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Uitgave van de 
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1506 DH  Zaandam  2 

Colofon 

De Zaanse Energiekrant wordt uitgegeven 

door de coöperatieve vereniging Zaanse 

Energie Koöperatie u.a. 

 

Deze vereniging heeft tot doel het 

bevorderen van het gebruik van 

windenergie en andere vormen van 

duurzame energie en het op 

milieuvriendelijke wijze produceren van 

energie. 

 

De Koöperatie heeft als eerste projekt het 

beheren van een windturbine, waardoor 

de leden bijdragen aan de produktie van 

schone duurzame stroom door gebruik 

van windenergie. 

 

Bestuursleden Z.E.K.: 
• Thecla Graas, voorzitster, Oversluispad 

9, 1521 EE Wormerveer, tel. 6214649, 

e-mail: graas@wish.nl 

• Dick Beets, secretaris, Enge Wormer 

22, 1531 MV Wormer, tel. 6283736 

e-mail: zek@planet.nl 

• Bert Boer, penningmeester, Jonge 

Arnoldusstraat 90, 1501 VW Zaandam, 

tel. 6147766, e-mail boer.sneep@wxs.nl 

• Gerrit Jan van der Schoor, 

administratie, Wibautstraat 133, 1505 

CD Zaandam, tel. 7718120, e-mail 

gjvd.schoor@hccnet.nl 

• Hans Gruijs, P. Boorsmastraat 44, 1507 

WT Zaandam, tel. 63121188 e-mail 

gruijs@wanadoo.nl. 

 

 

Momenteel, na een kritische beschouwing,  

zijn er 98 echte leden. 

 

 

Artikelen voor deze Energiekrant kwamen 

van Dick Beets, Thecla Graas  

Lay-out: Gerrit Jan van der Schoor.  

Overigens 

• Het kantoor van de Zaanse Energie 

Koöperatie is te bereiken onder 

� Stationstraat 38, 1506 DH  Zaandam 

� tel.(075) 6283736, fax (075) 6704636 

� e-mail zek@planet.nl 

• Onze website is 

www.zaansenergiecoop.com. 

• De kontributie bedraagt minimaal €5,-- 

per jaar. 

• Leningen aan de ZEK zijn minimaal 

€50,─. 

• Giften zijn ook welkom en zijn aftrek-

baar van de belasting. 

• Indien u de ZEK een lening verstrekt 

kunt u op uw verzoek een Certificaat 

van schone stroom ontvangen. 

• Betalingen overmaken naar rekening-

nummer 3798331 (Postbank) of 

986928240 (Verenigde Spaarbank). 
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Van de voorzitster 
 

De elektriciteit waar we allemaal dagelijks gebruik van maken is continue in ons leven. 

Zo zat ik vorige week bij de dokter en zei tegen hem: 

 

• Wist u dat windstroom niet meer vrijgesteld is van REB? 

• De REB verandert in MEP 

• Gaat ZEK het Windpaard opMEPpen? 

• MEP is alleen voor molens die als nieuw zijn! 

• Groencertificaten worden ondergebracht bij certiQ! 

• Privatisering laat kosten netbeheer de pan uitrijzen 

• Senter beoordeelt MEP voor enerQ! 

• Provinciale windkansenkaart voor BLOW! 

• Opa zegt: minder windkansen door SGP! 

• Prinsjesdag zegt: stop subsidie EPA 

• Maar Zaanstad geeft kleine windmolens op flats een kans 

De dokter gaf als diagnose: klap van de molen gehad, kan ook mep geweest zijn. 

Wij als ideële ZEK kers willen gewoon onze kleine Lagerwey 18/80 laten draaien om als 

leden samen met elkaar schone stroom te maken. Turbulentie genoeg op gebied van 

wet- en regelgeving, helaas erg weinig wind, wel veel mooi weer voor de 

zonnepaneeltjes. 

Het bestuur doet zijn best om alle ontwikkelingen bij te houden, maar zijn daarnaast ook 

naarstig op zoek naar versterking. Onze penningmeester Bert Boer heeft aangegeven  

het graag aan iemand te willen overdragen, wie oh wie? 

Ondertussen hebben we een website www.zaansenergiecooperatie.com opgezet. Kijk 

allen en geef een reactie! Maar we blijven ook verder in beweging! 

Op 14 september zijn er een zo’n 100 mensen bij de molen geweest op de Opa fietsdag. 

Wij vonden dit erg geslaagd en hebben de mensen veel uitleg kunnen geven over de 

plannen van de ZEK, groene energie en de toekomstige plannen voor de polders van 

Assendelft. Bedankt mensen die langskwamen maar ook mensen die tijd hebben 

genomen om deze uitleg te geven. 

En nu .... eindelijk een voorstel tot  verandering van de statuten en de vraag of wij ons 

windpaard moeten gaan opmeppen ‘renoveren’.  

Wij als bestuur zijn trots om U de volgende voorstellen te kunnen voorleggen, en hopen 

dan ook dat U de tijd en energie kunt vinden om op de extra algemene  

ledenvergaderingen te  komen. 

Eerst op dinsdag 16 december om 20.00 uur in het gebouw de Stolp op de  hoek 

Raadhuisstraat/Verzetstraat, pal naast de Ned. Hervormde kerk, bij het viaduct van de 

Coentunnelweg  in Koog aan de Zaan. 

En als we met te weinig leden zijn nog een keer op dinsdag 6 januari om 20.00 uur ook 

in de Stolp. Ik denk dat we samen de beste beslissingen kunnen nemen zodat we als 

bestuur weten met wat  voor mogelijkheden we verder aan de slag kunnen. 

   

Tot ziens, Thecla Graas 
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Commissie van Advies voor  
Nieuwe Molen & Samenwerking 

 

Deze commissie is in oktober 2001 

opgezet om het bestuur meer 

ondersteuning, know how, draagkracht 

proberen te geven, bij de grote'' 

beslissingen voor het ZEK bestuur. 

Inmiddels blijkt het niet makkelijk om je zo 

'effe' in te werken in de huidige roerige 

tijden van de energiemarkt. 

Ook blijkt het erg frustrerend dat we zo'n 

tijd moeten wachten tot er enige 

duidelijkheid komt over de eventuele 

windmolens in de Westzanerpolder 

(helaas kunnen wij niets verder doen dan 

afwachten op wat komen gaat). 

De commissie heeft zich gebogen over 

voorstellen tot wijziging van statuten en 

huishoudelijk reglement,waarbij ook 

overwogen is een andere rechtspersoon 

aan te nemen. Deze voorstellen worden 

nu tijdens de extra algemene 

ledenvergadering besproken. 

De afgelopen tijd hebben we dankbaar 

gebruik kunnen maken van de know how 

van de druk bezette heren Jan van den 

Broek en Henk Stuurman. Echter hebben 

zij beiden om verschillende redenen  hun 

activiteiten voor de commissie advies 

opgezegd. 

