Verslag van de buitengewone Algemene Ledenvergadering van Kennemerwind,
gehouden op zaterdag 13 januari 2018
in de Conferentieruimte van het Zakenstation te Heerhugowaard.
AANWEZIG: Jan Koper, Djoey Bodenstaff, Nic van Diepen, Willi Freudenreich, Jaap Berkhout, Martin
Kaptein, Wim Wessel, Gretha Zoon en introducee, Arnoud Frumau, Kees van den Brink, Iwan van
Noort, Leo Klaassen, Paul Melis, Cees Pauw, Willem Beemsterboer, Jan Portegijs, Felix Olthuis,
Michiel Bruijn, Rico van Buren, Cees Bakker, Toine Curvers, Frans Wetsteyn, Co Bakker, Piet van
Noort, Peter Oudhuis, Wim Bart Stoop, Meindert Brugman, Engel Hopman, André van der Ley,
Caspar Honée.
AFBERICHT: dhr. Lokhorst, Jan de Maijer, dhr. K.J. Bakker, Bert Schoneveld, Laurens Drost, Henk
Kaatee, Dick Bink.
1. Welkom
Voorzitter Felix Olthuis heet allen welkom op deze buitengewone ALV die deze maand is
georganiseerd omdat de vereniging voor het eerst in jaren een serieuze mogelijkheden heeft tot de
realisatie van nieuwe projecten.
2. Agenda
- Conform het voorstel.
3. Mededelingen
- Geen mededelingen.
4. Verslag ALV van 18 april 2017
Met de notaris is overlegd of leden ook jonger dan 18 jaar mogen zijn. Na zijn bevestiging is het zo in
de herziene Statuten opgenomen. Met dien verstande dat als er getekend met worden er wel een
rechtsgeldige handtekening (van ouders of voogd) nodig is. Over het verslag worden geen vragen
gesteld.
De vergadering geeft haar goedkeuring aan het verslag,
5. Evaluatie Beleidsplan 2015-2017
Uitgedaagd door opmerkingen van leden gaat de voorzitter in op de vraag wat wordt verstaan onder
‘verdergaande professionalisering’. Hij ziet dat jongeren zich vaak alleen kosteloos inzetten als het
gaat om projecten met een kop en een staart. Voor een langdurige verbintenis is een redelijke
vergoeding vereist. De kwartaalvergoeding van 200 euro die bestuursleden nu ontvangen is vaak
amper genoeg om de reiskosten te dekken. Voor bestuursleden die meer dan een dag in de week
specifieke taken op zich nemen zal er een hogere honorering moeten komen. Een alternatief wordt
geboden door REScoopNL, die projectleiders kan leveren op no cure no pay basis.
Will Freudenreich doet de suggestie om in te teren op het eigen vermogen en houdt de vereniging
voor om niet te groot te worden voor vrijwilligerswerk: je kunt er ook voor kiezen om een organisatie
van vrijwilligers te blijven. Volgens Felix Olthuis sta je dan toe dat grote ondernemingen er elke keer
met de opbrengsten vandoor gaan waar wij willen dat het profijt bij de burgers en bij lokale
gemeenschappen terecht komt. Na een opmerking van Cees Pauw over langs elkaar heen werken

verplaatst de aandacht zich naar Arnaud Frumau van Bergen Energie. Hij vertelt hoe de turbine van
HVC toch nog een beetje onder de mensen kwam, en hoe de energieverenigingen van Alkmaar,
Castricum en Heiloo elkaar een beetje wel en een beetje niet weten te vinden.
De vergadering stemt in met het beleidsplan 2018-2020.
6. Vaststellen van jaarlijkse contributie op 0 euro.
Felix Olthuis legt uit het contributiebedrag van 25 euro dat wij hadden na samenvoegen van de
ledenadministraties van Kennemerwind en ODE Decentraal in de praktijk niet echt handig is
gebleken. Nu de koppeling van de lidmaatschappen is losgelaten kan deze weer naar 0.
Er ontspint zich een discussie over het belang dat ODE Decentraal, waarbij ex-voorzitter en erelid van
deze koepelorganisatie Cees Bakker zich niet onbetuigd laat. Felix Olthuis doet tenslotte een oproep
aan alle leden van Kennemerwind (ook de leden die alleen het verslag lezen!) om ODE Decentraal te
berichten dat ze lid willen blijven. De leden Martin Kaptein en Jaap Berkhout hebben kritische
kanttekeningen bij het voorstel. Na verdere uitleg van Frans Wetsteyn wordt het voorstel in
stemming gebracht en, met één stem tegen, aangenomen.
7. Leningenreglement
In zijn toelichting schetst penningmeester Wetsteyn dat het doel van het leningenreglement en de
participaties is om geld op te halen bij leden voor projecten. Wie meedoet wordt mede-eigenaar van
die projecten, die we primair in de eigen regio zoeken maar soms stuiten we daar op zoveel
beperkingen dat we ook verderop moeten kijken. Het bestuur pakt daarom kansen daar waar zij die
ziet. Waren wij vroeger uitsluitend gespitst op windenergie, steeds nadrukkelijker komt nu ook
zonne-energie in beeld (zie ook de projecten bij punt 7). Het Leningenreglement voorziet erin dat de
resultaten van de meer en de minder succesvolle projecten met elkaar worden gemiddeld, en zorgt
op die manier voor spreiding van risico’s.
