden herkozen voor een nieuwe periode van vier jaren. Krijn Harte is in de
vorige ALV gekozen voor de tijd dat er een nieuwe penningmeester zou
komen plus de inwerkperiode. Krijn dient de periode van vier jaren uit tot
2020 met de aantekening dat dit niet per definitie als penningmeester is. Er
heeft zich een nieuwe kandidaat voor het bestuur gemeld namelijk Eljo Vos.
Zij is kandidaat bestuurslid en is bereid de functie van tweede
penningmeester op zich te nemen. De leden gaan akkoord.
7. Zon- en windprojecten: Over de gehele linie was 2016 een matig 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 2016 heeft de teller 219.543.656 KWh
bereikt.
a) VESTAS V29/225 windturbine op ‘het Nieuwland’ te Den Helder. Er zijn
nagenoeg geen storingen geweest. De opbrengst was 308.906 KWh.
b) VESTAS V-47 windturbine ‘het Kerstalletje’ te Den Helder. De molen draait
vrijwel zonder storing. De opbrengst was 1.193.118 KWh. Door de lage
stroomprijs is de molen niet rendabel. Wanneer de Eendragt weer volledig
dividend ontvangt van WPWE gaat het bestuur kijken om deze molen volledig
in eigendom te krijgen en zo de opbrengst in te kunnen zetten voor Mijn
Eendragt. Op deze manier kunnen er meer leden van stroom worden
voorzien.
c) De 7 stuks Vestas-NegMicon 900/52 windturbines van het ‘Windpark
Westeinde’. De molens draaien zonder noemenswaardige problemen. De
vergunningen voor de vernieuwing van het park zijn door de provincie
afgegeven. Er loopt nog een enkel bezwaar namelijk de overdraai. Ervan
uitgaande dat dit probleem nog dit jaar wordt opgelost kan de vernieuwing
van de turbines en het aanpassen van de fundaties aanvangen aan het begin
van april 2018. De nieuwe turbines geven een hoger rendement en minder
geluid.
d) De 62 PV-projecten (11 bij organisaties en 51 bij leden). De totale
opbrengst van deze 62 zonnepanelen sets is circa 40.000 KWh per
kalenderjaar.
e) De V-100 EnergyBall Urban-windturbine. Het molentje en het onderstel
liggen in de opslag. Onderstel ligt nog bij Els Roos aan de Rijksweg.
f) De Skystream, de kleine windmolen bij de Helderse Vallei. De molen draait
gezien de locatie en de masthoogte goed. De opbrengst voor 2016 was 850
KWh. De opbrengst komt direct ten goede aan de Helderse Vallei.
g) Mijn Eendragt, het leveren van elektrische energie aan leden:Geen
bijzonderheden.
h) De Eendragt wil graag meedoen aan nieuwe projecten op het gebied van
windmolens op land. Zoals in de vorige ALV werd aangegeven is dit door
regelgeving van de provincie Noord Holland onmogelijk gebleken. Bestuur
heeft besloten om een aandeel te verwerven in Windcoöperatie Flevoland en
op deze manier een voet tussen de deur te krijgen en belanghebbende te
worden in een nieuw op te richten windpark in Flevoland. Het te bouwen
windpark krijgt 91 windturbines en er worden 221 kleinere windturbines
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gesaneerd. Er komt een nieuwe windcoöperatie namelijk de Nieuwe Molenaar
waarin de oude eigenaren van de te saneren windturbines en de
grondeigenaren lid kunnen worden van deze nieuwe coöperatie. Het bestuur
van de Nieuwe Molenaar gaat het nieuw te bouwen windpark beheren. De
Eendragt doet mee om zo inkomsten voor de toekomst te genereren. De
inkomsten die de vereniging straks weer gaat ontvangen na de
vernieuwing/renovatie van WPWE zullen in de toekomst gaan vervallen. De
kans dat WPWE na de komende vernieuwing wederom zal worden vernieuwd
is nagenoeg uitgesloten. Wanneer er belangrijk nieuws komt zal dit via een
nieuwsbrief bekend gemaakt worden. Frits Dijkshoorn zou liever wat dichter
in de buurt willen investeren. VZ: Bestuur heeft hierin veel tijd geïnvesteerd
maar niet met het gewenste resultaat. De plannen voor een nieuw windpark
in de Noordkop zijn door de provincie afgewezen. De plannen voor
zonnedaken op bedrijfspanden leken aanvankelijk te gaan lukken maar de
pandeigenaar heeft besloten om met meerdere panden die zij in eigendom
hebben zaken te gaan doen met een grote investeerder.
I) Biocoal: In het bestuur is afgesproken dat hiervoor alleen menskracht door
de Eendragt wordt geleverd. Er zijn duidelijke plannen hoe de productie
eenheid voor biocoal eruit moet gaan zien. De locatie bij op de gemeentewerf
in de Schooten moet contractueel worden vastgelegd. Ook de aanvoer van
biomassa moet in contracten worden vastgelegd voor een lange periode om
de continuïteit te waarborgen. Voor wat betreft “local to local” is er in onze
gemeente 2000 ton groene grondstof beschikbaar terwijl 7000 ton benodigd
is om de beoogde 3000 ton biocoal te kunnen produceren. De overige 6000
ton grondstof zal in eerste instantie uit Alkmaar geïmporteerd worden.
Kortom is er nog veel werk te verzetten voor de eerste biocoal kan worden
geproduceerd.
