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Uitgave van de 
Zaanse Energie Koöperatie 
Stationsstraat 38 
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 
 

Zal het jaar 2004 ons een betere 

windopbrengst geven? 

De maand januari was niet slecht, met 

18.000 kWh, maar de eerste 10 dagen 

van februari ging het stormachtig, met een 

produktie van wel 10.000 kWh (1000 per 

dag, terwijl de molen op die zaterdag met 

storm wel 10 uur heeft stilgestaan). 

Dat heeft het bestuur van de ZEK wel 

nodig, we krijgen nu misschien ook wat 

extra energie voor onze inspanningen 

terug. 

Zo gaat binnenkort of is inmiddels al het 

nieuwe contract met Nuon ondertekend en 

wordt het Windpaard binnenkort 

gerenoveerd (=opgemept). Meteen na 

deze algemene ledenvergadeing op 2 

maart zullen we ook de statuten bij de 

notaris laten optekenen. 

Alleen moeten we het huishoudelijk 

reglement nog met elkaar vaststellen (zie 

opzet verderop in krantje).  

Daarnaast ben ik zeer verheugd om aan U 

voor te kunnen stellen als nieuwe 

kandidaat voor het penningmeesterschap, 

namelijk Ron Leen, die uit de Zaanstreek 

komt. (hij was er zelfs al bij met de 

opening van de zonnepanelen op het 

gebouw van de stichting de Groote 

Weiver). 

Ik hoop dan ook dat voor het bestuur weer 

de rust zal wederkeren (geen nieuwe 

subsidieregels of dergelijke), zodat ik met 

een gerust hart een tijdje op reis kan gaan 

In die tussentijd zal Jaap Velserboer mijn 

voorzitterschap waarnemen. 

Veel succes en plezier Jaap en Ron! 

 

Thecla Graas 

Uitnodiging ledenvergadering 
 

Hierbij wil het bestuur U uitnodigen voor 

de algemene jaarvergadering op dinsdag 

2 maart om 20 00 uur in het gebouw De 

Stolp, op de hoek Raadhuisstraat/ 

Verzetstraat, pal naast de Hervormde 

Kerk, bij het viaduct van de Coentunnel-

weg, in Koog aan de Zaan.

Agenda: 

1.  Opening , welkom en Agenda 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

3. Verslag Algemene Ledenvergadering 

d.d. 27 januari 

4. Definitief vaststellen nieuwe statuten 

(zie vorige Zaanse Energie Krant! 

meenemen!) 

5. Verslag van de secretaris 2003 

6. Financieel jaarverslag 2003, 

begroting 2004 en vaststelling 

rentepercentage (evt. vaststellen 

nieuw contributiebijdrage) 

7. Verslag kascommissie 

8. Verkiezing nieuwe bestuursleden: 

Jaap Velserboer ; tijdelijk voorzitter 

Ron Leen, kandidaat penningmeester 

9. Laatste nieuws (o.a. uit Waterland) 

10. Rondvraag 

11. Sluiting, evt.vaststellen nieuwe data 
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Verslag Algemene Ledenvergadering 27 januari 
 

Verslag van de tweede extra leden-

vergadering van de Zaanse Energie 

Koöperatie van 27 januari 2004 

Aanwezig:Ton Smit, Simon Boers, Gerrit 

Jan van der Schoor, Agaath Bos, Cees 

Könst, Wim Kool, Hans Gruys, Bert Boer, 

Jaap Velserboer, Thecla Graas, Dick 

Beets.(12 leden) Er zijn geen volmachten 

gegeven. Afbericht: Mw. v/d Made en Mw 

v/d Bunt. 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

Thecla heet aanwezigen welkom in het 

ZEK-kantoor voor de tweede extra 

ledenvergadering. Is blij met de goede 

opkomst maar het voldoet niet aan het 

vereiste quorum om de gewijzigde 

statuten aan te nemen, zodat er op 2 

maart 2004 gelijk met de jaarvergadering 

over dit punt besloten kan worden. Er zijn 

geen aanvullingen of wijzigingen in de 

agenda. 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

Er is nog een brief van ons lid Cees Pauw 

gekomen met aanbevelingen over eisen 

van DNB. Volgens aanwezigen voldoen 

wij met de nieuwe statuten hieraan. Ook 

Simon heeft nog opmerkingen en 

aanvullingen op de concept-statuten, die 

door de secretaris schriftelijk zijn 

beantwoord. 

 

3. Verslag Extra Algemene 

Ledenvergadering van 16 december 

2003 Het verslag wordt door aanwezigen 

goedgekeurd. 

 

4. Voorstel tot vaststelling van de 

statuten Aanwezigen gaan akkoord met 

het concept statuten zoals afgedrukt in 

ZE-krant nummer 28. Met de opmerking 

dat artikel 23 inhoudt dat verworven extra 

stemmen vanuit tientallen jaren 

lidmaatschap en duizenden Euro’s 

inleggeld bij elkaar opgeteld worden tot 

een totaal maximum van 6 stemmen. 