Namens het bestuur willen wij hen wel 

bedanken voor hun inzet & meedenken. 

Bedankt!!!!!! 

 

We zijn dus op zoek naar nieuwe 

kandidaten..... 

Gelukkig heeft zich ook al een nieuwe 

kandidaat aangemeld, Nico Koelemeyer, 

raadslid van Groen Links in Wormerland.

 

Lening = Inleggeld + contributie betalen 
 

Leden die een (X) bedrag hebben 

ingelegd, hebben als de statuten worden 

aangenomen, geen lening meer verstrekt, 

maar  inleggeld gegeven. Men krijgt 

hierover net zoals voorheen wel ieder jaar, 

na voorstel van de penningmeester en 

goedkeuring door de Algemene 

Ledenvergadering een bepaald rente 

percentage over uitgekeerd. 

Wat maakt dat woordje nu uit? Veel!!!! 

De Nederlandse Bank heeft namelijk 

collega windmolencoöperaties 

aangesproken over het feit dat je 

zondermeer (bedenkingen) lid kunt 

worden (zonder wettelijke bescherming). 

De vraag rees of windmolencoöperaties 

bedrijfsmatige  activiteiten uitvoeren als 

kredietinstelling, zonder aan de strenge 

eisen te voldoen. 

Daarom gaan wij als ZEK, ieder aspirant-

lid die geld wil inleggen, een soort 

bedenktijd geven, waarbinnen de 

mogelijkheid wordt geboden een 

weloverwogen beslissing te nemen. 

Wij zijn genoodzaakt om van de Zaanse 

Energie Koöperatie een soort besloten 

club maken...  

Ieder lid krijgt jaarlijks ook een 

lidmaatschapskaart. 

Dit houdt in dat erop wordt toegezien dat 

alle leden (met inleggeld), contributie  

(minimaal 5 euro) per jaar betalen. 

We zullen hier als ZEK strikter op moeten 

gaan toezien. 

Zo zullen we indien nodig herinneringen 

gaan schrijven en indien noodzakelijk 

royeren.



 5 

(Concept) Statuten 
 
Ontwerp voor de wijziging van de statuten van de te Zaandam, gemeente Zaanstad, 
gevestigde coöperatie "Zaanse Energie Koöperatie U.A.". 
N.B. Wanneer u deze concept statuten wilt vergelijken met de huidige statuten, kunt u de 
oude statuten en huishoudelijk reglement opvragen bij de ZEK-retaris. 
================================================================ 
Naam en Zetel  
Artikel 1 
1. De vereniging draagt de naam "Zaanse Energie Koöperatie U.A.". 
2. De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Zaanstad. 
Doel en middelen 
Artikel 2 
1. De vereniging heeft ten doel het bevorderen van het gebruik van windenergie en 

andere vormen van duurzame energie waaronder begrepen het efficiënte gebruik 
van energie in het algemeen en het op milieuvriendelijke wijze produceren van 
(elektrische) energie in het belang van haar leden door met hen terzake 
overeenkomsten te sluiten in het bedrijf, dat zij te dien einde ten behoeve van haar 
leden uitoefent, dit alles binnen de Zaanstreek, dat wil zeggen de huidige gemeenten 
Oostzaan, Wormerland en Zaanstad, dan wel haar rechtsopvolgers. 

 De vereniging kan haar werkzaamheden ook tot derden uitstrekken mits dit niet in 
zodanige mate geschiedt dat de overeenkomsten met de leden voor haar bedrijf van 
ondergeschikte betekenis zijn. 

2. De vereniging tracht haar doel te bereiken door onder andere: 
a. het oprichten en in werking houden van een of meer windmolens. 
b. het geven van voorlichting. 
c. het samenwerken in andere rechtspersonen of het aangaan van 

samenwerkingsverbanden, al of niet in vennootschappelijk verband. 
e. alle andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn. 

Duur 
Artikel 3 
De vereniging duurt voor onbepaalde tijd voort. 
Het lidmaatschap en de daaraan verbonden rechten en verplichtingen 
Artikel 4 
1. Als lid tot de vereniging kunnen toetreden, natuurlijke of rechtspersonen, die rechtens 

bekwaam zijn tot het aangaan van overeenkomsten, de doelstelling van de 
vereniging onderschrijven en voorts: 
a. hetzij een inleggeld storten van tenminste vijftig euro (€ 50,00) met betrekking 

waartoe door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur nadere regels 
kunnen worden gesteld. 

b. hetzij gedurende een termijn van tenminste tien kalenderjaren donateur van de 
vereniging zijn en de daaruit voortvloeiende verplichtingen steeds zijn 
nagekomen. 

2. Het bestuur beslist over de toelating. 
3. De aanvraag voor het lidmaatschap en de mededeling van toelating geschieden 

schriftelijk. Niettemin behoeft ten bewijze van verkrijging van het lidmaatschap van 
deze geschriften niet te blijken. 
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4. Bij toelating wordt aan de aanvrager tevens medegedeeld onder welk nummer hij als 
lid is ingeschreven en ontvangt hij een bewijs van lidmaatschap en voorzover van 
toepassing een opgave van het door hem bij wijze van inleg gestorte bedrag, 
alsmede een exemplaar van de statuten van de op dat tijdstip geldende reglementen. 

5. Bij niet-toelating wordt dit aan de aanvrager bij aangetekend schrijven onder opgave 
van redenen medegedeeld. De aanvrager staat gedurende vier weken na 
dagtekening van vorenbedoeld schrijven beroep open op de algemene vergadering, 
die alsnog toelating kan besluiten. Een dergelijk besluit dient bij schriftelijke 
stemming te worden genomen. 

6. Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode, die zich niet langer 
mag uitstrekken dan tot de eerstvolgende algemene vergadering, in geval het lid bij 
herhaling niet voldoet aan of handelt in strijd met zijn lidmaatschapsverplichtingen of 
door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft 
geschaad. 

 Gedurende de periode, dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap 
verbonden rechten niet worden uitgeoefend. 

Artikel 5 
1. Ieder lid betaalt bij wijze van contributie een bijdrage, waarvan de hoogte jaarlijks 

door de algemene vergadering voor het komende verenigingsjaar wordt vastgesteld. 
2. Indien het lidmaatschap minder dan drie maanden voor het einde van een 

verenigingsjaar ingaat is voor het lopende verenigingsjaar geen contributie 
verschuldigd. 

3. Indien het lidmaatschap gedurende het verenigingsjaar eindigt wordt geen teruggave 
of kwijtschelding van contributie over dat jaar verleend tenzij het bestuur in 
bijzondere gevallen, te zijner beoordeling, anders besluit. 

Artikel 6 
1. Leden als hiervoor in artikel 4 lid 1 sub a bedoeld zijn bij hun toetreding een inleggeld 

verschuldigd ten bedrage van tenminste vijftig euro (€ 50,00), te voldoen binnen acht 
dagen na dagtekening van de mededeling van het bestuur als hiervoor in lid 3 van 
dat artikel bedoeld. 

