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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. De WWC is
eigenaar van 2 kleine windmolens en
aandeelhouder van Andijkerwind en
Windpark Westfrisia. Indirect wekken we
elektriciteit op voor 1650 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:
https://wfr-wind.nl/wordt-lid/
redactie WINDFO:
Kees Schouten

0229-244121

wwc@wfr-wind.nl
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EXTRA LEDENVERGADERING
Het bestuur nodigt alle leden uit voor de extra ledenvergadering die gehouden wordt op
woensdag 5 februari in dorpshuis De Schalm in Westwoud.
De aanvangstijd is 20.30 uur. Het adres is Dr. Nuijensstraat 14 B 1617 KC Westwoud.
Wij stellen het op prijs als u via wwc@wfr-wind.nl meldt dat u van plan bent de vergadering te
bezoeken.
Agenda
1. Opening
2. Ingekomen stukken + mededelingen
3. Verslag ledenvergadering 24 september 2019
4. Voorstel lening windpostcoderoos
5. Voorstel garantstelling project e-deelauto's
6. Rondvraag
7. Sluiting
Agendapunt 3. Verslag ledenvergadering 24 september 2019
Locatie: De Schalm Westwoud
Aanwezig:

1.

•

Co de Vries (voorzitter)

•

Kees Schouten (penningmeesteer)

•

Fer Beerepoot (secretaris)

•

Sjon Wagenaar (bestuurslid)

•

14 leden
Opening

De voorzitter opent de vergadering met een welkom.
2.

Ingekomen stukken en mededelingen.

Er zijn geen ingekomen stukken en geen mededelingen.
3.

Jaarverslag 2018-2019

Het jaarverslag wordt toegelicht door de penningmeester. Het verslag en de toelichting daarop
geven geen aanleiding tot vragen of opmerkingen, waarmee het verslag is vastgesteld.
4.

Financieel verslag.

De penningmeester geeft een toelichting op het financieel verslag, waarna het verslag wordt
goedgekeurd.
5.

Verslag kascommissie

De kascommissie bestond uit Jack Hoogendijk en C.M. Busse die op 10 sept. j.l. de kascontrole
hebben uitgevoerd ten huize van de penningmeester. Zij geven naar aanleiding daarvan
goedkeuring over de gevoerde administratie, met dank aan de penningmeester.
6.

Verkiezing lid kascontrolecommissie

Jack Hoogendijk is aftredend. Wim Hink stelt zich kandidaat voor de vacature. De vergadering
is akkoord met de benoeming van Wim.
7.

Windpostcoderoos

Er is een vergunning afgegeven maar er zijn bezwaren ingediend. Het kan nog even duren
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voordat bekend is of de bezwaren afgewezen worden. Pas daarna kunnen we meer zeggen.
8.

Rondvraag

Gevraagd wordt of Windpark Westfrisia ook een jaarvergadering houdt. Hier wordt
ontkennend op gereageerd.
-

Opgemerkt wordt dat het koekje bij de koffie bij deze vergadering wordt gemist.

Tot slot van de bijeenkomst geeft Sjon een presentatie over de regionale Energiestrategie.
Fer Beerepoot, secretaris
Agendapunt 4. Voorstel lening windpostcoderoos
De WINDcoöperatie Andijk Gedeputeerde Laanweg U.A. wil onze molen de Adelaar vervangen
door een nieuwe molen. Vorig jaar is de vergunning afgegeven door de gemeente Medemblik.
Er zijn bezwaren ingediend maar die zijn afgewezen, de vergunning is dus onherroepelijk.
De WINDcoöperatie krijgt geen subsidie voor de bouw van de molen. De nieuwe windmolen
wordt gefinancierd door de leden. Elk lid heeft een bepaald bedrag ingelegd. De leden krijgen
deze inleg niet terug van de WINDcoöperatie maar ze krijgen de komende jaren vrijstelling van
de energiebelasting (afhankelijk van het bedrag wat ingelegd is). Daarmee verdienen de leden
de inleg terug.
Bij de oprichting van de WINDcoöperatie is een begroting gemaakt en is berekend hoeveel er
door de leden ingelegd moet worden. Inmiddels is gebleken dat bepaalde onkosten te laag
ingeschat zijn en dreigt bij de start van het project een tekort. Daardoor zou het project niet
uitgevoerd kunnen worden. Het bestuur van de WINDcoöperatie heeft daarom het bestuur van
de WWC gevraagd of ze geld van de WWC kunnen lenen.
Het bestuur van de WWC is bereid een lening te verstrekken, maar onder de volgende
voorwaarden:
•

Het bedrag van de lening is maximaal 35.000 euro

•

De lening dient vanaf jaar 2 in maximaal 10 jaar lineair te worden afgelost

•

Over het uitstaande bedrag van de lening dient een rente van 2% per jaar te worden
vergoed

•

Het te lenen bedrag mag uitsluitend gebruikt worden voor het voldoen van de laatste
termijn voor de nieuwe molen

•

De betaling van deze laatste termijn mag pas plaatsvinden nadat de molen in bedrijf is
gesteld en aantoonbaar naar behoren functioneert

•

De nieuwe molen moet goed verzekerd zijn

•

Voor de lening dient zekerheid te worden gesteld middels 1e recht van hypotheek op de
molen c.a., e.e.a. bij notariële akte vastgelegd.

