
 

Notulen 3e ALV Coöperatieve vereniging Almeerse Wind U.A. 

Datum: woensdag 19 april 2017 

Aanvang: 20:00 uur 

Locatie: Filmwijkcentrum, Walt Disneyplantsoen 76 

 

Uitgenodigd: leden en belangstellenden 

Aanwezig: zie presentielijst; 19 leden en 1 belangstellende 

Afwezig met kennisgeving: 15 leden en 1 belangstellende 

Kopie: alle leden en de aanwezige en afgemelde belangstellenden. Tevens publicatie op website. 

 

 

1. Goedkeuring notulen 2e ALV 

De notulen d.d. 6 oktober 2016 worden goedgekeurd en ondertekend. 

 

2. Ingekomen en uitgaande stukken 

Ingekomen:  

- diverse data: 33 nieuwe leden sinds de vorige ALV; thans 115 leden 

- diverse data: 19 overeenkomsten achtergestelde lening fase 1 

- 2 december 2016: Samenwerkingsovereenkomst Nuon-AW d.d. 2 december 2016 

- 9 maart 2017: Praktijkovereenkomst Windesheim  

 

Uitgaand: 

- diverse data: 19 rechtsgeldig ondertekende overeenkomsten achtergestelde lening fase 1 

- 15 oktober 2016: opdracht begeleiding offertetraject opzet businesscase, aan Niels de Fijter 

- 25 oktober 2016: aanvullende opdracht advieswerk door REScoopNL 

- 29 november 2016: opdracht opzet businesscase aan Pondera 

- 12 december 2016: rechtsgeldig ondertekende SWOK d.d. 2 december 2016 

- 5 januari 2017: vooropdracht aan CSO Marketing & Communicatie 

- 13 maart 2017: door AW gecorrigeerde Praktijkovereenkomst Windesheim 

 

3.    Politieke en technische stand van zaken  

Met de goedkeuring van het projectplan door de gemeenteraad op 26 januari 2017 en 

Provinciale Staten op 22 maart 2017 staat de weg vrij om alle onderzoeken op te gaan starten die 

nodig zijn om de twee bouwvergunningen aan te vragen. Nuon leidt dit proces. Er zijn twee 

discussiepunten richting gemeente: 

a. Lijnopstelling is goedgekeurd maar clusteropstelling levert meer productie, CO2-besparing en 

winst op.  

b. Anterieure overeenkomst kent nog wat hobbels over tijdslot voor ons werk, twee 

vergunningen die in de leges € 84K goedkoper zijn wanneer die als één aanvraag worden 

gezien, en nog wat kleinere zaken. Nuon bewaakt dit.  

c. Legeskosten: er ligt een collegevoorstel bij de gemeenteraad die de legeskosten zeer fors 

terugbrengen. Hopelijk volgt de gemeenteraad het voorstel. 

 



 

Koffierondes in Poort, Noorderplassen, IJburg en Muiderberg zijn opgestart en lopen in principe 

door tot en met de terinzagetermijn. Gisteren is een inloopbijeenkomst georganiseerd i.s.m. 

gemeente en Nuon. Behalve positieve reacties waren er ook ongeveer tien bezoekers 

ontevreden over het feit dat er geen berichtgeving op adresniveau heeft plaatsgevonden. Deze 

bezoekers gaven ook aan tegen het windpark op deze plek te zijn, voornamelijk vanwege het 

zicht en het geluid. We zullen op korte termijn een vervolg gaan geven aan deze bijeenkomst.  

 

4. Sociaal jaarverslag 

De secretaris doet verslag; zie bijlage 

 

5. Ledenwerving en energieverkoop AW 

Op dit moment hebben we 115 leden waarvan 18 investeerders en 60 energie-afnemers welken 

gemiddeld 2.570 kWh/jaar gesaldeerd afnemen (het landelijk gemiddeld ongesaldeerd verbruik 

ligt rond de 3.500 kWh/jaar).  