 Door de algemene vergadering kan al of niet bij reglement een hoger minimum 
worden vastgesteld. Stortingen van inleggeld boven vorenbedoeld minimum dienen 
te geschieden in ronde sommen van vijftig euro (€ 50,00) of veelvouden daarvan. 

2. Ieder lid wordt voor de als inleggeld gestorte bedragen in de boeken van de 
vereniging gecrediteerd. 

3. Over het saldo van ieders rekening als hiervoor in lid 2 bedoeld wordt door de 
vereniging een door de algemene vergadering al of niet bij reglement vast te stellen 
jaarlijkse rente vergoed. 

4. het inleggeld wordt aan de desbetreffende leden, dan wel hun rechtverkrijgenden bij 
het einde van het lidmaatschap gerestitueerd met de daarover eventueel nog 
verschuldigde rente. Door de algemene vergadering kunnen al of niet bij reglement, 
ten aanzien van de termijn van uitbetaling en van andere onderwerpen met het 
inleggeld samenhangende, nadere regelen worden gesteld. 

Artikel 7 
Elke aansprakelijkheid van de leden of de oud-leden voor een tekort van de vereniging is 
uitgesloten. 
Artikel 8 
Het lidmaatschap is persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar, noch vatbaar om door 
erfopvolging of anderszins van rechtswege te worden verkregen. 
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Artikel 9 
1. Het lidmaatschap eindigt door: 

a. opzegging door het bestuur krachtens een besluit van de algemene vergadering 
op grond van het feit, dat het lid niet langer voldoet aan de in lid 1 van artikel 4 
gestelde vereisten voor het lidmaatschap, alsook wanneer redelijkerwijze van de 
vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, welke 
opzegging schriftelijk moet geschieden met inachtneming van een termijn van 
tenminste vier weken en tegen het einde van een boekjaar. 

b. opzegging door het lid, welke opzegging moet geschieden bij brief (waarvan het 
bestuur binnen veertien dagen de ontvangst schriftelijk bevestigt) met 
inachtneming van een termijn van tenminste vier weken en tegen het einde van 
een boekjaar. 

c. overlijden van het lid. 
d. ontbinding van een lid rechtspersoon. 
e. ontzetting. 

2. Indien het lidmaatschap eindigt heeft het gewezen lid dan wel hebben diens 
rechtverkrijgenden geen andere rechten dan het recht op terugbetaling van het 
inleggeld overeenkomstig het hiervoor in artikel 6 bepaalde, terwijl indien het 
lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt ten aanzien van de 
contributie over het lopende jaar het hiervoor in artikel 5 lid 3 bepaalde geldt. 

Artikel 10 
1. Ontzetting uit het lidmaatschap door het bestuur kan geschieden wanneer een lid in 

strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, dan wel 
de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 

2. De ontzetting wordt aan het lid bij aangetekend schrijven gemotiveerd medegedeeld. 
3. Tegen de ontzetting staat gedurende één maand na de verzending van deze 

mededeling voor het lid beroep open op de algemene vergadering. Deze neemt zo 
spoedig mogelijk, in elk geval in de eerstvolgende jaarvergadering, een besluit en 
deelt dit aan de betrokkene schriftelijk mede. 

4. De ontzetting gaat in zodra het bestuursbesluit daartoe onaantastbaar is. 
5. Tot het hiervoor in lid 4 bedoelde tijdstip geldt het lid als te zijn geschorst en kunnen 

de lidmaatschapsrechten niet worden uitgeoefend. 
Donateurs 
Artikel 11 
1. Donateurs zijn zij, die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te 

steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimum bijdrage. 
2. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of 

krachtens deze statuten zijn toegekend en opgelegd. 
3. De rechten en verplichtingen van een donateur kunnen te allen tijde wederzijds door 

schriftelijke opzegging beëindigd worden. 
4. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. 
Bestuur 
Artikel 12 
1. De vereniging wordt bestuurd door een uit tenminste drie personen bestaand 

bestuur. Deze worden door de algemene vergadering uit de leden van de vereniging 
gekozen. 

 De algemene vergadering stelt voorts met inachtneming van vorenbedoeld minimum 
het aantal bestuursleden vast. 
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2. Ieder jaar treedt een van de bestuursleden af volgens een door het bestuur, zo nodig 
na loting, opgesteld rooster. Op dit rooster neemt een tussentijds gekozen lid de 
plaats in van zijn voorganger. 

3. Aftredenden zijn terstond herkiesbaar, tenzij zij aan het einde zijn van twee 
achtereenvolgende zittingsperioden als bestuurslid. In dit geval zijn zij niet 
herkiesbaar gedurende een jaar na hun aftreden. 

4. In de vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. 
 Daalt het aantal bestuursleden tot beneden drie, dan vindt voorziening plaats binnen 

twee maanden.  
 Het bestuur blijft volledig bevoegd, ook zolang het onvoltallig is. 
5. Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een 

penningmeester alsmede plaatsvervangers voor hen. 
 De bestuursverkiezing wordt nader geregeld in het reglement. 
Artikel 13 
1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste twee andere 

bestuursleden zulks wensen. De oproepingstermijn bedraagt tenminste drie dagen. 
2. Voor het nemen van rechtsgeldige besluiten is vereist de aanwezigheid van 

tenminste twee/derde gedeelte van de bestuursleden, doch van alle bestuursleden 
indien oproeping niet heeft plaatsgehad. Het bestuur kan ook buiten vergadering 
besluiten nemen, mits alle bestuursleden zich schriftelijk aangaande het voorstel 
hebben uitgesproken en het besluit de instemming heeft van alle bestuursleden. Van 
besluiten op deze wijze tot stand gekomen wordt in de eerstvolgende 
bestuursvergadering mededeling gedaan. 

3. Besluitvorming in het bestuur vindt plaats bij meerderheid van stemmen. Bij staking 
van stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag. 

4. Het bestuur houdt van het in zijn vergaderingen behandelde aantekening in een 
notulenboek. 

5. Het bestuur kan voorts zodanige personen tot zijn beraadslagingen toelaten als het 
wenselijk zal oordelen. Dergelijke personen hebben slechts een raadgevende stem. 

Artikel 14 
1. Het bestuur is, mits met voorafgaande toestemming van de algemene vergadering 

bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of 
bezwaren van registergoederen, tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de 
vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde 
sterk maakt of zich tot zekerheid voor de schuld van een derde verbindt. 

2. Het bestuur behoeft de toestemming van de algemene vergadering voor besluiten tot 
het verrichten van rechtshandelingen en/of het doen van investeringen, indien 
daarmede meer dan het daarvoor op de begroting voor het lopende jaar vastgestelde 
bedrag gemoeid is dan wel waarmede in de begroting geen rekening is gehouden. 