J) 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. Afwassen bestedingen van het budget voor maatschappelijke
ondersteuning voor het kalenderjaar 2016 d.m.v. een power point
presentatie gegeven door de secretaris.
Racing Aeolus 2016. Vroeg €5.000,-. Manifestatie is gehouden en het grote succes
was dat harder werd gereden dan de windsnelheid tegen was en er een nieuw
wereldrecord werd gevestigd. Leden geen opmerkingen.
Zomermanifestatie AIR! 2016, Wind en Wolken, 12 juni – 21 augustus 2016. Vroeg
€ 1500- €2000 en kreeg €1000,00. De manifestatie is gehouden waarbij Hans o.a
het openingswoord hield en wind een onderdeel was waarbij diverse wind
onderwrpen werden meegenomen. Leden geen opmerkingen.
Verpleeghuis Den Koogh vroeg een bijdrage voor een Tovertafel. Deze Active Cues
Tovertafel (zie ook www.activecues.com) is een speels product voor ouderen in de
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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 aangeschaft
waarbij de Eendragt de helft (van € 6.603 incl. BTW) heeft gefinancierd. Het is zo’n
succes bij ouderen dat men de installatie ook gebruikt voor jeugd uit de
nabijgelegen school voor kinderen die moeilijk mee kunnen komen en er positief
mee worden geactiveerd. Leden geen opmerkingen.
Dag van de muziek vraagt €450,- bijdrage voor folders/posters.
Het gevraagde bedrag € 450,00, is in verband met de tijd door het bestuur reeds
toegezegd. Leden geen opmerkingen.
Model houtzaagmolen “De Goede Verwachting” Het bestuur en de leden gingen op
de vorige ALV accoord met een bedrag van maximaal € 500,00 aan aanvrager
Helderse Molenstichting “De Onderneming” / Huis van de Wind voor het maken van
een model van “De Goede verwachting”. Om sponsorwerving makkelijker te maken
is een model van houtzaagmolen “De Goede verwachting” gemaakt en is momenteel
te bewonderen in het huis van de wind. Leden geen opmerkingen.
Vrienden van Den Helder vroeg €900,-. Als bijdrage voor het organiseren van het
Vliegerfeest aan zee begin september op het strand bij Duinoord. Het vliegerfeest is
gehouden en op de TV verschenen o.a. foto’s van Ilse Kootkar van het evenement.
Leden geen opmerkingen.
Noodfonds Bestuur = €5000,-. (dus geen €10.000,-.!) Bestuur en leden gingen
akkoord maar er is geen gebruik van gemaakt. Deze post is hiermee vervallen.
Leden geen opmerkingen.
Fietsersbond Den Helder: vroeg €350,-. Als bijdrage aan het planten van bloeiende
planten op rotondes in Den Helder. Bestuur en leden gingen akkoord met € 250,-.
De rotonde in Nieuw Den Helder heeft een aantal maanden staan bloeien en werd
o.a. in de diverse nieuwsmedia geprijsd. Leden geen opmerkingen.
Accordeonola vroeg of de Eendragt hen tegemoet wil komen met €1000,= voor het
jubileum concert t.g.v. het 65e verenigingsjaar op 29 oktober 2016. Accordeonola
jubileum concert, Bestuur ging in 2e instantie akkoord met € 1.000,-. Leden idem.
Het concert is gehouden en was zeer succesvol volgens de aanwezigen. Leden geen
opmerkingen.
Vogelwerkgroep WG Stadsvogels vroeg €475 voor materiaal voor het maken van 35
“Kleine vogels verwenkooien” met als doel de resterende kleine huismuskolonies
permanente voedselplekken te geven die niet bereikbaar zijn voor kauwen. 35
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voederplekken zijn gemaakt en het project was zo succesvol dat meer gelden
konden worden verkregen waardoor totaal 6 workshops en ca 120 kooien konden
worden gemaakt, o.a. voor bejaardenhuizen en mensen die bedlegerig waren.
Leden geen opmerkingen.
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:
Van de te besteden €1500,00 is €1391,50 te besteden aan de aanschaf van vijf
grote bladkorven en de resterende €108,50 is besteedt aan materialen nodig om
gebruikte gft containers om te bouwen tot compostbakken. Foto’s lieten het
resultaat zien. Leden geen opmerkingen.
Nabetaling Zomerdromen van € 1000,00. Bedrag was toegezegd maar door wat
communicatie probleempjes in de pijplijn blijven hangen.
Het totale bedrag van de op de vorige ALV goedgekeurde aanvragen bedroeg €
20.375,-. Wat overblijft is 1 post die jaarlijks terug komt, nl. € 5000,- t.b.v. het in
stand houden van Vogelasiel de Paddestoel. De leden hebben hierover geen
opmerkingen.
9. Rondvraag: Geen vragen.
10.Sluiting, de Voorzitter sluit de vergadering om 21:50 uur, waarna een
versnapering met lezing van Pieter Jan Duijneveld en Mitchel Kouwijzer over
diverse soorten PV-dakpannen werd gehouden.

Samenstelling van het dagelijks bestuur:
M.J. Haasnoot, Voorzitter 2017-2021
F van Vliet secretaris 2016-2020
G. K. Harte Penningmeester, 2016-2020
En de leden:
P. M. Winters, 2017-2021
M. van Muijden, 2016-2020
Mw E. Vos Brandjes 2017-2021
P. Leijdeckers, 2015-2019
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De kascontrolecommissieleden zijn:
G. Manshanden en W. Dijkstra.
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