Beste Windvrienden,
Het is alweer te lang geleden dat we jullie een update vanuit de coöperatie hebben gegeven. Wel zijn
de obligatiehouders tussentijds geïnformeerd door onze 100% dochtermaatschappij Pampus Wind
Holding BV. Met deze nieuwsbrief praten we al onze leden en overige contacten weer bij.
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Update Windpark Pampus
Onze twee windturbines in Almere-Pampus (die het dichtst naast het landschapskunstwerk
Polderland Garden of Love and Fire, van Daniël Liebeskind staan), draaien inmiddels op volle toeren.
De turbines zijn getest en goed bevonden en worden één dezer dagen overgedragen van fabrikant
Vestas aan Vattenfall. De notaris helpt ons met de juridische overdracht van deze twee windturbines,
hetgeen naar verwachting over enkele weken zal plaatsvinden. De overige acht stuks worden aan de
Amersfoortse verzekeraar a.s.r. geleverd, die daarmee haar portefeuille vergroend. Met de
verkoopopbrengsten kan Vattenfall weer in volgende groene projecten investeren. Zo draagt
iedereen zijn steentje bij, dat geldt ook binnen onze club; maar liefst 170 van onze leden hebben bij
elkaar 1,2 miljoen euro in onze twee windturbines geïnvesteerd. Dank voor het vertrouwen! De
officiële naam voor onze twee windturbines luidt overigens ‘Pampus Wind BV’, maar wij noemen ze
intern gewoon ‘Windpark Almere Pampus’. De acht van a.s.r. heten ‘Windpark Jaap Rodenburg II’.
Pampus Wind BV wordt bestuurd door twee van de vier bestuursleden van onze coöperatie, te
weten Paul Kösters en Renee van Niejenhuis. Zij zijn ervoor verantwoordelijk dat het park zo goed
mogelijk blijft draaien en leggen jaarlijks verantwoording af aan de aandeelhouder, te weten onze
coöperatie waar alle leden één gelijke stem in de algemene ledenvergadering hebben.
Update Windpark Stichtsekant
Op 31 december 2018(!) hebben we het College van B&W gevraagd om procedurele medewerking
voor een tweede burgerwindpark op het duurzame bedrijventerrein Stichtsekant. Ondanks lang
dralen hebben we die medewerking nog steeds niet. De moeilijkheid zit ‘m in het feit dat logistieke
bedrijven opzien tegen het combineren van windmolens en logistieke bedrijven, maar daarover het
gesprek niet aan willen gaan. In plaats van dat het college dergelijk overleg faciliteert, dan wel
afdwingt, volgt zij de koudwatervrees-houding van de logistieke ondernemers. Dat is in onze ogen
strijdig met de opdracht die het college van de gemeenteraad heeft meegekregen. Ondertussen zijn
we van 5 naar 4 naar 3 naar 2 turbines teruggegaan en zelfs dat staat met de jongste ontwikkelingen
op losse schroeven. We proberen de gemeenteraadsleden uit te leggen waarom wij vinden dat ze
zich niet door het college moeten laten afschepen, en geven hen aan hoe de vele banen en een paar
windturbines wel te combineren zijn. Economie en duurzaamheid zijn geen tegenstrijdige aspecten
en het uitbreiden van fossielvrije energieopwek is geen vrijblijvende vraag. We blijven daarom ons
best doen om voet aan de grond te krijgen op Stichtsekant.

WOII-herdenkingsbord
Op de plek van het nieuwe windpark stond vroeger een oorlogsmonument, ter herdenking aan de
neergestorte bommenwerper en zijn omgekomen bemanning. Afgelopen november is een nieuwe
herdenkingssticker geplaatst op een windturbine en er is een bord geplaatst met informatie over de
bommenwerper en zijn bemanning. Het monument is nu weer toegankelijk voor publiek.
Vacatures
Energiemaatschappij Samen Om heeft vacatures open staan voor een medewerker
klantenservice/backoffice (24 à 40 uur) en voor een promotiemedewerker (oproepbasis) voor
evenementen). Kijk op https://www.samenom.nl/over-om/werken-bij/ voor meer informatie.
Daarnaast zijn wij zelf nog op zoek naar een secretaris als opvolger van Paul Kösters. Vind je het leuk
om een bijdrage te leveren aan onze organisatie? Lees dan de vacature op
https://almeersewind.nl/vacature/secretaris/ en/of bel met voorzitter John van Diepen op 06-212
612 68.
Tenslotte zijn we nog op zoek naar iemand die handig is met de opmaak van bijvoorbeeld
nieuwsbrieven. Tot nu toe hebben we dat altijd uitbesteed, naar tevredenheid. Het lijkt ons vanuit
goed rentmeesterschap goed om dat zo mogelijk met ondersteuning van één van onze leden te
doen. Je werkt in dat geval samen met onze redacteur/bestuurslid Caroline Molenaar. Meer
informatie is te verkrijgen bij Caroline via redactie@almeersewind.nl of 06-1870 7645.
Save the date
Onder voorbehoud van daadwerkelijke notariële overdracht van Windpark Pampus en mogelijke
coronamaatregelen, hebben we donderdag 31 maart 2022 van 15:00 tot 16:00 uur met potlood in
onze agenda’s gezet voor een openingsfeestje in Almere-Duin. Nadere informatie volgt!
Onze coöperatie in cijfers
Even weer enkele cijfers over de actuele stand van zaken:
425 leden waarvan:
148 tevens energie afnemen
170 middels obligaties in ons windpark in Almere Pampus hebben geïnvesteerd
107 tientjesleden
Daarnaast ontvangen 155 overige geïnteresseerden onze nieuwsbrieven.
N.b: de 39 leden die eerder een achtergestelde lening aan onze coöperatie hebben verstrekt zijn
inmiddels geheel met rente terugbetaald.
Ben je nog geen lid maar lijkt het je leuk om mee te doen? Met één handtekening kan je je eigen
huishouden vergroenen én word je baas van je eigen energiebedrijf! Meld je nu aan via
www.almeersewind.nl/hoe-doe-ik-mee