3. Het bestuur is overigens bevoegd tot het verrichten van alle rechts- en andere 
handelingen binnen het doel van de vereniging, daaronder begrepen het aangaan 
van samenwerking in enigerlei vorm met een of meer derden voor het uitoefenen van 
activiteiten binnen het doel van de vereniging en de aanwijzing van degene(n) die de 
vereniging bij die samenwerking zal (zullen) vertegenwoordigen. Over het verloop 
van de samenwerking wordt in het jaarverslag gerapporteerd. 

4. Het ontbreken van toestemming of goedkeuring als hiervoor bedoeld kan door de 
vereniging niet aan derden worden tegengeworpen. 

5. De vereniging wordt vertegenwoordigd door: 
a. het bestuur. 
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b. twee gezamenlijk handelende bestuursleden. 
Aansprakelijkheid, schorsing en ontslag van bestuursleden 
Artikel 15 
1. De leden van het bestuur zijn hoofdelijk tegenover de vereniging aansprakelijk 

wegens ernstige tekortkomingen bij de vervulling van de hun opgedragen taak. 
2. Niet aansprakelijk is het lid van het bestuur dat bewijst, dat de tekortkoming niet aan 

hem is te wijten en dat hij zo spoedig mogelijk de in zijn bereik liggende maatregelen 
heeft genomen om de gevolgen daarvan af te wenden. 

Artikel 16 
1. Te allen tijde kan een lid van het bestuur door de algemene vergadering worden 

ontslagen doch niet nadat de betrokkene de gelegenheid heeft gehad zich te 
verantwoorden. 

2. Bij niet behoorlijke vervulling van zijn taak kan een bestuurslid door de algemene 
vergadering voor ten hoogste acht weken worden geschorst.  

3. Binnen een maand na een besluit tot schorsing wordt een algemene 
ledenvergadering bijeengeroepen, welke, na zo mogelijk de geschorste te hebben 
gehoord, kan besluiten tot opheffing van de schorsing, verlenging van de 
schorsingstermijn met ten hoogste zes weken of tot ontslag. 

Personeel 
Artikel 17 
1. Het bestuur kan ter uitvoering van de werkzaamheden van de vereniging een of meer 

personeelsleden aanstellen. Personeelsleden zijn werkzaam onder toezicht en 
verantwoordelijkheid van het bestuur en worden door het bestuur van een 
schriftelijke of mondelinge instructie voorzien. 

2. De bezoldiging en verdere rechtspositie van personeelsleden wordt door het bestuur 
in overleg met de betrokkenen bepaald, eventueel aan de hand van door het bestuur 
vastgestelde algemene richtlijnen. 

3. Vergaderingen van het bestuur en algemene ledenvergaderingen worden door 
personeelsleden bijgewoond indien en voorzover dit door het bestuur, dan wel de 
algemene vergadering wordt verlangd. 

Algemene vergadering 
Artikel 18 
Binnen zes maanden na het einde van het boekjaar wordt de jaarlijkse algemene 
vergadering gehouden, waarin het bestuur zijn jaarverslag uitbrengt en rekening en 
verantwoording doet over het in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur door 
overlegging van de jaarrekening overeenkomstig het hierna in artikel 25 bepaalde en 
waarin wordt voorzien in de periodieke vacatures in het bestuur. 
Artikel 19 
1. Voorts roept het bestuur de algemene vergadering bijeen indien het dit wenselijk 

oordeelt, indien een bestuursbesluit de goedkeuring of toestemming van de 
algemene vergadering behoeft of indien leden, welke tezamen tenminste een/tiende 
van het totaal in de algemene vergadering uit te brengen aantal stemmen kunnen 
uitbrengen dit schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen aan het 
bestuur verzoeken. 

2. Indien na indiening van een zodanig verzoek het bestuur niet binnen veertien dagen 
na ontvangst van dat verzoek de leden tot een vergadering heeft bijeengeroepen, te 
houden uiterlijk vier weken na die ontvangst, zijn de verzoekers zelf bevoegd tot 
bijeenroeping over te gaan. 
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Artikel 20 
1. Een algemene vergadering wordt door het bestuur schriftelijk bijeengeroepen met 

vermelding van de agenda. De termijn van oproeping bedraagt tenminste acht 
dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. Deze 
termijn bedraagt tenminste veertien dagen indien een voorstel tot statutenwijziging of 
tot ontbinding van de vereniging voor de eerste maal aan de orde komt. 

2. Op de agenda worden geplaatst alle onderwerpen, die ingevolge de statuten 
behandeld moeten worden of die het bestuur of die leden, welke tezamen tenminste 
een/tiende van het totaal in de vergadering uit te brengen aantal stemmen kunnen 
uitbrengen, behandeld wenst (wensen) te zien. De vaststelling van de agenda wordt 
nader in het reglement geregeld. 

Artikel 21 
1. Als voorzitter en secretaris van de algemene vergadering treden op de voorzitter en 

de secretaris van het bestuur en bij hun ontstentenis hun plaatsvervangers, dan wel 
zodanige derde, al of niet lid van de vereniging, als door het bestuur wordt 
aangewezen. Wordt op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien dan voorziet 
de vergadering daarin. 

2. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging en alle 
donateurs. 

3. Het bestuur kan bepalen, dat derden tot de algemene vergadering worden 
toegelaten, teneinde daarin het woord te voeren. 

Artikel 22 
1. Omtrent onderwerpen welke niet op de agenda zijn vermeld kan niettemin wettig 

worden besloten in een vergadering waarin alle leden aanwezig zijn, mits het besluit 
met voorkennis van het bestuur en eenstemmig wordt genomen. 

2. Een eenstemmig besluit van alle leden, blijkende uit een schriftelijke verklaring van 
die leden, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft dezelfde kracht als een 
besluit van de algemene vergadering. 

Artikel 23 
1. In de algemene vergadering heeft - mits niet geschorst -: 

a. ieder lid tenminste een stem. 
b. ieder lid dat éénduizend euro (€ 1.000,00) of meer heeft ingelegd daarenboven 

een stem voor elk gedeelte van éénduizend euro (€ 1.000,00) van zijn inleg per 
éénendertig december van het verenigingsjaar, voorafgaande aan dat, waarin de 
algemene vergadering wordt gehouden, waarin het stemrecht wordt uitgeoefend, 
met dien verstande dat uit dezen hoofde nimmer meer dan zes stemmen extra 
kunnen worden uitgebracht. 

c. ieder lid dat niet aan het hiervoor sub b gestelde voldoet, daarenboven één stem 
voor elke volle tien jaar, dat hij op éénendertig december van het verenigingsjaar 
voorafgaande aan dat, waarin de algemene vergadering wordt gehouden, waarin 
het stemrecht wordt uitgeoefend, onafgebroken lid van de vereniging is geweest 
met een maximum van zes. 

Het bestuur houdt een register met betrekking tot het aan ieder van de leden 
toekomende aantal stemmen bij uit welk register aan ieder lid op zijn verzoek met 
betrekking tot zijn inschrijving kosteloos een uittreksel wordt verstrekt. 

