
 
 

Notulen 

1e Jaarvergadering, tevens ALV, Coöperatieve vereniging Almeerse Wind U.A. 
Datum: donderdag 28 januari 2016 20:00 uur 

Locatie: Filmwijkcentrum, Walt Disneyplantsoen 76, tel. 036 5373498 

Aanwezig: 27 leden conform presentielijst, Henk Kouwenhoven / Nuon (vanaf agendapunt 7) 

gastspreker Merijn Schuurman, Dennis Christiaanse & Mitchell Zegstroo / Professional Sales. 

Afwezig met kennisgeving: 20 leden 

Notulen aan: alle leden, alsmede ter plaatsing op onze website. 

 

1. Opening 

Voorzitter John van Diepen opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom op 

deze eerste ALV. Er zijn geen opmerkingen op de agenda ontvangen en allen tekenen de 

presentielijst. 

2. Stand van zaken  

De voorzitter licht de missie toe: we willen een schonere wereld voor onze kinderen en 

kleinkinderen achterlaten. Dat proberen we te bereiken door lokaal onze eigen groene 

stroom op te wekken. Tot de tijd dat onze eigen turbines draaien (2020) wederverkopen we 

groene windstroom via ons handelshuis www.duurzameenergieunie.nl. Die wordt 

voornamelijk gemaakt door een collega-coöperatie in Noord-Holland, Kennemerwind. 

o Jaarverslag van de secretaris: zie www.almeersewind.nl/organisatie  

o Jaarverslag van de penningmeester: zie www.almeersewind.nl/organisatie  

3. Rooster van aftreden 

Het rooster van aftreden is 16 februari 2018/2019/2020 voor respectievelijk de 

penningmeester, de secretaris en de voorzitter. 

4. Gebruik ledenlijst  

Contactgegevens wel of niet voor elkaar beschikbaar? In de discussie hierover brengen de 

leden verschillende ideeën in, binnen de mogelijkheden van privacywetgeving, welken door 

het bestuur in overweging zullen worden meegenomen. 

5. Vaststelling contributie 

De contributie voor stroomklanten van DE Unie is nihil. Voor overige leden bedraagt die € 

10,- per kalenderjaar. Na een toelichting wordt besloten dit zo te handhaven. 

6. Kascommissie 

Jaap Barends en Harry Laheij zullen de financiële controle over 2015 verzorgen. 

7. Gastspreker en triatleet Merijn Schuurman houdt een boeiende presentatie over 

samenwerken mét de (niet-beïnvloedbare) elementen en zijn ervaring dat je elkaar moet 

helpen om verder te kunnen komen. Een filmpje over teamwork uit zijn praktijk is te zien 

onder https://www.youtube.com/watch?v=AWSD-EndTxM.  

8. Samenwerking Nuon 

Na een korte pauze vertelt Henk Kouwenhoven van Nuon over onze samenwerking bij de 

sanering en opschaling van het huidige windpark in Almere-Pampus. Hiertoe hebben we op 

14 april 2015 een intentieovereenkomst met Nuon gesloten om op basis van 

gelijkwaardigheid het huidige park https://nl.wikipedia.org/wiki/Windpark_Jaap_Rodenburg 

te saneren en op te schalen. Het is de bedoeling dat wij daar twee à drie grote turbines gaan 

bouwen, en Nuon de overigen, die in 2020 stroom gaan leveren voor 2.500 huishoudens per 

stuk. 

9. Suiting 

Na nog enkele vragen over de coöperatie te hebben gesteld en beantwoord wordt de 

vergadering om 22:10 uur gesloten. 

 


