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Verslag van de Algemene Ledenvergadering 

Coöperatieve Windenergie Vereniging Kennemerwind U.A. 
van zaterdagmiddag 20 april 2013, gehouden 
in korenmolen de Gouden Engel in Koedijk. 

 
 

              Aanwezig: Wim van Heerde, René Dubbeld, Arnaud Frumau, Cees Pauw, Kees Bood, Frans Veul, Josco 

Kester, Bert Schoneveld, Age Kiestra, Karin Kiestra, Paul Melis, Willi Freudenreich, Johan van der Lee, 
Willem Beemsterboer, Djoey Bodenstaff, Co Bakker, Cor de Wit, Felix Olthuis, Cees, Bakker, Frans 
Wetsteyn, Piet van Noort, Toine Curvers, Wim Bart Stoop. Afbericht van: Henk Kaatee, Koen Smekens, 

Peter Ligthart, Sandy Pauw, Marinus Rintel, Jacques  Broers, Rick van Mensvoort, Jan van Egmond, 
Roeland Vollaard, Iwan van Noort, Hanny Beeldman, Peter van der Stelt, Rens Beijer, Henk van Woerden, 
Jan Nielsen, Martien Roelofs. 

 
1. Opening van de vergadering en vaststelling agenda 
De voorzitter Felix Olthuis heet namens het Bestuur alle aanwezigen hartelijk welkom in 
de Gouden Engel.  
 
2. Mededelingen: 
Geen mededelingen. 
 
3.  Verslag van de ALV van 2012. 
Het verslag van de ALV 2012 wordt met algemene stemmen goedgekeurd. 
 
4. Goedkeuring jaarverslag 2012. 
Het jaarverslag van de voorzitter wordt met algemene stemmen goedgekeurd. 
De voorzitter zoomt in op de rol van het Provinciebestuur Noord-Holland dat in 
december 2012 het besluit nam dat buiten de Wieringermeer geen nieuwe windparken 
mogen komen. Wel komt er een `windbank', een vehikel om oude voor nieuwe 
windturbines ‘uit te ruilen’. Kennemerwind blijft alert op hoe de Provincie omgaat met al 
langer lopende aanvragen, zoals voor ons eigen windpark Jan van Kempen.  
Daarop stellen leden enkele zeer specifieke vragen, zoals over een mogelijk "beroep 
tegen de fictieve weigering", waarop de voorzitter antwoordt dat de vereniging zich 
vooral laat leiden door adviezen van juristen die de windexploitanten bijstaan. Zo 
voorkomen we dat we het lid op de neus krijgen met ons beroep op de Crisis en 
Herstelwet of met het claimen van de kosten, die we maken als gevolg van het uitblijven 
van een beslissing over windpark Jan van Kempen.  
Lang niet alles wordt uitbesteed, zo bezochten de bestuursleden alle bijeenkomsten van 
de Provinciale Staten in de aanloop naar het besluit om windenergie in Noord-Holland 
klein te houden. 
 
5. Jaarverslag van de molenaar. 
Met de aanwezigen wordt vastgesteld dat de opbrengsten net onder die van een 
gemiddeld jaar lagen (in technische termen: ietsje onder de P50 lijn). 
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6. Jaarrekening 2012 en begroting 2013. 

- toelichting door de penningmeester 
De penningmeester geeft aan dat tekorten bij de Coöperatieve Vereniging 
Kennnemerwind gelukkig grotendeels kunnen worden aangevuld (tot nu toe) uit 
de inkomsten van het windpark Burgervlotburg, dat deels eigendom is van 
Kennemerwind. En dat het ene windjaar qua opbrengsten het andere niet is en 
dat het daarom zaak is goed de liquide middelen onder controle te houden en 
zeker het komende anderhalf jaar de uitgaven strak in de hand te houden.  
Voor de reparatie van een drietal Lagerwey turbines zal daarom de vereniging 
geld lenen van een collega windcoöperatie. Verwacht mag worden dat dat over 
een anderhalf jaar weer goed af te lossen is. 
Geld lenen van een collega coöperatie is aanzienlijk goedkoper dan van de bank. 
De penningmeester bevestigt dat in het afgelopen jaar niet vervroegd is afgelost, 
grotendeels door liquiditeitsproblemen en hij vindt de suggestie om dat volgend 
jaar wel te doen middels een beroep op de leden het overwegen waard. 
 