2. Besluiten (met uitzondering van besluiten tot statutenwijziging en ontbinding van de 
vereniging) worden genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte 
stemmen in een vergadering waarin tenminste drie/tiende gedeelte van het totaal 
aantal uit te brengen stemmen vertegenwoordigd is. 
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3. Stemmingen geschieden mondeling tenzij leden door wie tenminste een/vierde van 
het totaal ter vergadering vertegenwoordigde aantal aandelen schriftelijke stemming 
verlangt, of als het gaat om stemmingen over personen. 

4. Stemmen, bij volmacht uitgebracht, zijn geldig, met dien verstande dat als 
gevolmachtigde een ander lid dient op te treden, van de volmacht ten genoege van 
de voorzitter schriftelijk of uit enig ander te eniger tijd gangbaar communicatiemiddel 
dient te blijken en geen lid voor meer dan drie andere leden gevolmachtigde kan zijn. 
Een aldus vertegenwoordigd lid wordt voor de toepassing dezer statuten tot de 
aanwezigen gerekend. 

5. Blanco en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd. 
6. Staken de stemmen dan is geen besluit tot stand gekomen. 
7. Indien de stemming een verkiezing betreft en geen van de kandidaten de volstrekte 

meerderheid heeft verkregen, vindt herstemming plaats tussen de beide kandidaten 
die de meeste stemmen op zich verenigden. Staken ook dan de stemmen dan beslist 
het lot. 

Boekjaar 
Artikel 24 
Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. 
Jaarverslag, jaarrekening 
Artikel 25 
1. Het bestuur brengt op de in artikel 18 bedoelde algemene vergadering die gehouden 

moet worden binnen zes maanden na het einde van het boekjaar, behoudens 
verlenging door de algemene ledenvergadering, zijn jaarverslag uit en doet onder 
overlegging van een balans, een winst en verliesrekening en een toelichting op deze 
stukken, hierna tezamen te noemen jaarrekening, alsmede het verslag van de 
kascommissie, rekening en verantwoording over het in het afgelopen boekjaar 
gevoerde beleid. 

2. De algemene vergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk zes weken vóór de 
jaarvergadering, een commissie van twee leden, die geen deel mogen uitmaken van 
het bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het lopende casu 
quo laatst verstreken boekjaar. De commissie brengt ter jaarvergadering verslag uit 
van haar bevindingen. 

 Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te 
verschaffen, haar desgewenst de kas en waarden te tonen en inzage van de boeken 
en bescheiden van de vereniging te geven. 

3. De kascommissie kan zich bij de controle laten bijstaan door een deskundige, welke 
deskundige dient te worden aangewezen na overleg met het bestuur van de 
vereniging. 

4. De algemene vergadering kan op voorstel van het bestuur in plaats van een 
kascommissie een accountant met het onderzoek naar de jaarrekening belasten. 

5. Na goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering wordt aan die 
vergadering voorgesteld aan het bestuur décharge te verlenen voor het door hem 
blijkens de boeken in het afgelopen boekjaar gevoerde beleid. 

Winstbestemming 
Artikel 26 
De vereniging kan de winst geheel of gedeeltelijk reserveren dan wel geheel of 
gedeeltelijk uitkeren aan de leden volgens door de algemene vergadering vast te stellen 
regels. 
De algemene vergadering kan aan het batig saldo ook een andere bestemming geven. 
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Reglementen 
Artikel 27 
De algemene vergadering stelt met inachtneming van de wet en de statuten een of meer 
voor de leden van de vereniging bindende reglementen vast ter regeling van alhetgeen 
nadere regeling behoeft. 
Statutenwijziging 
Artikel 28 
1. Een voorstel tot wijziging van de statuten kan uitgaan van het bestuur of van leden, 

welke tezamen tenminste een/tiende gedeelte van het totaal aantal uit te brengen 
stemmen kunnen uitbrengen. 

2. Voor een rechtsgeldig besluit van de algemene vergadering tot wijziging van de 
statuten is vereist, dat: 
a. ieder van de leden met inachtneming van een termijn van tenminste veertien 

dagen - die van de oproep en die van de vergadering niet medegerekend - is 
opgeroepen bij brief waarin vermeld, dat ter vergadering een voorstel tot wijziging 
van de statuten zal worden gedaan en behandeld en waarin tevens de volledige 
tekst van de voor te stellen wijziging is medegedeeld. 

b. tenminste drie/tiende gedeelte van het totaal aantal uit te brengen stemmen 
vertegenwoordigd is. 

c. tenminste de meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen zich voor het 
voorstel heeft verklaard. 

3. Is in die vergadering niet tenminste drie/tiende van het totaal aantal uit te brengen 
stemmen vertegenwoordigd, dan wordt binnen zes weken doch niet eerder dan twee 
weken na de dag van de eerste vergadering een tweede vergadering gehouden, die 
volgens de gewone regelen wordt opgeroepen en die ongeacht het alsdan 
vertegenwoordigde aantal stemmen met volstrekte meerderheid van de geldig 
uitgebrachte stemmen het besluit tot statutenwijziging kan nemen. 

4. Het bestuur doet zo spoedig mogelijk daarna van de statutenwijziging een notariële 
akte opmaken. Tot het doen passeren van deze akte is ieder bestuurslid bevoegd. 

Ontbinding 
Artikel 29 
1. Een voorstel tot ontbinding van de vereniging kan uitgaan van het bestuur of van 

leden, die tezamen tenminste een/derde gedeelte van het totaal aantal uit te brengen 
stemmen kunnen uitbrengen. 

2. Voor een rechtsgeldig besluit van de algemene vergadering tot wijziging van de 
statuten is vereist, dat: 
a. ieder van de leden met inachtneming van een termijn van tenminste veertien 

dagen - die van oproep en die van de vergadering niet medegerekend - is 
opgeroepen bij brief waarin is vermeld, dat ter vergadering een voorstel tot 
ontbinding van de statuten zal worden gedaan. 

b. tenminste drie/tiende gedeelte van het totaal aantal uit te brengen stemmen 
vertegenwoordigd is. 

c. tenminste vier/vijfde van de geldig uitgebrachte stemmen zich voor het voorstel 
heeft verklaard. 

3. Is in een vergadering niet tenminste drie/tiende gedeelte van het totaal aantal uit te 
brengen stemmen vertegenwoordigd, dan wordt binnen zes weken doch niet eerder 
dan twee weken na de dag van de eerste vergadering een tweede vergadering 
gehouden, die volgens de gewone regelen wordt opgeroepen en die ongeacht het 
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alsdan vertegenwoordigde aantal stemmen met een meerderheid van vier/vijfde van 
de geldig uitgebrachte stemmen het besluit tot statutenwijziging kan nemen. 

