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Uit eerder genoemde stukken behorende bij deze ledenvergadering is de conclusie te trekken, dat er
veel werk achter de schermen gebeurt wat niet direct zichtbaar is en waar geen of weinig ruchtbaarheid
aan gegeven wordt. De meest memorabele feiten heeft de voorzitter verwoord. 2017 was een jaar waar
het gemeentelijke bestuur en haar ambtelijk apparaat zich nadrukkelijk bemoeid hebben met de
procedures en procesgang. Op veel punten was de inbreng van de initiatiefnemers beperkt tot
technische informatie, het volgen van de processen en de zorg voor het tijdig beschikbaar hebben van de
gevraagde noodzakelijke stukken. Dit participatieproces heeft een sterk negatieve invloed gehad op de
planning en helaas ook op onze financiele positie.
We hebben echter niet stil gezeten en in het kader van de noodzakelijke participatie een
naamsbekendheid campagne opgezet en uitgevoerd onder professionele leiding van het
communicatieburo CSO. Deze zal worden vervolgd met een ledenwerf aktie welke medio april 2018
start, afhankelijk van de voortgang en het resultaat van het ambtelijke proces . We hopen begin april
zoveel duidelijkheid te hebben dat we de procedures en het proces full speed kunnen ingaan. Pas hier
begint het technische en financiele werk.
Gedurende de hele ontwikkeling van het proces is onze partner Nuon de leidende en sturende partij. Het
lijkt allemaal heel simpel , maar de kennis en kunde die je moet hebben om windturbines te realiseren is
enorm en we zijn blij dat we een partner hebben die werkelijk alles in huis heeft. De samenwerking
verloopt soepel en in 2- en 4 wekelijks overleg worden knelpunten opgelost en de stand van zaken
bijgepraat. Onze voorzitter fungeert hierbij als projectleider namens AlmeerseWind en sluit op
beslissende momenten kort met het bestuur en waarnodig met onafhankelijke specialisten.
Er is veelvuldig overleg en beslissingen worden weloverwogen genomen. Echter de vastlegging van het
verenigingsgebeuren gebeurt niet adequaat genoeg. Hierin hopen we verbetering te brengen met de
komst van onze nieuw beoogde secretaris Laurens Trommel. Het technische proces ligt nauwkeurig vast
in de door Nuon bewaakte stukken en procedures.
Door de stroperige gang van zaken van het afgelopen jaar heeft de planning veel schade opgelopen. De
verwachting is dat we de turbines eind 2020/begin 2021 in gebruik kunnen nemen en onze doelstelling
hebben gerealiseerd: onze stroom met onze molens en onze wind door een lokaal initiatief met een
sterke internationale partner.

Verslag penningmeester 2017
Auteur: Egbert Zwaving
Datum: 30 december 2017
In dit verslag haak ik in en verwijs naar het overzicht van april 2017 van onze Algemene
Ledenvergadering. Er is veel tijd verstreken en in de ontwikkeling van het projekt weinig daadwerkelijke
vooruitgang geboekt. Dit heeft een negatieve uitwerking op onze financiele situatie. De oorzaak ligt
buiten de invloedssfeer van de ontwikkelende partijen. Hoelang deze situatie aanhoudt is niet exact te
voorzien, evenmin als het financiele gevolg. Er is een positief punt; afwijkend van het door de raad en
provincie goedgekeurde plan van 9 turbines is de kans groot dat er 10 turbines in een alternatieve
opstelling gerealiseerd kunnen worden. Deze gang van zaken is van belang voor de aankoopprijs van de
turbines en het rendement op de investering en de financiering van het project.
Langzaam maar zeker gaan we met de vereniging naar wat meer structuur en vastere gegevens. De
meeste vaste kosten en opbrengsten zijn bekend; de ontwikkelingskosten van het project worden als
projectkosten geboekt en bij financial close afgerekend. Voor 2018 hebben we dan ook geprobeerd een
begroting te maken afgeleid van de realisatie van het boekjaar 2017. De direkte kosten voor de
ontwikkeling van de turbines zijn niet in de begroting opgenomen en worden door Nuon gefinancierd.
Planmatig houden we rekening met de overdracht van de turbines eind 2020.
In onze kostenstruktuur spelen het uitbouwen van de naamsbekendheid en ledenwerving van Almeerse
Wind en de participatie van het project in de gemeenschap een hoofdrol; tot op heden is hier door AW
en Nuon in totaal € 104.220,= besteed (per circa 15 november 2017). Deze kosten zijn gefinanceerd uit
de achtergestelde leningen van de leden en Nuon.
Aan achtergestelde leningen is door de leden € 97.000,- aan de vereniging verstrekt. Om de kosten
binnen het kader van de projectbegroting te houden is in augustus 2017 besloten mede door de
vertragingen in de politieke besluitvorming, het tempo van de uitbouw van de ledenwerving te
temperen. Het doel van de ledenwerving is om voldoende draagvlak te hebben om de grootte van het
eigen vermogen van de vereniging op een niveau te krijgen dat voor een bank acceptabel is het vreemde
vermogen beschikbaar te stellen. De eisen en voorwaarden waar we als vereniging aan moeten voldoen
proberen we in 2018 duidelijk te krijgen. Dit is een ingewikkeld en tijdrovend proces waarbij de hulp van
specialisten en de kennis van Nuon onontbeerlijk is.
Het ons in de eerste dagen van het nieuwe jaar niet gelukt de jaarrekening 2017 in deze ALV te
presenteren. Door de groei van de vereniging en de omvang van het projekt in tijd en voortgang (veel
werk achter de schermen) groeit ook de administratie.

