
Notulen 7de ALV, Coöperatieve vereniging Almeerse Wind U.A. 
Datum: woensdag 12 juni 2019
Aanvang:  20:00 uur  
Locatie: Filmwijkcentrum, Walt Disneyplantsoen 76, tel. 036 5373498  
Aanwezig: zie presentielijst 

1. Opening; 

Voorzitter opent exact om 20.00 de vergadering. Ondanks dat een kleine zaal 
is toegewezen, kunnen we net allemaal in één kring zitten 

2. Goedkeuring agenda 

Niemand heeft bezwaar. Voorzitter meldt dat na punt 8 nog een nieuwe 
kascommissie moet worden aangesteld.

3.  Goedkeuring notulen 14 november 2018

Een van de aanwezigen wil nog graag de notulen lezen. Aan het eind van de 
vergadering ook met zijn instemming notulen goedgekeurd.

4.  Inkomende en uitgaande stukken 

Belangrijkste ingekomen stukken zijn:

 Gemeente Almere Omgevingsvergunning voor bouw Windmolenpark JRII
 Raad van State: Uitspraak beroepsschrift (beroep niet ontvankelijk)
 GS Flevoland: Definitieve vergunning en ontheffing Wet 

natuurbescherming en definitieve watervergunning windpark Jaap 
Rodenburg II Almere Pampus (verleend)

 Netwerk Notarissen: Afwikkeling lening ivm testament lid Geerlings.
 Kamer van Koophandel: Inschrijving Secretaris en wijziging 

correspondentie adres.

Belangrijkste uitgaande stukken:

 Naar Gemeente Almere: Medewerkingsverzoek ivm plannen 
windmolenpark Stichtse Kant

 Naar Vattenfall: reactie op voorstel verdeling 10de molen
 Naar leningverstrekkers AW: Voorstel nieuwe voorfinanciering
 Naar Triodos bank: Bevoegdheidsverzoek secretaris

5.  Verslag secretaris AW, Paul Kösters (Secretaris) 

Verslag is meegezonden met de uitnodiging ALV. Voorzitter licht nog enkele 
onderdelen toe, waaronder achtergrond bezwaar en verduidelijking perikelen 
zonnepark bij windpark.

Er rijzen twee vragen: 

1. Nu de vergunning niet herroepbaar is, alvast beginnen met financiering? 
Antwoord: Dat mag niet eerder dan één jaar voor aanvang bouw (regels 
Nederlandse Bank en AFM). Wel kunnen we alvast oriënteren wie 
geïnteresseerd is. 



2. Hoogte subsidie? Dit fluctueert omdat de subsidie verstrekt wordt over het 
verschil in kostprijs van het maken van groene energie en conventionele 
energie. Aangezien produceren van groene energie steeds goedkoper 
wordt zal de subsidie steeds lager worden. Vroeger ontving je SDE subsidie
als bijdrage in de bouw. Nu ontvang je subsidie per geproduceerd kWh.

6.  Stand van zaken financiën, Egbert Zwaving 
(Penningmeester)

Penningmeester geeft een overzicht van de balans en resultatenrekening 
over de laatste twee jaar. 

Er is op dit moment een schuld van € 768.000. Dit is vooral opgelopen omdat 
het hele traject ver uitgelopen is, door bezwaarmakers en besluiteloosheid bij
de gemeente Almere. Naar verwachting gaan de molens medio 2022 
produceren. Het bestuur verwacht nog zo’n € 400.000 nodig te hebben om de
vereniging draaiende te houden. We hopen op nog extra leden die willen 
investeren, tegen de lopende rentevergoeding van 5 %. Als achterdeur 
kunnen we bij Vattenfall aankloppen en/of heeft bouwbedrijf HEMUBO 
toegezegd extra te willen financieren. Voor beide laatste opties zijn de lening 
condities ongunstiger dan geld uit eigen bestand.

De kosten op PR gebied zijn drastisch verlaagd door enkel aan low budget 
promotie activiteiten mee te doen, o.a. Floriadefestival en Poort Sociaal 
Festival

7.  Decharge van bestuur over 2017, ALV

Met een pluim voor Egbert van de kascommissie ontvangt bestuur decharge 
voor het jaar 2017.

8.  Jaarrekening 2018 en goedkeuring, decharge van bestuur, 
ALV

Kascommissie heeft één kanttekening dat declaraties voorzitter specifieker 
moeten. Voorzitter geeft verklaring en beloofd beterschap. Voltallige bestuur 
houdt uren bij, alleen voorzitter kan tot zekere hoogte declareren. Bestuur 
ontvangt decharge voor boekjaar 2018.

Benoeming nieuwe kascommissie:

Eén van de aanwezigen, Sebastiaan Vos, biedt aan om zitting te nemen. Voor
de continuïteit zou het prettig zijn als één of twee oud-leden nog een jaartje 
zouden willen meedraaien. André Craens wil alleen als René van Nieuwenhuis
afzegt. Penningmeester nodigt kandidaten uit.

9. Klimaatakkoord, hoe zit het ook al weer? John van Diepen 
(Voorzitter)

Voorzitter presenteert een verhaal over het klimaatakkoord van Parijs en 
Katowice en de opvolging daarvan in Nederland. Ons land is opgedeeld in 30 
regio’s, zogenaamde RES-en. Flevoland is één RES. In zo’n RES zitten 



vertegenwoordigers van gemeenten, provincie en waterschap(pen). Met de 
nationale doelstelling van 49 % CO2 emissiereductie in 2030 hoopt Nederland
aan de afspraak van van maximaal 1 ½ à 2 graden temperatuur stijging van 
de aarde te voldoen. Het ontwerp Klimaatakkoord gaat uit van de realisatie 
van 49 TWh (circa 11,5 GW) aan windenergie op zee voor 2030. De ambitie 
voor wind op zee staat los van de ambitie van 35 TWh hernieuwbaar op land 
voor 2030. Van alle energie opwek wil de regering 50 % burger participatie.



10. Rondvraag en sluiting 

Jessica Carciotto: Stelt voor dat iedereen familie en vrienden verteld over groene 
energie en Almeerse Wind in het bijzonder. Zelf zal ze ook de collega pedicures 
aanspreken en legt folders in haar praktijkruimte.

Harry Lahey:  Aparte aanbesteding of gezamenlijk? 
Vattenfall is de leider van het project en doet het werk. Zij hebben specialisten 
op elk denkbaar gebied. Almeerse Wind wordt op de hoogte gehouden en mag 
voorstellen inbrengen. 

Arjen Schouten: Aanbesteding niet nodig en ouderwets? 
Vattenfall is niet verplicht tot een openbare aanbesteding, maar wil toch de 
markt verkennen. Bovendien kunnen sommige leveranciers mogelijk niet (op tijd)
leveren.

Arjen is bestuurslid Humanistisch Verbond, Gooi & Vechtstreek, en gaat daar 
Almeerse Wind ook propageren.

Sara Riach: Gebruik social media om jeugd te betrekken?
Goed initiatief. We zorgen dat je in contact komt met Rick Brobbel en Oscar Hoes 
die hier ook over gaan.

Om circa 21:30 sloot de voorzitter de vergadering.
Voor alle aanwezigen lag er een exemplaar van het boekje “How to green your 
home”  klaar en kon men op de testopstelling van de energiefiets meten hoe veel
watt een mens kan produceren. 


