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STILTE VOOR DE SUBSIDIEAANVRAAG...

Beste Windvriend(in),

Na instemming met de ‘Verklaring van Geen Bedenkingen’ door de gemeenteraad van
Almere in maart van dit jaar, legt het college van B en W nu de laatste hand aan het
bestuderen en beantwoorden van de 22 door belanghebbenden ingediende zienswijzen.
We verwachten dat deze geen belemmering vormen voor het verlenen van de definitieve
bouwvergunning. Deze zal zoals het er nu naar uitziet eind september worden afgegeven
waarna we kunnen beginnen aan het traject van de subsidieaanvraag.

Tijdens de vijfde algemene ledenvergadering van Almeerse Wind heeft Laurens Trommel
aangekondigd dat hij vanwege verandering van werk- en woonomgeving het ‘secretariaat-
stokje’ weer zou moeten teruggeven. Dit heeft hij inmiddels gedaan maar gelukkig heeft
Paul Kösters zich het stokje toegeëigend en vervuld hij sinds kort de functie van secretaris.
In deze nieuwsbrief vertelt hij iets meer over zich zelf.

In deze nieuwsbrief stelt ook Rick Brobbel zich aan ons voor. Tijdens de ledenvergadering
heeft hij zich aangemeld als contentmanager sociale media voor Almeerse Wind. Hij zal
zich in die functie onder andere gaan bezighouden met het verzorgen van schrijven en
(door)plaatsen van relevante berichten op Facebook en wellicht ook Twitter.

In de tweede helft van 2018 gaan we verder met de voorbereiding van de financiering van
de windturbines en we zullen tot het eerste kwartaal van 2019 de marketing op een wat
lager pitje houden.   

Ik wens je nog een mooie nazomer.

John van Diepen
Voorzitter Almeerse Wind

IK HEB ER ZIN IN...

Ik woon sinds augustus 2017 in Almere Poort, in de wijk Duin en ben getrouwd. Mijn vrouw
en ik hebben allebei twee kinderen, die niet meer thuis wonen. En er is ook nog een
kleindochter.
 
In de aanloop van de verhuizing naar Almere kwam ik al googelend de vereniging
Almeerse Wind tegen en ben toen direct lid geworden. Heel toevallig kwamen er ook
plotseling een paar opdrachten uit de duurzame energie-hoek, zoals interim
Veiligheidskundige voor het Prinses Amalia Windpark voor de kust van IJmuiden,
omgevingsveiligheidskundige bij de aanleg van een warmtetransportleiding naar het
Oostelijk Havengebied in Amsterdam en veiligheidskundige bij de aanleg van een aantal
zonneparken her en der in Nederland.
 
Ik ben in 1974 begonnen als scheepswerktuigkundige op olietankers en later in de
aardgasproductie op de Noordzee terechtgekomen. Aanvankelijk operationeel, naderhand
als Veiligheidskundige en Kwaliteitskundige (KAM) bij diverse servicebedrijven in de olie-
en gasindustrie. Vijf jaar geleden ben ik voor mezelf begonnen als Veiligheidskundige in,
voornamelijk, de Petrochemische industrie, maar door de lage olieprijs droogden de
opdrachten langzaam op.
 
Mijn belangrijkste hobby is actief bezig zijn, bijvoorbeeld wandelen, fietsen en zwemmen.
Ik ben ook sociaal actief in onze wijk o.a. met zwerfafvalacties en in het stadsdeel met
gemeenschappelijke tuinen. Ik ben ook betrokken bij de Pionierskerk ‘De Schone Poort’,
een PKN-gemeente die zoekt naar een moderne invulling van ‘kerk zijn’.
 
Opgegroeid en opgeleid in de ‘verkeerde’ sector (olie en gas), heb ik toch met milieu in
mijn pakket altijd oog gehouden voor duurzame energie en maatschappelijk verantwoord
ondernemen. Op het dak van ons nieuwe huis liggen vier zonnepanelen (het maximaal
haalbare) en het is aangesloten op stadsverwarming. Om met windenergie iets te doen,
ben ik lid geworden van Almeerse Wind. Het besef dat nu de vereniging voor een cruciale
periode staat waarbij een voltallig bestuur gewenst is en omdat ik nog wel wat tijd over
heb, heb ik me aangemeld voor de vacante positie van secretaris van de vereniging.

