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K.v.K. Hoorn nr. 36031854
De Westfriese Windmolencoöperatie
(WWC) stelt zich ten doel het gebruik van
windenergie en andere duurzame
energiebronnen te bevorderen. Dit doen
wij door het plaatsen van of investeren in
windmolens. De WWC is in het bezit van 4
windmolens die voldoende elektriciteit
opwekken voor ongeveer 150 huishoudens.
U kunt ons steunen door lid te worden
tegen 7 euro contributie per jaar.
Het bestuur bestaat uit:
voorzitter:
Co de Vries
0226-452252
penningmeester:
Kees Schouten 0229-244121
secretaris:
Fer Beerepoot
0228-562562
Anton Greefkes
Sjon Wagenaar
Informatie en aanmelding nieuwe leden:
Kees Schouten 0229-244121
of:
WWC
Oosteinde 108a
1647 AG Berkhout
redactie WINDFO:
Kees Schouten

0229-244121

wwc@wfr-wind.nl
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WINDFO GAAT VERANDEREN
Vanaf de oprichting van de WWC hebben we een nieuwsbrief gemaakt met de naam WINDFO.
De eerste exemplaren zijn waarschijnlijk nog op een typemachine getypt, en plaatjes werden
erin geplakt. Later werden ze op een computer met een tekstverwerker gemaakt en afgedrukt.
Het origineel ging naar een kleine drukkerij die 300 tot 400 exemplaren afdrukte, maar dat
waren nog losse vellen, die daarna in elkaar gevouwen en geniet moesten worden om er een
boekje van te maken. Daarna werden er adresstickers en postzegels opgeplakt en werd de
WINDFO per post verzonden. Nadat we tot de ontdekking kwamen dat bestuurslid Harry van
Deelen goed kon tekenen leverde hij jarenlang een tekening voor de voorkant van de WINDFO.
De laatste jaren werd de WINDFO naar de meeste leden gemaild, en alleen afgedrukt en per
post verzonden naar leden die daar nadrukkelijk om gevraagd hadden. Het verzenden via
email gebeurt nog min of meer handmatig: de mailadressen worden uit het ledenbestand
gekopieerd en in een mail geplakt.
Tegenwoordig zijn er goede programma's waarmee het eenvoudig is om snel een nieuwsbrief
samen te stellen en naar een lijst met mailadressen te sturen. Het is zelfs mogelijk om zonder
tussenkomst van een bestuurslid jezelf te abonneren op zo'n nieuwsbrief. De kans is groot dat
de volgende WINDFO op die manier verzonden wordt, en misschien wijzigt daarbij de naam
ook wel.

VOORTGANG WINDPARK WESTFRISIA
De laatste maanden zijn er veel onderhandelingen gaande, over onderwerpen zoals:
•

Keuze van de windturbines

•

Bekabeling

•

Aanleg van de toegangswegen

•

Hypotheek

•

Verkoop van de opgewekte elektriciteit

In de komende maanden zullen definitieve keuzen gemaakt worden.
Volgens de huidige planning wordt in juni begonnen met het aanleggen van de
toegangswegen, in juli met de bekabeling, in augustus met de funderingen en in oktober met
de eerste windturbine. De eerste windturbine zou in januari 2019 moeten gaan leveren, de
laatste in maart 2019.

