Notulen ledenvergadering WWC (concept ter vaststelling in de ledenvergadering 2015)
Gehouden op 25 september 2014
Aanwezig:

bestuur:
leden:

Pierre Laan, voorzitter, Fer Beerepoot, secretaris, Kees Schouten
penningmeester, Jan Compas, Anton Greefkes.
Er zijn 10 leden aanwezig

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
- er is bericht van verhindering gekomen van Peter Verhoef, Cor Westerveld en Ruud Vriend.
- de voorzitter deelt mee dat binnenkort de rotor van "de Adelaar" wordt vervangen.
3. Jaarverslag WWC 2013-2014
Het jaarverslag is opgenomen in Windfo 29e jaargang nr. 1, per e-mail aan de leden
toegestuurd. Naar aanleiding hiervan is er een vraag over een mogelijke
belangenverstrengeling als de penningmeester van de WWC tevens gaat optreden als
bestuurder bij Windpark Westfrisia B.V. De voorzitter geeft aan dat de belangen van de
WWC hiermee juist gediend zijn.
Nico Mast maakt een uitstapje naar de schadeclaim van Vestas, genoemd onder
"Windmolens" op pagina 8 van de Windfo en vraagt zich af of dit bij de leden is
doorgedrongen. Kees Schouten geeft een toelichting op de gang van zaken die heeft geleid tot
een geaccepteerd schikkingsbedrag.
Op dezelfde pagina stelt het bestuur voor het bedrag van € 100.000 van de deposito op de
gewone spaarrekening over te boeken. Na enige discussie wordt besloten de deposito van €
100.000 nog 1 jaar wordt voortgezet.
Over het jaarverslag worden verder geen opmerkingen gemaakt, waarmee het is goedgekeurd.
4. Financieel verslag en vaststelling rentepercentage leningen.
Verwezen wordt naar de financiële pagina’s in de Windfo
De penningmeester geeft op een aantal punten een toelichting op de gepresenteerde cijfers.
- Vereniging
- geen aanleiding voor vragen of opmerkingen
- Balans molens
- Ad Verhage constateert dat de betaalrekening van de WWC bij ABN-AMRO is
ondergebracht. Hij zou liever zien dat gekozen wordt voor een rekening van ASN of
Triodos.
Na enige discussie wordt besloten dat een betaalrekening wordt geopend bij de ASN.
- Exploitatie windmolens
- de MEP-subsidie loopt binnenkort helemaal af. De opbrengsten van de antennes
houden ons financieel op de been.
- Vaststelling rentepercentage: de vergadering stemt in met het bestuursvoorstel om ook
dit jaar 7% rente op de openstaande leningen te betalen. Dit percentage zal worden
gehanteerd tot de datum waarop de leningen geheel worden afgelost, naar verwachting
eind oktober.
5. Verslag kascommissie
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De kascontrolecommissie bestond uit Theo Beerepoot, Jack Hoogendijk en Nico Mast. Zij
hebben 9 september de controle uitgevoerd ten huize van de penningmeester. Nico Mast
doet verslag en geeft aan dat de gegevens in orde zijn bevonden.
De kascontrolecommissie stelt voor het bestuur van de WWC decharge te verlenen.
De vergadering stemt in met dit voorstel.
6. Notulen ledenvergadering 23september 2013
- Behoudens een compliment voor de kwaliteit van het verslag, zijn er geen vragen of
opmerkingen, waarmee het verslag wordt vastgesteld.
7. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar zijn Pierre Laan, Kees Schouten en Jan Compas. Allen stellen
zich verkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten gemeld. De vergadering stemt in met de
herbenoeming.
8. Verkiezing kascommissie.
Theo Beerepoot zit 3 jaar in de kascommissie, is aftreden en is herkiesbaar. De
vergadering is unaniem akkoord met herbenoeming. De commissie bestaat derhalve voor
komend jaar uit Nico Mast, Theo Beerepoot en Jack Hoogendijk.
9. Begroting.
De penningmeester geeft een toelichting op de in de Windfo gepresenteerde begroting.
Over de begroting worden geen vragen gesteld of opmerkingen gemaakt, waarmee de
vergadering instemt in met de gepresenteerde begroting.
10. Rondvraag en sluiting
- Gevraagd wordt of de bewoners van Zwaagdijk in de gelegenheid worden gesteld te
participeren in het Windpark Westfrisia.
Er wordt aan gedacht jaarlijks een bedrag te schenken dat ten goede komst aan de
gemeenschap van Zwaagdijk.
- De vergadering wordt onder dankzegging voor ieders inbreng gesloten.
Fer Beerepoot, secretaris
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