•

De leningovereenkomst dient eveneens notarieel te worden vastgelegd, in welke
overeenkomst de consequenties van achterstalligheid, wanbetaling e.d. op voor
onderhavige overeenkomst gebruikelijke condities zullen worden vastgelegd, e.e.a. ten
genoegen van ons bestuur

•

De WWC betaalt de notariskosten

•

De ledenvergadering van de WWC moet met het voorstel instemmen

Aan de lening zijn risico's verbonden, het is mogelijk dat de WINDcoöperatie niet in staat is
aan haar verplichtingen te voldoen. Door het afsluiten van een hypotheek kan dit risico
afgedekt worden.
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Het zou jammer zijn als dit mooie project niet door kan gaan. Er is veel tijd in gestopt en het
kan 125.000 kWh per jaar opleveren.
Agendapunt 5. Voorstel garantstelling project e-deelauto's
De Zonnecoöperatie West-Friesland is begonnen met een project voor elektrische deelauto's.
Hier zijn kosten aan verbonden, zoals een test met een paar auto's. Er is bij een paar
instanties subsidie aangevraagd maar tot nu toe zonder succes. De Zonnecoöperatie wil het
project alvast starten en ondertussen proberen bij andere instanties subsidie aan te vragen,
maar als dat niet lukt dan zit de Zonnecoöperatie met een kostenpost die ze eigenlijk niet kan
betalen. De Zonnecoöperatie heeft daarom aan het bestuur van de WWC gevraagd of de WWC
garant wil staan voor 5000 euro. Als het lukt om 5000 euro subsidie te krijgen dan hoeft de
WWC niets bij te dragen, als er minder dan 5000 euro subsidie beschikbaar is dan zou de WWC
dit moeten aanvullen tot 5000 euro.
Het bestuur stelt de ledenvergadering voor garant te staan voor maximaal 5000 euro.

AFLOSSING LENINGEN
In de overeenkomsten voor de leningen voor Windpark Westfrisia staat dat de rente en de
aflossing binnen een maand na afloop van de ledenvergadering overgeschreven wordt. Ook
staat erin dat over de periode van 1 juli tot de datum van aflossing geen rente vergoed wordt
over het gedeelte wat afgelost wordt. Voor de renteberekening doen we dus alsof de aflossing
op 1 juli plaats vindt.
Het blijkt administratief eenvoudiger om de aflossing werkelijk op 1 juli uit te voeren. Het
afgelopen jaar zijn alle bedragen op één dag afgeschreven van de bankrekening. In de
omschrijving stond niet of het om rente of aflossing ging en dus moest per bedrag bekeken
worden of het als rente of als aflossing geboekt werd. Als de rente en aflossing op
verschillende dagen overgeschreven worden dan is direct duidelijk of het rente of aflossing is.
Wij zullen dus op 1 juli 2020 de aflossingen van de leningen overschrijven.

MEER KANSEN VOOR WINDENERGIE
In het Klimaatakkoord is vastgelegd welke inspanningen we de komende jaren op het gebied
van duurzame energie moeten doen. Voor duurzame energie op land wordt gestreefd naar 35
TWh per jaar vanaf het jaar 2030. Om 35 TWh op te wekken zijn 1000 windparken zoals
Windpark Westfrisia nodig. Uiteraard kan een deel opgewekt worden met andere bronnen zoals
zonnepanelen of waterkracht, maar het is duidelijk dat een groot deel opgewekt moet worden
via windturbines. In de provincie Noord-Holland wordt daarom gedacht aan het versoepelen
van de regels voor windenergie, want binnen de bestaande regels kan bijna niets. De eis dat
windturbines op minimaal 600 meter afstand van woningen moeten staan (een eis die alleen in
Noord-Holland geldt) zal waarschijnlijk vervallen.
Om de doelen te halen is Nederland in 30 regio's verdeeld. Noord-Holland is verdeeld in een
regio Zuid en een regio Noord. De laatste is onderverdeeld in 3 deelregio's: Kop NH, Alkmaar
en West Friesland. In elke deelregio vindt overleg plaats tussen de gemeenten, waterschappen
en inwoners. Op https://regiowestfriesland.nl/nl/duurzaam staat een overzicht van
bijeenkomsten in diverse gemeenten.

OPBRENGSTEN
De Duif en de Eend zijn uit de opbrengstgegevens verwijderd.
De prognose is flink verlaagd, deze ging tot nu toe uit van opbrengsten die we jaren geleden
hadden, nu is de prognose gebaseerd op de opbrengsten van de laatste 10 jaren. De molens
zijn in de loop der jaren minder gaan produceren, deels door ouderdom en deels doordat er de
laatste jaren minder wind is dan 20 tot 30 jaar geleden.
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Opvallend is het verschil in opbrengst van de Adelaar en de Buizerd in maart. Maart was een
goede maand, maar de Adelaar heeft op 5 dagen met veel wind nauwelijks iets geleverd. Het
is niet bekend wat hiervan de oorzaak was.
Maand

Prognose

Adelaar

Buizerd

Totaal

jan 19
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec 19

10735
9235
8628
6603
5883
4714
4214
3837
4778
7451
6709
8906

8621
6350
9507
5255
5633
5144
3447
5515
5396
7454
6106
9895

9450
7587
14460
5991
5790
4949
3582
5436
5126
6710
5981
8379

18071
13937
23967
11246
11423
10093
7029
10951
10522
14164
12087
18274

81695

78323

83441
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2926653
92487

3255692
104742

6182345
219783
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