TURBINE WIND-WIJZER IN ANDIJK VERWIJDERD
In februari is de Vestas V39/500 windturbine van Wind-Wijzer B.V. verwijderd. In 1995 is deze
geplaatst, en hij heeft in ruim 22 jaar bijna 20 miljoen kWh geleverd, gemiddeld voldoende
voor 300 huishoudens.
Sinds het aflopen van de MEP-subsidie in 2016 leverde de turbine financieel niet veel meer op.
Een paar maanden geleden werd een bod op de turbine gedaan wat meer opleverde dan een
aantal jaren doordraaien, dus heeft Wind-Wijzer B.V. het bod aangenomen. De turbine krijgt
een tweede leven in Ierland.
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EXTRA LEDENVERGADERING
Het bestuur nodigt alle leden uit voor een extra ledenvergadering die gehouden wordt op
donderdag 15 maart in het Vereenigingsgebouw in Bovenkarspel.
De aanvangstijd is 20.30 uur. Het adres is Hoofdstraat 206, 1611 AM Bovenkarspel.
Agenda
1. Opening
2. Ingekomen stukken + mededelingen
3. Toelichting leningen Windpark Westfrisia
4. Reglement leningen Windpark Westfrisia
5. Rondvraag
6. Sluiting
Agendapunt 3. Toelichting leningen Windpark Westfrisia
De WWC bezit aandelen van Windpark Westfrisia en moet daarom een deel van het 'eigen geld'
van Windpark Westfrisia opbrengen. Het is nog niet duidelijk hoeveel dat zal worden, we gaan
er op dit moment van uit dat dit voor de WWC ongeveer 180.000 euro zal zijn.
Daarnaast is bij de oprichting van Windpark Westfrisia B.V. afgesproken dat de WWC een extra
lening van 50.000 euro zal verstrekken.
Totaal moet de WWC dan 230.000 euro opbrengen. Het is de bedoeling dat dit bedrag volledig
door de leden aan de WWC geleend zal worden. De WWC garandeert 5 % rente voor leden die
binnen een afstand van 1500 meter van 1 van de windturbines wonen en 4 % rente voor
overige leden.
Het bestuur stelt voor om leningen af te sluiten waarvan het bedrag een veelvoud van 500
euro is. Dus 500, 1000, 1500 enz. Als er meer geld geleend kan worden dan dat er nodig is
dan wordt een maximum bedrag voor de leningen vastgesteld, bijvoorbeeld 4500 euro. Voor
leden die binnen een afstand van 1500 meter van 1 van de windturbines wonen geldt dat het
maximum bedrag 2 maal zo hoog is als voor overige leden, in het geval van het voorbeeld is
dat dan 9000 euro. Deze regels zijn zo afgesproken omdat we vinden dat omwonenden meer
voordeel van de windturbines moeten hebben dan overige leden.
De leningen worden in 15 jaar afgelost, te beginnen in oktober 2019.
Het bestuur stelt voor om het verstrekken van een lening te koppelen aan het lidmaatschap
van de WWC. Wie een lening verstrekt wordt automatisch lid van de WWC, en hoeft vanaf dat
moment geen contributie te betalen. Deze regeling wordt al jaren gehanteerd door de 2 grote
windcoöperaties Deltawind en Zeeuwind. De huidige leden van de WWC kunnen lid blijven
zonder een lening af te sluiten.
Agendapunt 4. Reglement leningen Windpark Westfrisia
Zie ook de toelichting hierboven.
Los van deze WINDFO ontvangen de leden een voorstel voor een reglement voor de leningen
voor Windpark Westfrisia. Er worden geen aparte overeenkomsten voor de leningen afgesloten.
Wie een lening wil afsluiten moet een bericht naar de WWC sturen dat zij of hij bereid is een
lening af te sluiten onder de voorwaarden die in het reglement staan. Bij de aanmelding moet
aangegeven worden wat het leningbedrag is. Omdat het mogelijk is dat er meer geld
aangeboden worden dan nodig is, geeft het bestuur binnen 2 maanden door welk leningbedrag
geaccepteerd wordt. Nadat de lening overgeschreven is naar de bankrekening van de WWC
treedt het reglement voor de lening in werking.
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OPBRENGSTEN
De opbrengsten willen maar niet omhoog gaan, over de laatste 12 maanden leverden onze
molens maar 77 % van wat we verwacht hadden.
In december leverde de Adelaar een paar weken niet meer dan 10 kW, terwijl de Buizerd
regelmatig 40 tot 50 kW leverde. Er zijn een paar relais vervangen, maar het lijkt erop dat het
probleem op dat moment al verdwenen was.
In januari heeft het 2 keer gestormd. De Adelaar, Duif en de Eend werden op het hoogtepunt
van de storm uitgeschakeld, maar achteraf zagen we dat de Buizerd niet uitgeschakeld was en
op het hoogtepunt van de stormen meer dan 75 kW leverde. Het onderhoudsbedrijf heeft de
Buizerd daarna opnieuw afgeregeld.
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Laatste 12 maanden
Vanaf plaatsing:
Totaal
Gemiddeld

Adelaar
6483
4923
2811
5581
4193
3739
3699
5654
2247
3453
11870
6960

Buizerd
7069
4996
4134
4781
4497
3783
4193
9736
5156
8961
12380
7031

Duif
10361
7227
6116
8751
5959
5628
5530
13999
8706
15127
15268
7343

Eend
10837
7560
6398
9154
6233
5886
5784
14642
9106
15822
15969
7680

61613

76717

110015

115071

2795877
93799

3114088
106480

3215581
139455

3041627
131911

Duif+Eend Prognose AB
21198
11679
14787
8938
12514
7963
17905
6381
12192
5705
11514
5195
11314
6468
28641
10087
17812
9082
30949
12057
31237
14533
15023
12501
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