4. Indien een besluit is genomen tot ontbinding van de vereniging, geschiedt de 
vereffening door het bestuur, tenzij de algemene vergadering anders mocht 
besluiten. Bij het besluit tot ontbinding bepaalt de algemene vergadering de beloning 
die de vereffenaars zullen genieten. 

5. Een batig saldo krijgt een door de algemene vergadering te bepalen bestemming, 
met dien verstande dat allereerst aan de leden van hen geleende gelden en de 
eventueel gekweekte rente worden terugbetaald. 

6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voorzover dit tot vereffening van 
haar vermogen nodig is. 

 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen 
zoveel mogelijk van kracht. 

 In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam 
worden toegevoegd de woorden "in liquidatie". 

7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de vereniging 
onder berusting van de daartoe door de algemene vergadering aan te wijzen 
persoon. 

 Deze zal bevoegd zijn een opvolgend bewaarder aan de stellen met dezelfde 
bevoegdheid. 

8. De bepalingen van dit artikel kunnen niet worden gewijzigd dan op de wijze en met 
de meerderheid als in dit artikel voor een besluit tot ontbinding van de vereniging is 
voorgeschreven. 

Geschillen 
Artikel 30 
Geschillen over de uitlegging en toepassing van de statuten, van het reglement en van 
de besluiten van de algemene vergadering, kunnen ten verzoeke van de meest gerede 
partij worden onderworpen aan het oordeel van drie personen, waarvan één aan te 
wijzen door het bestuur, één door degene, met wie het geschil bestaat en de derde door 
de twee aldus aangewezenen tezamen. 
De betrokkenen beslissen bij wijze van bindend advies. 
 

 

(Concept) Huishoudelijk reglement  
1. Geldigheidsduur 

Het huishoudelijk reglement is geldig van af de laatste aanpassing, die door het bestuur 

is bekrachtigd. Het huishoudelijk reglement wordt jaarlijks aan de algemene vergadering 

voorgelegd en is bij meerderheid van stemmen in overleg met het bestuur aanpasbaar. 

Het huishoudelijk reglement is aanpasbaar indien de meerderheid van het bestuur 

daaraan behoefte heeft. 

 

2. Vergaderingen 

Het bestuur hebben we opgedeeld in een dagelijks bestuur,nl voorzitter,secretaris en 

penningmeester en een algemeen bestuur bestaande uit het dagelijks bestuur en 

overige bestuursleden. Het bestuur vergadert i.p een keer per maand, de ene maand 

alleen het dagelijks bestuur, de volgende maand het algemene bestuur, behoudens de 
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zomervakantie. De bestuursvergaderingen zijn openbaar,(het lukt echter niet om de 

vergaderingen op een vaste avond te laten plaatsvinden). 

 

3.Agenda bestuursvergaderingen 

De agenda voor de vergadering wordt minstens 1 week voor de vergadering verstuurd. 

Ieder bestuurslid of vereniginglid kan bij de voorzitter of de secretaris een agendapunt 

indienen. De voorzitter en de (beide) secretarissen stellen gezamenlijk de agenda op. 

 

4.Samenstelling bestuur 

De bestuursleden verdelen onderling de taken. 

Indien er meerdere kandidaten zijn voor 1 functie, vindt aanstelling plaats bij 

meerderheid van stemmen. De wenselijke grootte van het bestuur is 7 leden: namelijk 1e 

en 2e voorzitter, 1e en 2e secretaris,1e en 2e penningmeester en 1 a 2 algemene 

bestuursleden. 

 

5. Taken Voorzitter 

De taken van de voorzitter zijn omschreven in de statuten van de Zaanse Energie 

Koöperatie U.A.(ZEK), hoofdzakelijk omschreven in de artikelen 12,13 en 14 De 

voorzitter geeft leiding aan de bestuursvergaderingen en de algemene vergadering. 

Daarnaast zijn er een aantal algemene taken die door de voorzitter kunnen worden 

gedaan en die in onderlinge overleg/samenwerking moeten worden verdeeld, deze taken 

zijn niet specifiek voor de voorzitter. 

 

6. Taken secretaris 

De taken van de secretaris zijn omschreven in de statuten van de ZEK, hoofdzakelijk in 

de artikelen 14 en 18. DE taken van de secretaris zijn: 

*  maakt verslagen van de vergaderingen (bestuurs, advies en )  

*  schrijft de uitgaande stukken 

*  verzorgt kontakt met derden, zoals o.a. : 

- Kamer van Koophandel 

- Tennet 

- EnerQ 

- CertiQ 

- (subsidievaanvragen) 

- rijk/provincie/gemeenten (bestemmingsplannen) 

- NUON 

- windturbine fabrikanten 

* beheren van website 

* beheert het archief 

* verzendt notulen/agenda/uitnodiging 

* verwerkt de ingaande en uitgaande post 

Het is wenselijk dat deze taken in onderling goed overleg worden opgedeeld door de 1e 

en 2e secretaris. 
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7.Taken penningmeester 

De taken van de (1e) penningmeester zijn omschreven  in de statuten van de ZEK,  

hoofdzakelijk in de artikelen 14,18 en 25. De (1e) penningmeester streeft ernaar het 

bedrag aan ïnleggeld op een zodanig peil te brengen, dat de financiering van de 

aangegane verplichtingen zonder bankleningen plaats kan vinden. De penningmeester 

kan hulp krijgen/ gebruik maken van de expertise van een accountant. De 

penningmeester is verantwoordelijk voor betalingen en vorderingen, zoals :  

* subsidieaanvragen 

* belastingaangelegenheden 

* jaarlijks opmaken van de balans en een kosten/batenoverzicht 

* opmaken van een begroting voor het komend boekjaar 

* onderhandelt over de terugleververgoeding 

* int de contributie van de leden en schrijft herinneringen evt. aanmaningen 

* stelt een rente % voor aan de ALV en schrijft een rentebrief naar de leden en regelt de 

rentebetaling 

* maak lijst van het aantal stemmen per lid 

 

8 Overige taken van het bestuur 

De ondergenoemde taken kan ieder bestuurslid op zich nemen, echter de taakverdeling 

moet voor een ieder duidelijk zijn en zonodig op schrift worden vastgelegd. Ook moet er 

terugkoppeling zijn naar de bestuursvergaderingen, zodat het bestuur in het algemeen,  

maar het dagelijks bestuur in het bijzonder volledig op de hoogte is.  : 

* redactie van de Zaanse Energiekrant + versturing 

* melden van de maandelijkse opbrengst van de turbine aan Windservice Holland (Jaap 

Langenbach) 

* onderhouden van kontakten , door bijvoorbeeld bijwonen van vergaderingen van 

ODE(Organisatie voor Duurzame Energie), 

* VWVH (vergadering Windmoleneigenaren Nooord HOlland),milieuplatform,etc. 

