Beste Windvrienden
Zoals iedereen wel bekend leiden de hoge energieprijzen tot steeds grotere problemen in de
maatschappij. Wij hebben het geluk dat we de elektriciteitsverkoopprijzen van ons windpark met de
markt mee te laten schommelen. Dat is achteraf tot nu toe gezien een strategisch goed besluit
gebleken, want het leidt tot hoge winsten. Immers: de inkoopprijs van wind is niet gestegen - die is
en blijft gratis -, terwijl de verkoopprijzen de pan uit rijzen.
Een deel van de winst die daaruit voortvloeit willen we lokaal duurzaam herinvesteren. Hiervoor
zullen we een transparant proces optuigen dat ons helpt de meest vruchtbare ideeen tot wasdom te
brengen. We willen dit onder andere doen door verwachtingvolle ideeën in een vroeg stadium voor
te stellen aan de Algemene LedenVergadering. Zo selecteren we die ideeen die de leden in
meerderheid uitgewerkt willen zien, waarvan we weten dat ze een goede kans van slagen hebben.
In april 2023 zal de ALV een besluit moeten nemen over de winstbestemming over het boekjaar
2022. Hoe hoog die is weten we nog niet, en ook niet hoeveel de overheid daarvan al dan niet gaat
afromen. Bovendien zullen we ook een gezonde financiële reserve moeten behouden. Dit betekent
dat we een nog nader te bepalen absoluut bedrag of een percentage van de nettowinst na belasting
zullen willen gebruiken om verschillende ideeen in fases uit te werken.
Op 11 april en 20 juni 2022 hebben we intern gesprekken gehad met een werkgroep in oprichting
die zich gaat buigen over winstbestemmingsvoorstellen aan de ALV. Vanuit de leden is Wim van der
Spek hierbij aangeschoven, vanuit het bestuur is voorzitter John van Diepen afgevaardigd. Leden
die interesse hebben om ook zitting te nemen in deze door de eerstvolgende ALV te benoemen
werkgroep kunnen zich tot 1 november melden bij de voorzitter, met opgave van hun motivatie. In
deze werkgroep zullen we het transparant maken van het genoemde proces verder vormgeven en
gaan we in gesprek met de aandragers van ideeën zodat die beoordeeld en waar opportuun verder
uitgewerkt kunnen worden.
We willen alle lezers van deze nieuwsbrief, ook als je nog geen lid bent, hierbij oproepen om tot 31
december 2022 ideeën in te brengen voor de winstbestemming van onze coöperatie Dit doe je door
een email te sturen naar info@almeersewind.nl met als onderwerp: ‘ideeën A4-tje’. Je ontvangt dan
na 15 oktober een formulier waarin we je om een aantal vaste gegevens vragen en er daarnaast
maximaal één A4tje ruimte is om je idee uit te werken.
De in te stellen werkgroep beoordeelt of je voorstel wel of niet, al dan niet in aangepaste vorm, aan
de ALV van april 2023 zal worden voorgelegd. Hou met het volgende rekening:
 De werkgroep kan vragen om een mondelinge toelichting.
 Indien budget benodigd is om het idee uit te werken zal alsdan in overleg worden bepaald of
dat budget wel of niet wordt toegekend.
 Ideeën van groot tot klein zijn welkom.
 Bij de beoordeling wordt geen rekening gehouden met de volgtijdigheid van de inzendingen;
neem daarom je tijd om je idee goed uit te denken en samen te vatten.
Met enthousiasme kijken we uit naar het ontvangen en lezen van jullie ideeën!
John van Diepen, voorzitter; 14 september 2022