 

5. Bestuurswijzigingen: 

 Voorzitster Thecla gaat er weer een 

aantal maanden tussenuit. Maar zij heeft 

voor opvolging gezorgd in de persoon van 

Jaap Velserboer, die het voorzitterschap 

van de ZEK wil waarnemen. Wim Kool is 

bereid iedere maand de meterstanden 

door te geven en de filters te verversen. 

Voor opvolging van Bert heeft Peter 

Koppen zich gemeld. Geen ZEK-lid en 

wonend in Ermelo . Hijzelf vindt de afstand 

geen bezwaar om 12 keer per jaar naar 

het Zaanse af te reizen. Andr punt is dat 

er een scheiding tussen administratieve 

functies en machtigingen tot betalen 

vereist is. Alle aanwezigen zijn het met 

deze noodzaak eens. Peter gaat alleen 

voor een gecombineerde functie, 

waardoor hij geen kandidaat meer is. Er 

zijn nog andere kandidaten, die nog 

gepolst kunnen worden. In wezen is voor 

de administratieve functie het 

praktijkdiploma boekhouden voldoende. 

Zowel Hans als Gerrit Jan kunnen 

eventueel aan een goed boekhoud-

programma komen. Hans is bereid over 

een  functie na te denken. 

 

6. Vaststelling datum derde extra 

ledenvergadering en tevens 

jaarvergadering.  

Deze wordt vastgesteld op Dinsdag 2 

maart in De Stolp te Koog a.d. Zaan. 

 

7. Rondvraag   

Bert: is volgende week op vakantie. 

Agaath: heeft iemand van Zaanstad nog 

gereageerd op het stukje in de ZE-krant 

over de Ijsbaan? Neen, de oplage zal te 

gering zijn.  
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Thecla: binnen enige tijd wordt de eerste 

paal geslagen voor molen het Jonge 

Schaap aan de Kalverdijk, heeft iemand 

nog een ludiek idee om de ZEK te 

presenteren?  

Thecla wil ook de mogelijkheid van 

automatisch betaling van de contributie 

voorleggen. Dit kost iets meer, maar ’t is 

voor sommige leden misschien een 

uitkomst. 

 

8. Sluiting   

Om 21.30 wordt de vergadering gesloten.

 

Verslag secretaris 2003 
 

Het afgelopen jaar gaf heel veel werk voor 

het bestuur, maar met weinig resultaat 

voor de leden van de Zaanse Energie 

Koöperatie. Of de leden moeten veel 

houden van de ZE-krantjes, want dat 

waren er drie en bijna vier geworden. 

Gewerkt is aan: nieuwe statuten, een 

nieuw teruglevercontract met Nuon, een 

als nieuwe –opgemepte- molen, een 

contract met de nieuwe netbeheerder, 

nieuwe molens in de Westzanerpolder, 

zonodig een nieuwe molen in de 

Randzone Saendelft, in verband met de 

nieuwe statuten is er een nieuwe ledenlijst 

nodig, waarbij het aantal stemmen wordt 

bijgehouden en last en not least: een 

nieuwe penningmeester.  

 

Over de statuten heeft u al heel wat 

kunnen lezen in voorgaande ZE-kranten. 

Als de ledenvergadering ten tweede male 

positief is over het concept, kunnen we 

meteen daarna met notaris Schwarze ter 

ondertekening gaan. Binnenkort wordt het 

nieuwe teruglevercontract met Nuon 

getekend, waarmee de ZEK een redelijke 

afkoopsom krijgt voor het oude, tot 2011 

geldende contract. Dit wel onder een 

aantal voorwaarden, onder meer dat het 

Windpaard zodanig gerenoveerd wordt, 

dat wij voor MEP-subsidie in aanmerking 

komen, waarmee Nuon ons een lage kwh-

vergoeding betaalt, namelijk baseload (nu 

3,6 cent) min 0,8 cent. In z’n totaal krijgen 

we dan een veel betere vergoeding dan 

nu het geval is.   

Het opmeppen van het Windpaard zullen 

we firma Bettink toevertrouwen; zij 

onderhouden al bijna 10 jaar onze molen 

en zijn bekend met de familie van der 

Laan, waar zij tenslotte wel op het erf 

moeten bivakkeren. Maar meer daarover 

in het verslag van de technische 

commissie. 

Door scheiding van de bedrijven die 

energie leveren en die het electriciteitsnet 

beheren komen er nu rekeningen voor 

netbeheer. In 1998 kregen we het bij ENW 

voor elkaar dat we niet extra aangeslagen 

werden voor meterhuur en blindstroom 

voor grootverbruikers (leveranciers waren 

er toen nog nauwelijks). Maar nu moeten 

we er weer opnieuw tegenaan, op 10 

maart is er een voorlichtingsavond van 

onze netbeheerder CONTINUON. (staat 

los van Nuon). Enerzijds is het een 

technisch verhaal, maar meer 

administratief, dus maar bij het 

secretariele verslag) Want zowel de 

consument (verbruiker) als de producent 

(opwekker) moeten beiden voor 

netgebruik betalen. (Ziet uw 

jaarafrekening) De stroom gaat echter 

maar 1x door de kabel dus moet er een 

verdeelsleutel komen. Als beiden 100% 

betalen in er continu een lachende derde. 