* beheert het ledenbestand + zorgt voor uitgifte van bewijs van lidmaatschap 

* verzorgen van de jaarlijkse najaarsschouw + pr 

* educatie overdragen 

* beheren van website 

 

9.Commissies 

Commissies kunnen ad hoc worden gevormd ombepaalde activiteiten gezamenlijk uit te 

voeren. De commissie heeft tot taak  een werkplan op te stellen en dit na goedkeuring 

van het bestuur en met medewerking van een of meerdere (bestuurs) leden uit te 

voeren. Van hun bezigheden brengen zij jaarlijks verslag uit. Je kunt denken aan  

* adviescommissie 

* nieuwe molen commissie 

* strategisch groen project commissie 

* pr commissie (folder, werven van nieuwe leden) 

* educatieve commissie 

* technische commissie ; 

DE technische commissie zorgt voor optimaal beheer van de verenigingsmolen in 

technisch opzicht, geeft begeleiding aan en uitvoering van opmerkingen van de 
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molenaar. Verder geeft de commissie technische ondersteuning bij het verkennen van 

nieuwe projecten van de vereniging. 

 

10. Molenaars 

De molenaars van het windpaard hebben tot taak: 

- het melden van bijzonderheden 

- De firma Bettink te waarschuwen bij problemen met de Lagerwey18/80 

- Meldpunt zijn bij ontwikkelingen vanuit het oogpunt van bestemmiingsplan-

veranderingen, milieuvergunningen of dergelijke. De Molenaars zijn de Fam.van der 

Laan , Noorderweg 1, Assendelft, telefoon: 075-6873355 

 

11. Bijdrage leden : 

DE jaarlijkse contributie per lid (per adres)bedraagt minimaal 5 euro. Een echtpaar is 

dan 10 euro? Men kan echte ook alleen contributie betalen, waarvoor men dan minimaal 

twee keer per jaar een Zaanse Energiekrant ontvangt. 

 

12.Inleggelden : 

Het verstrekte inleggeld aan de vereniging bedraagt minimaal 50 euro. 

 

 

NajaarsMEP 
 

Op 12 oktober jl. hielden we weer de 

jaarlijkse molenschouw. Daarbij was 

een prijsvraag: 

hoeveel betaalt u voor één kilowattuur 

groene stroom enkeltarief bij Nuon en 

hoeveel krijgt de ZEK voor één 

kilowattuur schone stroom van Nuon. 

Alle aanwezigen deden een gokje, 

niemand had het opgezocht. Behalve 

Dick dan....Het antwoord was: U betaalt 

bij 2000 kWh jaarverbruik bij Nuon voor 

groenstroom 21,7 cent per kilowattuur 

en wat de ZEK er voor krijgt?? 8,03 

cent! Jaap Velserboer was hier het 

dichtst bij en won dan ook het flesje 

molenbitter. 

Echter wie kon vermoeden dat de prijs 

die de ZEK voor elke kilowattuur 

schone stroom krijgt zo gauw zou 

veranderen. Per 1 juli kreeg 

penningmeester Bert Boer een 

afrekening van Nuon waarop de prijs van 

6,82 cent stond. Meteen daar achteraan 

stuurde Noordwestnet, een 

dochteronderneming van Continuon een 

rekening voor netbeheer van € 113 per 

maand. Reken uit je verlies van de vrije 

marktwerking en de winst voor Nuon. 

Bedankt meneer Potter! Onze Jan Peter doet 

zijn naam wel eer aan, want wil je de 

schatkist vol krijgen, dan moet je een echte 

Potter zijn. De zonne-energie de EPA 

subsidies afpakken, die eigenlijk een 

teruggave zijn van de heffingen die je op 

vervuilende rommel betaalt. En dan nu nog 

eens de REB, die iedereen, behalve grote 

ondernemers moet betalen over smerige 

grijze stroom, die werd netjes teruggesluisd 

naar groene stroommolenaars. Maar dat 

vond Harry maar niks, die stopt de REB in 

belangrijkere dingen als het milieu en 

bedacht MEP 
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Wat is MEP? 
 

MEP staat voor Milieukwaliteit Elektriciteit 

Productie. 

Per 1 juli 2003 is de ministeriele regeling 

'milieukwaliteit van de 

elektriciteitsproductie MEP) in het leven 

geroepen. 

M.n. om alleen de Nederlandse 

producenten van Duurzaam opgewekte 

Energie te kunnen 'subsidiëren'. 

Immers het milieu is een zorg van ons 

allemaal. 

Tennet BV, beheerder van het landelijke 

hoogspanningsnet houdt zich namens het 

Ministerie van Economische Zaken bezig 

met 

De uitvoering van deze regeling en heeft 

hiervoor dochter EnerQ opgericht. 

De MEP vergoeding (de subsidie)is per 

KWh en wordt jaarlijks door de Minister 

van Economische Zaken vastgesteld in de 

regeling 'subsidiebedragen'. Echter er zijn 

wel spelregels. 

 

Zo kunnen producenten van duurzaam 

opgewekte energie met een installatie van 

voor 1 januari 1996, alleen voor MEP in 

aanmerking komen als deze bijvoorbeeld 

ingrijpend zijn gerenoveerd 

(=OPMEPPEN). 

Hiervoor moet een ontheffingsprocedure 

voor worden aangegaan? 

Ons windpaard is dus van voor 1 januari 

1996.  

Wij zijn samen met een aantal andere 

windmolencoöperaties van de VWNH 

(Vereniging Windmoleneigenaren Noord-

Holland) zo'n ontheffingsprocedure 

ingegaan en zullen hier binnenkort 

waarschijnlijk een positief antwoord op 

krijgen. 

Nu is het aan onze leden om over deze 

mogelijke renovatie te beslissen. 

Hieronder staat een lijstje met de 

verschillen in resultaat (winst maken we 

nooit!) na wel of niet opmeppen. Hierbij 

worden de kosten: € 21.500 in 5 jaar 

afgeschreven. De precieze toelichting 

krijgt u bij de vergadering. Bedenk wel: 

resultaten in het verleden geven geen 

garantie voor de toekomst. Met andere 

woorden: In 2007 komt er misschien nog 

wel een beroerder kabinet, die zelfs de 

MEP wegmept. 

 

Het bestuur wenst U alvast Fijne 

Feestdagen.
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Exploitatieberekeningen Opmeppen in hele € excl. BTW 
KWh prijs is nu 6,818 cent, wordt na opmeppen in 2004:loadbase + mep 1e halfjaar en 

2e halfjaar gedeeld door twee. Dus 2,4 cent + {(4,8+6,3):2}=2,4+5,5=7,9 cent.  

Voor 2005 is de MEP vastgesteld op 7,7cent, wordt dus van Nuon 2,4+7,7=10,1cent. 

Nuon betaalt 50% van het opmeppen, dus kost ons €10.750.  

Algemene kosten= bestuurskosten + aktie&promotie+initiele kosten nieuwe molen 

+groencertificaten beheer. Op begroting 2003 totaal €1657.  

