Notulen ledenvergadering WWC (concept ter vaststelling in de ledenvergadering 2013)
Gehouden op 27 september 2012
Aanwezig:

bestuur:
leden:

Pierre Laan, voorzitter, Fer Beerepoot, secretaris, Kees Schouten
penningmeester, Jan Compas, Anton Greefkes.
Er zijn 15 leden aanwezig

Voorafgaande aan de ledenvergadering houdt Ries Velema een lezing over de bouw van de
"De Ambtenaar", de grootste windturbine van Nederland. Een indrukwekkende onderneming.
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Er zijn berichten van verhindering gekomen van de heren Spaander, Sneeboer en Visser.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen.
3. Jaarverslag WWC 2011-2012
Het jaarverslag is afgedrukt in de Windfo 27e jaargang nr. 1.
Over het jaarverslag worden geen opmerkingen gemaakt, waarmee het is goedgekeurd.
4. Financieel verslag en vaststelling rentepercentage
Verwezen wordt naar de financiële pagina’s in de Windfo
De penningmeester geeft op een aantal punten een toelichting op de gepresenteerde cijfers.
- Balans en exploitatie vereniging: De bestuurskosten zijn vanaf nu opgenomen bij de
vereniging.
- Geen aanleiding voor vragen of opmerkingen.
- Balans molens: het spaarsaldo bij de ASN is ruim € 190.000. In verband met de
bankgarantieregeling tot € 100.000 verdient het aanbeveling het kapitaal te spreiden en
deels onder te brengen bij een andere bank. De vergadering heeft een sterke voorkeur
voor de keuze van een bank die duurzaam en sociaal actief is, ook als de rente bij die
bank lager is. Het bestuur neemt deze boodschap mee in de keuze van een bank.
- Geen aanleiding voor vragen of opmerkingen.
- Vaststelling rentepercentage: de vergadering stemt in met het bestuursvoorstel om
ook dit jaar 7% rente op de openstaande leningen te betalen.
5. Verslag kascommissie
De kascontrolecommissie bestond uit Peter Verhoef, Theo Beerepoot en Nico Mast. Zij
hebben vrijdag 31 augustus 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 30 september 2011
- voor gebak bij de vergadering hoeven we niet nog eens 25 jaar te wachten. Dit doen we
vanaf nu jaarlijks.
- Het besluit om de Windfo vanaf nu per e-mail te sturen, mits verzocht wordt om de
papieren editie te blijven ontvangen, is prominent op de voorzijde van de laatste Windfo
vermeld. Tot nu zijn er slechts zo'n 40 reacties gekomen met een e-mailadres. We zullen
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alle andere leden per brief moeten benaderen om het ledenbestand "op te schonen" en het
al dan niet continueren van het lidmaatschap formeel te regelen.
- Met deze toevoeging wordt het verslag van de vorige ledenvergadering vastgesteld.
7. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar zijn Pierre Laan, Kees Schouten en Jan Compas. Er zijn geen
tegenkandidaten gemeld. De vergadering stemt in met de herbenoeming.
8. Verkiezing kascommissie.
Nico Mast zit drie jaar in de kascommissie en is aftredend. Omdat er geen andere
kandidaten zijn gemeld, is Nico bereid dit ook voor de komende periode te doen. De
vergadering stemt hier mee in. De commissie bestaat derhalve voor komend jaar weer uit
Nico Mast, Theo Beerepoot en Peter Verhoef.
9. Begroting.
De penningmeester geeft een toelichting op de in de Windfo gepresenteerde begroting.
- vereniging:
- geen opmerkingen
- exploitatie molens:
- de MEP-subsidie wordt komend jaar en het volgende jaar afgebouwd.
- voorgesteld wordt weer een bedrag van € 30.000 toe te voegen aan de subsidiepot.
De vergadering stemt in met dit voorstel.
De vergadering stemt in met de gepresenteerde begroting.
10. Rondvraag
- Theo Beerepoot stelt voor om de subsidie vanaf volgend jaar af te bouwen: jaarlijks een
procent minder. Kees Schouten reageert hierop met de overweging om een onderscheid te
maken tussen zonnepanelen en de overige energiebesparende maatregelen.
- Fer Beerepoot vraagt hoe de vergadering denkt over verstrekken van subsidie voor
zonnepanelen voor een voetbalvereniging. De vergadering is hiermee akkoord en dit kan
voor een volgend jaar in de regeling worden opgenomen.
11. Sluiting
De vergadering wordt onder dankzegging voor ieders inbreng gesloten.
Na afloop van de vergadering lost Anton Greefkes zijn toezegging in om wat op zijn te spelen
op zijn bandeon.
Fer Beerepoot, secretaris
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