Paul Kösters 
Secretaris Almeerse Wind

IK HEB ER OOK ZIN IN...

In 2018 ben ik lid geworden van Almeerse Wind en tijdens de algemene Ledenvergadering
heb ik me opgeworpen actief mee te helpen als contentmanager voor sociale media. Ik
woon sinds 1995 in Almere, ben getrouwd en heb geen kinderen, maar wel een vijftal
katten.

Van kinds af aan ben ik zeer begaan met de natuur en het milieu. Sinds 2003 bezit ik een
stukje bomenaanplant in Costa Rica, via een hardhout-groenbelegging. Dit levert al dan
niet wat geld op, maar het is vooral uit ideologische motieven ontstaan. Sinds 2013 is ons
huis voorzien van (slechts) 6 zonnepanelen (het dak is helaas niet groter) en sinds 2018 is
er een warmtepomp in huis. We zoeken nog een kleine windmolen met als doel om in
2025 een energieneutrale woning te hebben, inclusief een elektrische auto voor de deur. 

Ik ben sinds 1993 werkzaam in de automatisering als consultant voor een
implementatiepartner van de Amerikaanse softwareleverancier Oracle en gespecialiseerd
in Oracle Business Intelligence. Ik schrijf regelmatig blogs en artikelen over mijn
specialisme, die via het bedrijf waarvoor ik werk, Cadran Consultancy b.v. te Hoevelaken,
worden gepubliceerd op de eigen website en via LinkedIn worden gepromoot.

Mijn belangrijkste hobby is muziek, zowel actief als passief. Daarnaast ben ik verzot op het
kijken van goede speelfilms en het maken van mooie reizen, waarbij met name het
continent Afrika favoriet is.

Rick Brobbel
Contentmanager Social Media

PROMOTIEMATERIAAL ALMEERSE WIND

Tijdens de ledenvergadering in juni hebben jullie het
promotiemateriaal voor de ledenwerving waarmee we in 2019
volop mee naar buiten zullen treden al kunnen zien. Om
Almeerse Wind bijvoorbeeld bij sport- en buurtverenigingen te
promoten, kun je de posters en folders gratis aanvragen door een
mailtje te sturen naar info@almeersewind.nl. Je kunt natuurlijk
ook contact opnemen met John van Diepen (06 2126 1268). Op
Promotiemateriaal Almeerse Wind vindt je meer informatie en
promotievoorbeelden.

HOE HET ALLEMAAL BEGON

Een aantal leden is bekend met het verhaal achter Almeerse Wind. Het idee ontstond na
een bijeenkomst van buurtvereniging Filmwijk in 2013. Het thema van die avond was
‘Filmwijk energieneutraal in 2022’. Dat leidde uiteindelijk tot de oprichting van
energiecoöperatie Almeerse Wind. Wie het verhaal erachter wil horen, kan via
onderstaande link de podcast over het ontstaan van Almeerse Wind beluisteren. Een best
boeiend betoog volgens ingewijden...;-)

Het verhaal achter Almeerse Wind

Onze coöperatie in cijfers

Even weer enkele cijfers over de actuele stand van zaken:

163 leden
135 overig geïnteresseerden (die de nieuwsbrieven ook ontvangen)
97 geïnteresseerden voor energielevering
waarvan 80 reeds klant van ons handelshuis om, volgens Natuur & Milieu en
Greenpeace de schoonste stroomleverancier van Nederland!
124 geïnteresseerden om te investeren in onze molens
waarvan 27 al een achtergestelde lening van gemiddeld € 4.250 hebben verstrekt
(hiermee bekostigen we de groei van onze coöperatie)

Heb je ook interesse om te investeren in je eigen coöperatie? We bieden een meer dan
redelijke vergoeding voor jouw financiële ondersteuning. Interesse? Stuur dan een mailtje
aan Almeerse Wind of bel voorzitter John van Diepen op 06 212 612 68.

Nog geen lid?
Meld je nu aan voor slechts € 10,-

Copyright © 2018 Almeerse Wind, Alle rechten voorbehouden.

Geen nieuwsbrief meer ontvangen?
Pas je voorkeuren aan of meld je af voor deze nieuwsbrief.

LID WORDEN

Volg ons via Facebook

Onze website
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