 
Begro-

ting 2003 

2003 

lagere 

op-

brengst 

2004-

2006 

zonder 

MEP 

2004 met 

MEP 

2005-

2006 met 

MEP 

2007 e.v. 

zonder 

MEP 

2007 e.v. 

met MEP 

Baten        

Opbrengst 12.850 10.840 9.204 12.285 12.285 9.204 12.285 

Ccontributies 900 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Te ont rente 1.950 2.000 2.000 1.700 1.700 2.000 1.700 

Extra MEP     2.970  2.970 

 15.700 13.840 12.204 14.985 17.955 12.204 17.955 

Lasten        

OnderhoudC 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 

Verzekering 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 

Afschrijving 5.518 5.518 5.518 5.518 5.518   

Afs beton 413 413 413 413 413 413 413 

Alg kstn 1.657 1.657 1.657 1.657 1.657 1.657 1.657 

Te bet rente 3.470 3.470 3.470 3.470 3.470 3.470 3.470 

reserv GO 1.270 1.270 1.270 1.270 1.270 1.270 1.270 

netbeheer  678 1.356 1.356 1.356 1.356 1.356 

Afs. Opmep    2.150 2.150  2.150 

Totaal 15.328 16.006 16.684 18.834 18.834 11.166 13.316 

        
Resultaat= 372 -2.166 -4.480 -3.849 -879 1.038 4.639 

 

Samengevat t/m 2008 Jaar Zonder MEP Met MEP 

  2003 -2.166 -2.166 

  2004 -4.480 -3.849 

  2005 -4.480 -879 

  2006 -4.480 -879 

  2007 1.038 4.639 

  2008 1.038 4.639 

  Totaal -13.530 1.505 
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Interessante websites 
• www.greenprices.nl blijft een heel leuke en leerzame site, voor zowel privé als zakelijk. 

• zie ook www.kieskeurig.nl waar ze mee samen werken. 

• www.beldezon.nl is een unieke site met zonne-energie opbrengst en. 

• http://zonnewijzer.beldezon.nl: voor zonnepaneelbezitters 

• www.solarsite.net is een hele mooie, waarmee u gelijk een goed doel bedient 

• www.milieuloket.nl is een website vol met tips over energiebesparing in huishoudens 

• www.Noorderlicht.VPRO.nl/waterstof geeft informatie over de waterstofeconomie 

• www.Hydrogennow.org/facts gaat ook over waterstofeconomie 

• www.consumentengedrag.novem.nl moet ook een erg leuke site zijn.   

• en wat dacht U van onze eigen website.....www.zaansenergiecoop.com/ 

 

Voor U gelezen/wist U dat? 
• Consumenten kunnen in 2004 niet 

langer meer profiteren van premies 

op energiezuinige apparaten en 

energiebesparing aan en in de 

woning, zoals isolatie en dubbelglas. 

Echter er is in 2004 nog een budget 

van 9 miljoen over. 

• Per 14/11/03 wil staatssecretaris van 

Geel het EPA en de steun aan 

projecten voor duurzame energie 

zoals zonnepanelen, zonneboilers en 

warmtepompen in stand houden. Dit 

laatste geldt alleen voor projectbouw 

en dus niet voor de individuele 

consument. 

• Afgelopen extreem zonnige periode 

leverden de Nederlandse 

zonnepanelen een recordbijdrage. 

Per dag in de afgelopen zonnige 

periode is er 115.000 KWH oftewel 

energie voor 13.000 huishoudens 

geproduceerd. De uitstoot van 58 ton 

van het broeikasgas kooldioxide kon 

zo worden vermeden. 

• Per 10 oktober staan er 180 

zonnepanelen op het dak van de 

faunaflat in Wormer. De opgeleverde 

energie wordt gebruikt voor de 

gemeenschappelijke verlichting, 

openslaande deuren en liften in de 

flat. 

• In september 2003 is er een nieuwe 

opleidingsvariant begonnen op de TH in 

Rijswijk, deze heet Duurzame Technologie 

(DT)Met deze vierjarige richting wordt 

ingespeeld op de vraag vanuit de 

samenleving naar creatieve eigentijds 

opgeleide ingenieurs. Zo gaan zij in 

groepsverband aan een project werken 

van een eigen educatief windmolenpark. 

Voor info bel: 070 34 01 598 of kijk op 

www.thrijswijk.nl 

• In de Wieringermeer is een nieuw 

testlaboratorium voor windturbinebladen 

gereed. Hier kunnen ze bladen tot 60 

meter testen op sterkte en 

vermoeiingsgedrag. Ook bij het 

nabijgelegen testpark Kreileroord kunnen 

ze turbines in hun geheel testen. 

• Volgens de verschillende tijdsplannen zal 

Europa in het jaar 2006 over 3000 MW 

aan offshore windvermogen beschikken, 

m.n. in de Noord- en Oostzee. Goed voor 

3 miljoen huishoudens. Eind 2002 stond er 

nog maar 256 MW aan opgesteld 

windvermogen op de Europese wateren. 

• Duitsland is begonnen met het 

ontmantelen van kerncentrales. Tot voor 

kort waren ze voor de productie van 

elektriciteit voor 33% afhankelijk van 

dezelfde kerncentrales.
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UUiittnnooddiiggiinngg  vvoooorr  ddee  
EExxttrraa  LLeeddeennvveerrggaaddeerriinngg  vvaann  ddee  

ZZaaaannssee  EEnneerrggiiee  KKooööppeerraattiiee  
  
HHeett  bbeessttuuuurr  vvaann  ddee  ZZaaaannssee  EEnneerrggiiee  KKooööppeerraattiiee  nnooddiiggtt  uu  uuiitt  vvoooorr  
ddee  EExxttrraa  LLeeddeennvveerrggaaddeerriinngg  ddiiee  ggeehhoouuddeenn  wwoorrddtt  oopp  dinsdag 16 
december om 20.00 uur in het gebouw de Stolp op de hoek 
Raadhuisstraat/Verzetstraat, pal naast de Ned. Hervormde kerk, 
bij het viaduct van de Coentunnelweg  in Koog aan de Zaan. 
En als we met te weinig leden zijn komen we voor alleen het 
wijzigen van de statuten nog een keer bijeen op dinsdag 6 januari 
om 20.00 uur, ook in de Stolp. 
  

Agenda 16 december 
1. Opening, welkom en agenda 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 
3. Verslag Algemene Ledenvergadering 

d.d. 15 april 2003 (op vergadering 
uitgereikt) 

4. Terugmelding adviescommissie (m.n. 
rechtspersoon/Waterland)  

5. Voorstel tot verandering van statuten 
en huishoudelijk reglement 

6. Bestuurswijzigingen  (aftreden 
bestuurslid Bert Boer, we zoeken nog 
een kandidaat, heeft u misschien een 
oplossing hiervoor?) 
PAUZE 

7. Laatste nieuws  .....SGP en 
Westzanerpolder 

8. Opmeppen molen   ja of nee.... 
9. Rondvraag  
10. Sluiting 

 