 De voor Windproject Ferrum uit te geven obligaties vallen buiten het leningenreglement,
aangezien deze eerst worden aangeboden aan omwonenden, medewerkers van Tata Steel,
Windcollectief Noord/Holland en Infinergy. Niet verkochte obligaties kunnen door leden van
Kennemerwind worden gekocht. Leden kunnen daarnaast in Windpark Ferrum deelnemen
via participaties conform het leningenreglement.
 De nieuwe turbines die we eventueel gaan plaatsen in Windpark Zijpe worden, afhankelijk
van de belangstelling voor dit project, geheel of gedeeltelijk postcoderoos.
 Via Windunie participeert de vereniging in nog te bouwen Windparken in Drenthe en via
Coöperatief Flevoland in Flevoland waar een reeds draaiende turbine is gekocht, die zal
worden aangeboden aan de coöperatie De Nieuwe Molenaars in Zeewolde.
Leden ter vergadering vragen of obligaties in Windpark Ferrum de voorkeur hebben boven een
participatie in Kennemerwind en of Drenthe wel zo geschikt is om windenergie op te wekken. Op de
eerste vraag is (nog) geen helder antwoord te geven en op de tweede vraag volgt een volmondig:
ja, zeker met de grote efficiënte turbines zoals die nu worden gemaakt.
Op een vraag hoeveel geld de vereniging hoopt in te nemen is het antwoord dat eerst in het project
in Waarland wordt geïnvesteerd, waarbij we zullen zien wat er binnenkomt. Het reglement is zo
gesteld dat er ook een rem is als te veel geld dreigt in te stromen.
Het ALV geeft goedkeuring aan het leningenreglement.
8. De zonne-energie projecten
Bestuurslid Michel Bruijn geeft een overzicht van de zonprojecten en licht toe hoe dichtbij realisatie
die zijn. De eerste die in beeld komt is zonnedak Waarland, waarvoor al bestellingen zijn gedaan
voor bekabeling, en waarvoor al een partij van 700 panelen is ingekocht. Kennemerwind mikt erop
dat in juli van dit jaar ook een tweede, nog groter dak vrijkomt om te worden belegd met nog eens
1250 panelen.

Voor het zonnedak in Den Hoorn dat is ontwikkeld door Powersplus is een SDE+ subsidie (van 11 cent
gegarandeerd per kWh) toegekend. Powersplus heeft nog meer locaties in ontwikkeling in o.a.
Haarlem en Amsterdam die zij aan Kennemerwind ter overname wil aanbieden. Medewerkers van
Powersplus zijn onze leden Iwan van Noort en Stef Niele.
Voor de Zonneweide tussen de molens in Burgerbrug wordt een aanvraag voor een
bestemmingsplanprocedure voorbereid, en mikt Kennemerwind op inschrijven voor SDE+ subsidie in
september dit jaar. Voor de technische uitwerking van plaatsing van bijna 23.000 panelen heeft
verenigingslid Jan Portegijs zich beschikbaar gesteld.
Het postcoderoosproject 1704 in Heerhugowaard wordt gesteund door de gemeente die meewerkt
aan plaatsing van een flinke hoeveelheid zonnepanelen op een of meer grote daken in of rond
postcodegebied 1704.
Praktische zaken
Voor alle projecten geldt dat er een businesscase moet zijn opgesteld die een positief
bedrijfsresultaat laat zien. Opbrengsten in kilowatturen worden daarbij ietsje conservatief ingeschat.
De postcoderoosprojecten, zoals 1704 in Heerhugowaard, staan alleen open voor bewoners in dat
gebied en vallen dus buiten het leningenreglement.
Bij alle projecten die we gerealiseerd krijgen wordt de opgewekte stroom in eerste aanleg
aangeboden aan het eigen energiebedrijf | om teneinde deelnemers zoveel mogelijk in staat te
stellen om de energie die zij zelf opwekken tegen marktconforme prijzen zelf af te nemen.
Martin Kaptein waarschuwt voor het voortijdig afbouwen van de salderingsregeling, waarop Felix
Olthuis zegt dat meerdere organisaties waar Kennemerwind lid van is, zoals ODE Decentraal,
REScoopNL en NVDE de Minister proberen te bewegen om de regeling juist langer in stand te
houden.
9. Rondvraag
- Leo Klaassen oogst bewondering met zijn opmerking dat hij met warmtepomp en 8
zonnepanelen nog maar 5 euro per maand aan energie hoeft te betalen.
- Op de vraag of leden of zij één of meerdere meer kansen krijgen om te participeren
antwoordt een bestuurslid dat er elke keer als er geld nodig is een instapronde zal zijn. Als
leden meerdere keren inleggen zullen deze overzichtelijk gepresenteerd in de jaarlijks te
verzenden statusrapporten.
10. De voorzitter sluit om 15.00 uur de vergadering.

