
 
ALV Coöperatieve Windenergievereniging Kennemerwind UA 

14 april 2018 
Locatie: Zakenstation in Heerhugowaard. 

 
Aanwezig: Willi Freudenreich, hr en mevr. van den Brink, Marinus Rintel, Jaap Berkhout, Wim van 
Heerden, Andre van der Leij, Felix Olthuis, Rico van Buren, Toine Curvers, Piet van Noort, Frans 
Wetsteyn, Jan Portegijs, Peter Oudhuis, Michiel Bruijn, Co Bakker, Wim Bart Stoop. 
Afbericht van: Meindert Brugman, Bert Schoneveld, Johan van der Lee, Peter van der Stelt, Frank 
Kramer, Jacques Nagelmaeker, Ard Jonker, Henk Kaatee, Iwan van Noort, Willem Beemsterboer, Leo 
Klaassen, Paul Melis, Cees Bakker, Regina Nauta, Anouk Oudhuis. 
 

1. Opening 
Voorzitter Felix Olthuis heet iedereen welkom.  
 

2. Vaststelling agenda: als voorgesteld. 
 

3. Mededelingen: geen.  
 

4. Verslag van de ALV van 13 januari: goedgekeurd.  
 

5. Jaarverslagen 2017: bestuur en molenaar: goedgekeurd. 
 

6. Jaarrekening 2017 en begroting 2018:   
Penningmeester Wetsteyn lichtte toe dat een verlies van 9.500 euro is ontstaan, mede door 
de zeer lage rentestand, waarop leden direct met suggesties kwamen om een bank te zoeken 
die een hogere rente geeft. De penningmeester wil dit onderzoeken maar gaf aan dat de 
vereniging direct wil kunnen beschikken over alle reserves.  Hij meldde voorts dat in totaal nu 
212.000 euro is geïnvesteerd in het Windcollectief voor het te bouwen windpark Ferrum. In 
jaarrekening en begroting moet het windpark Burgervlotbrug worden gezien als het park 
waarop we verdienen en windpark Zijpe als verliespost.  

 
7. Controle jaarrekening door kascommissie 

Willi Freudenreich meldde mede namens Leo Klaassen dat de kascommissie 
steekproefsgewijs dagafschriften heeft doorgenomen en het grootboek geïnspecteerd, en 
dat zij alles in orde bevonden, waarop zij aanbevelen het bestuur decharge te verlenen. 

In de nieuwe kascommissie hebben zitting: Willi Freudenreich (2e jaar) en Marinus Rintel 
(1e jaar).  
 

8. Bestuurswisselingen:  
 
Twee nieuwe bestuursleden stellen zich voor:  
Andre van der Ley is al lid van de vereniging sinds 1989  en was tot voor kort actief in de 
provincie NH, gemeenteraad Bergen en in het algemeen bestuur van het waterschap. Hij 
ziet in een nieuwe uitdaging in ‘energie in maatschappelijke context’. 
Jan Portegijs gaf vlak voor de vergadering te kennen bestuurslid te willen zijn. Ooit 
bouwde hij een windmolen en werkte aan waterkracht in de Phillippijnen. Jan maakte 



voor de werkgroep zon al een eens een schaduwberekening voor zonnepanelen. Omdat 
hij ver weg woont zal hij vergaderingen deels life bijwonen en deels digitaal. 
De ALV besluit aldus:  
- Aftredend: Giovanna Hummelen; zij woont al enige tijd in China.  
- Herbenoemd: Felix Olthuis, Frans Wetsteyn, Peter Oudhuis en Piet van Noort.  
- Nieuw: Andre van der Leij en Jan Portegijs. 
 

9. Stand van zaken wind- en zonprojecten: 
- De windparken Oostermoer en Den Tol met ontwikkelaar Windunie zien er weer goed 

haalbaar uit; zeker nu de vergunning voor Oostermoer onherroepelijk is. De twee 
deelnemingen van kennemerwind vertegenwoordigen samen een bedrag van ca. 30.000 
euro. En aangezien het leningen zijn van Kennemerwind aan Windunie staan zij in de boeken 
onder die noemer en niet bij activa, verduidelijkt de penningmeester op vragen van leden.  