- verslag kascommissie 2012 en benoeming kascommissie 2013 
Josco Kester verklaart mede namens Roeland Vollaard (ingevallen voor Sandy 
Pauw) dat in de boeken alles correct is weergegeven. En stelt voor het bestuur  
decharge te verlenen.  
Hij geeft daarbij aan dat het voor komende jaren verstandig is naamgeving van 
de diverse posten in de begroting zoveel als mogelijk is te laten overeenkomen 
met de namen in de financiële verslaglegging. 
In de kascommissie 2013 hebben zitting: Arnaud Frumau (1e jaar), Josco Kester 
(2e jaar) en Roeland Vollaard (reserve). 
 
- vaststellen rentuitkering: 
De vergadering stemt in met het voorstel over leningen een rente uit te keren van 
4%. 
- goedkeuring van de financiële stukken. 
Vanuit de vergadering wordt gesteld dat bij "begroting 2013” het woordje 
`negatief' moet worden geschrapt, waarna de vergadering de financiële stukken 
goedkeurt.  

 
7. Benoeming bestuursleden 
De heren Co Bakker en Cees Bakker worden  bij algemene bijval herkozen in het 
bestuur. Cees Bakker wordt gekozen nadat hij heeft gemeld dat hij de periode van drie 
jaar wellicht niet helemaal vol zal maken.  
 
8. Windenergie in Noord-Holland anno 2013  
Olthuis staat positief ten aanzien van het REScoop, een Europees initiatief om alle 
lokale en regionale energiecoöperaties te bundelen. Kernbegrippen zijn: kennis delen, 
over de grenzen heen samenwerking op velerlei vlak  
Vragen van Arnaud Frumau voeren ons terug naar Noord-Holland. Hij wijst op de lokale 
initiatieven die overal opduiken. Hij wijst op de onderlinge overeenkomsten en om de 
noodzaak om dingen samen te doen. Hij beveelt de VEC als bindende factor. Het is een 
stap die voor nieuwkomers misschien heel logisch is, maar voor Kennemerwind lastig 
omdat zij al bij ODE, e-Decentraal en anderen is aangesloten. 
De daarop volgende discussie over zelflevering - het thema van 2012 - komt erop uit 
dat het wachten is op de ruimte die de politiek eraan zal geven. Het voorbeeld van de 
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Eendragt uit Den Helder vinden we fantastisch maar kunnen we om meerdere redenen 
niet navolgen.  
Tenslotte kwamen de onderwerpen `onze regio',  `zonne-energie',  `nieuwsbrief' en 
`twitteren' aan de orde.  
 
9. Rondvraag 
- Frans Veul vraagt aandacht voor de foutieve informatie die vaak over windenergie 
wordt gegeven. Anderen menen dat partijen als NWEA dit weer recht moet zetten. 
- Josco Kester ziet nieuwe kansen voor windenergie in de nieuwe samengevoegde 
gemeenten Schagen en Hollandse Kroon. 
- Arnaud Frumau meldt dat een groep uit Bergen onderzoekt of er niet turbines aan de 
westkant van het NH kanaal kunnen worden geplaatst. 
- Cees Pauw vraagt of Kennemerwind er voor kan zorgen dat de turbine in Zijpersluis 
weer in bedrijf wordt genomen, maar die molen wordt door de voorzitter van 
Kennemerwind een `wel erg ingewikkelde casus' genoemd. 
- Meerdere leden vragen of de ALV niet een keer op een avond kan worden gehouden. 
- Willem Beemsterboer vindt dat het verslag alleen voor leden is bedoeld. Voor Cees 
Bakker is dit aanleiding om op te merken dat als een lid zich in de praktijk tegen 
windenergie keert, deze wat hem betreft geroyeerd zou moeten worden. 
- Kees Bood verzoekt het bestuur om tijdige uitkering van toegezegde tegoeden. 
- Paul Melis vraagt of Kennemerwind niet eens wil kijken zij haar activiteiten kan 
uitbreiden naar wind op zee. (wat leidt tot een reactie met als strekking dat dit misschien 
een goed is idee is, zolang het niet de doelstelling van het Rijk van 6000MW wind op 
land doorkruist). 
 
Om 15.00 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
 