 

Voor de marketing hebben we ondersteuning ingehuurd van CSO. Aanvullend doen vier 

studenten van Windesheim, afdeling Commerciële Economie, een marktonderzoek. Zij worden 

door CSO aangestuurd. Oscar licht te nieuwe campagne toe die uit twee opeenvolgende delen zal 

bestaan: naamsbekendheid en ledenwerving. Als instrumenten zal de huisstijl iets worden 

aangepast, de website worden vernieuwd, en uitaarde de nodige acties worden bedacht. 

 

Binnenkort zal een evenementenkalender aan alle leden worden verstrekt met daarbij het 

verzoek om op één daarvan een paar uurtjes te willen helpen. Als er leden zijn die nog suggesties 

voor meer dan onderstaande evenementen hebben: geef het even aan de voorzitter door. 

29 en 30 april: terrassenfestival stadshart 

13 mei: Veiligheidsdag stadshart 

25 mei: Almeerdaagse Almere Poort 

1 juni: dorpsraad Muiderberg 

17 en 18 juni: Bosbesfestival Kemphaan 

8 en 9 juni: Stadstuintjesfestival 

2 augustus: Octant Muziekfestival Noorderplassen 

22 en 23 september: Filmwijk 25 jaar 

24 september: streekparade 

30 september: groentensoepfestival Almere Buiten 

 

6. Planning  

De planning is dat rond de jaarwisseling 2017/2018 vergunning zal worden aangevraagd. Twee 

tot drie maanden later zal het besluit daarop door de Gemeente Almere ter inzage worden 

gelegd. Daarna volgen subsidie-aanvraag, aanbesteding en bouw, en tenslotte de oplevering, 

thans gepland op eind 2020. 



 

 

7. Financieel jaarverslag 

De penningmeester doet verslag; zie bijlage 

Kascommissie: Jaap Barends aftredend en niet herkiesbaar; Aleid Geurts neem zijn plaats in en  

zal samen met Harry Laheij de kascontrole over het boekjaar 2016 uitvoeren. Voor volgend jaar  

zal Harry aftredend zijn en stelt Andre Craens zich reeds als vervanger beschikbaar. 

 

 

8. Interne bedrijfsvoering 

De volgende ondersteuning voor het bestuur is dringend gewenst: 

a. penningmeester of secretaris: vacature 

b. webmaster: Zowel Gerard Evers als Rob van Son 

c. begeleider projectfinanciering: vacature 

d. evenementencommissie: vacature 

 

9. Wat verder ter tafel komt 

 

Waterstofonderzoek wordt op Hold gezet; is te tijdsintensief en er is geen dekking vanuit 

Almeerse Wind beschikbaar. 

Blocq van Kuffeler: pril initiatief voor samenwerking met Waterschap en Buitenvaart Duurzaam 

loopt. 

Mobiliteit: Wat vinden de leden van het idee om in de campagne samenwerking te zoeken met 

een autofabrikant van elektrische auto’s? Wordt afgewezen; wel wordt door André Craens de 

suggestie gedaan om de mogelijkheden voor autodelen te onderzoeken. Hij zal daar naar kijken. 

Samenwerking bedrijfsleven: We hebben een aanbod aan de gemeente gedaan om hen te 

helpen om de inkoop te vergroenen. De afdeling inkoop en de Floriade kunnen daarin een rol 

voor ons spelen. 

Opstellingsvarianten: De visualisaties van de dubbele lijn- en clusteropstellingen worden 

bekeken. Allen zijn unaniem van mening dat vanaf maaiveld beiden een vergelijkbare 

onregelmatigheid hebben; reden om te kiezen voor de clusteropstelling omdat die meer CO2 

bespaart, meer stroom opwekt en dus een hogere toekomstige bijdrage aan het vergroenen van 

Almere zal genereren. 

 

10. Rondvraag en sluiting 

Geen vragen; de vergadering wordt rond 22:00 uur gesloten. 

 