- Windpark Zeewolde is een Rijks coördinatie Regeling project en zal zo goed als zeker 
doorgaan. Deelnemers krijgen ieder 1 stem. Het aandeel van Kennemerwind in molen de 
Grutto van 50.000 euro gaat mee in de obligaties die overgaan naar coöperatie De Niuewe 
Molenaars (Zeewolde). Kennemerwind behoudt één obligatie.  

- Bij windpark Ferrum: als de Provincie Noord Holland meer windenergie toelaat hebben het 
Windcollectief en partners alles in gereedheid om nog eens 3 turbines te plaatsen.  

- Het recht van opstal voor Windpark Zijpe wordt verlengd. Ook de gesprekken met WES en 
het Waterschap over vervanging van verouderde molens die er nu staan gaan de goeie kant 
op. Het park dat nu verlieslijdend is kan weer rendement op leveren als een zogenaamde 
postcoderoos kan worden gevestigd waarin omwonenden mee kunnen doen.   

- Het zonnedak in Waarland heeft de eerste kilowatturen geleverd. Vooralsnog gaat het om 
een beperkte productie die wordt verruimd zodra de nieuwe kabel en trafo zijn geïnstalleerd. 
Ongeveer een vierde deel wordt direct op locatie afgenomen. Nu zijn op één dak 700 
panelen gelegd maar of ook het tweede dak kan worden belegd moeten we nog bezien. De 
asbestsanering gaat moeizamer dan voorzien.  

- Het zonnedak voor de sporthal in Den Hoorn gaat niet door omdat de initiatiefnemers het 
niet met elkaar eens werden over het eigenaarschap. Het zonnedak komt er evengoed want 
de man van de Sporthal gaat proberen het zelf te doen. 

- Een bouwaanvraag voor zonnepark Burgervlotbrug is in voorbereiding. Voor dit project 
zoekt het bestuur een projectleider via REScoop. Het park komt er op zijn vroegst eind 2019. 
Op een inloopavond voor omwonenden is een perspectieftekening getoond en zijn bezwaren 
aangehoord (vooral angst voor schittering). Met de Dorpsraad hebben we afgesproken dat 
we goed contact houden. 

- Samen met de gemeente Heerhugowaard zoekt Kennemerwind naar een groot dak, 
waaromheen een postcoderoos en een energie coöperatie kan worden gemaakt. Vooralsnog 
is dat nog niet gevonden.  

- De leningen voor Windpark Ferrum worden in het voorjaar van 2019 rond de bouwstart 
gevraagd. In eerste instantie worden omwonenden, aandeelhouders van WP Ferrum en 
Windcollectief Noord-Holland BV uitgenodigd in te schrijven tegen een rente van ca. 5%. 
Kennemerwind zal exclusief aan haar leden vragen geld te lenen ter hoogte van het bedrag 
dat zij in WP Ferrum voor-investeerde ad >200.000 euro. De bandbreedte van de leningen zal 
variëren van 500 tot 10.000 euro. Leden van Kennemerwind worden als eerste geïnformeerd 
via de digitale Westerwind.  

  
Ter afronding van het onderdeel projecten spreekt Felix over de samenwerking van ODE Decentraal, 
REScoopNL, PAWEX, Econobis en Hoom die resulteerde in de oprichting van de coöperatie Energie 
Samen. Met één organisatie bereiken we meer bij het klimaatakkoord en bij de opgaven van de 
komende jaren: 6000 MW wind op land in 2020 en 49% minder CO2 uitstoot in 2030. De komende 
jaren worden naast zelf opwekken van energie de warmtepomp, het elektrisch rijden en ‘van-gas-los’ 



belangrijke thema’s. REScoopNL is daar mede dankzij het door haar gecreëerde Ontwikkelfonds 
helemaal klaar voor en zal op basis van no cure no pay tal van projecten helpen tot stand te komen. 
 
RONDVRAAG 

- Wim van Heerden merkt op dat ASN en Regiobank beide onder de SNS bank vallen en de 
depositogarantie maar eenmaal geldt. Hij doet de suggestie om te investeren in 
zonnepanelen langs het traject van stoomtrein Bello. Ook zou de vereniging deelnemers aan 
de voedselbank kunnen steunen door hen gratis te adviseren over de toepassing 
radiatorfolie.  

- Willi Freudenreich doet de suggestie om mensen die langer dan 7 jaar lid zijn van de 
vereniging een voordeel te gunnen.  

 
Voorzitter Olthuis bedankt de leden voor de vragen en de gedane suggesties en sluit af.  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


