
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitnodiging voor de ALGEMENE LEDEN VERGADERING 
- aan  leden van Kennemerwind en obligatiehouders in windpark Burgervlotbrug -. 

 
Op:   zaterdag 12 april 2014 
Aanvang:  13.00 uur 
In:    HAL Trade Center in Heerhugowaard 
 
Let op! Opgave vereist: Als u wilt meedoen met de vergadering dient u zich vooraf   
op te geven. Stuur uw email naar info@kennemerwind.nl of meld u telefonisch aan op  
nummer 072-8884404. 
Routebeschrijving:  HAL Trade Center ligt aan aan de Bevelandseweg 20 in 
Heerhugowaard. Het complex bevindt zich tweehonderd meter ten zuiden van het 
station Heerhugowaard. Als u het zebrapad oversteekt loopt u 50 meter door. Dan ziet u 
de slagbomen en de receptie. 
 
 
AGENDA  
 
1. Opening. 
 
2. Vaststelling van het verslag van de ALV van 20 april 2013.  
 
3. Goedkeuring jaarverslag 2013  
- toelichting door voorzitter Felix Olthuis. 
 
4. Contributie - 
Einde aan jarenlang gratis contributie? - zie de bijlage  
 
5. Financiële zaken 
- Goedkeuring financiële stukken 

a. toelichting door penningmeester Frans Wetsteyn; 
b. verslag van de kascommissie; 
c. vaststelling rente over 2013; het voorstel luidt 4% 
d. goedkeuring van de financiële stukken 2013 en begroting 2014; 
e. benoeming kascommissie 2014. 

 
6. Stand van zaken bij de windparken (bestaand & nieuwbouw) 



- Molenaar Piet van Noort bericht u over de Lagerwey turbines in WP Zijpe. 
- Penningmeester Frans Westeyn vertelt u over de Beheer BV en de Vestas 
- molens in WP Burgervlotbrug.  
- Een bijzondere gebeurtenis dit jaar is dat de Windcentrale in windpark 

Burgervlotbrug is neergestreken door overname van de 4 molens van 
Burgerwind.  Een en ander moet zijn beslag hebben gekregen op 1 april. Als 
daarover al iets bekend is zullen we zeker ook aandacht besteden aan onze 
nieuwe buren.  

- Felix Olthuis informeert u over de nieuwe projecten van Kennemerwind en - als 
dat op de ALV al gezegd kan worden - de mogelijkheden voor leden van de 
coöperatieve vereniging om daarin te participeren. 

 
7. Verkiezing bestuursleden: 
- De leden van het de vereniging worden uitgenodigd zich kandidaat te stellen:  
  U kunt uw kandidatuur tot 5 april per email of telefonisch aan ons bekend maken. 
- Aftredend en herkiesbaar zijn de heren Cor de Wit en Piet van Noort. 
 
8. Vooraankondiging  
Djoey Bodenstaff en Johan van der Lee vertellen iets over een binnenkort te houden 
bijeenkomst met als thema: PR-activiteiten.   
 
9. Rondvraag. 
 
 
 
 
Opbrengsten windparken 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PS - Ontvangt  u (nog) geen digitale nieuwsbrief De Westerwind? Vraag dan een abonnement 
aan via de website. 

Jaar 2013 P90 P50 realisatie
BVB 12.201.220 kWh 14.001.400 kWh 13.161.000 kWh

Lagerwey's 1.321.500 kWh 1.500.150 kWh 1.176.507 kWh
Totaal 13.522.720 kWh 15.501.550 kWh 14.337.507 kWh

P90 = 90% kans om deze P50 = 50% kans om deze
productie te halen productie te halen
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