Dus het wordt uitzoeken wat de DTE 

(dienst toezicht energietarieven) heeft 

bedoeld in haar onnavolgbare regelingen. 

Tenslotte nog te melden dat er nu een 

Web-site van de ZEK bestaat en mondjes-

maat komen er via telefoon of e-mail 
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Maandopbrengsten 2003 Het Windpaard in kWh (totaal 124 MWh)

0

5000

10000

15000

20000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

aanvragen om informatie binnen ook al 

omdat onder andere gemeente Zaanstad 

en Wormerland een link (doorverbinding) 

in hun site naar de onze hebben. Het 

aantal leden is hierdoor echter niet 

toegenomen. Dat hopen we het komende 

jaar te bereiken met wervingsacties t.b.v. 

de nieuwe molens in de Westzanerpolder. 

In 2003 was ook het bestuur constant van 

samenstelling.

 

Verslag technische commissie 2003 
 

De technische commissie heeft in 2003 

met ingehouden adem zitten wachten 

tot wat er komen zou: nieuwe molens of 

gewoon opmepperij? Meer 

zonnepanelen? Meer wind? 

Nou, de zonnepanelen, die kwamen er. 

Door de actie van Zaanstad 

geïnspireerd en het goede voorbeeld 

willende geven hebben (bestuurs)leden 

van de ZEK, te weten Bert Boer 

(5x120watt), Wim Kool (ingewikkeld, 

maar ook 600watt totaal), Thecla 

Graas, Herman de Leeuw (met ook een 

zonneboiler,na eerst een warmtepomp 

overwogen te hebben) en Dick Beets 

(600 watt) allemaal zelf de spullen 

geïnstalleerd. En wat een zomertje! Ik 

denk dat we ieder 600 kWh op 

jaarbasis terug hebben geleverd. En 

wat een geweldig gezicht om die meter 

achteruit te zien lopen. Zou met je 

bankrekening ook moeten, dat ie 

vanzelf verkleurt van rood via paars 

naar blauw.  

Maar klagen willen we eigenlijk niet, 

maar doen we wel! Mister Windex Jaap 

Langebach schrijft zelfs over een 

rampjaar! Als vanaf 1988 de wind die 

door de maanden heen waait 

gemiddeld per jaar op 100% gesteld wordt, 

komt 2003 op een absoluut dieptepunt met 

78%. Er is dus een kwart wind c.q. opbrengst 

gewoon zoek. Weermannen in krant en op 

TV jubelen over het broeikaseffect met 

warmte records en zonrecords, maar het 

winddieptepunt reppen ze niet over en 

niemand weet waar de wind is gebleven.  

Onze molen het Windpaard heeft niettemin 

keurig zijn best gedaan. De eerste 

onderhoudsbeurt was op 28-8-2003 en gaf 

geen enkel probleem. De tweede, op het 

nippertje nog uitgevoerd op 5-12-03 wèl, 

want toen bleken de klapaslagers over de 

slijtagegrens. Aan de ene kant wel goed in 

verband met de stormachtige wind begin 

februari. Aan de andere kant wel zonde 

omdat straks in mei de molen gerenomept 

wordt. Hierover gesproken met Bettink, de 

nieuwe lagers kunnen ze niet gebruiken 

omdat ze er met flink geweld uitgemept 

worden en dan te zeer beschadigd zijn om 

ze te hergebruiken. Van de opmepcontroleur 

moet alles uit elkaar gehaald worden. 

Gedurende de vakantie van Thecla zal Wim 

Kool maandelijks de meterstanden opnemen 

en de filters verversen; fungeert hij als 

verzorgder van ons Windpaard, wat bij hem 

in goede handen is.
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Financieel overzicht 2003 
(in hele euro’s) 

 

Balans per 31 december 2003 

 2003 2002  2003 2002  

Vaste aktiva   Eigen Vermogen 

Grond Noorderweg 1 1 Saldo per 1/1 41.075 41.983 

Molen Assendelft 54.964 60.482 Res.nà Venn.Belasting 603 cr.  908 

Zonnepanelen 894 1.032 Reserve Groot Onderh. 11.434 10.164 

Betonplaten 1.127 1.502 Vergoeding Planschade 13.613 13.613 

   Restitutie VB 2002 272 

 ---------- -----------  ---------- --------- 

 56.986 63.017  66.997 64.852 

 

Vlottende Middelen   Vreemd Vermogen 

Postbank 3.400 2.678 Ledenleningen 67.634 67.713 

ASN-Profitrekening 75.728 65.673  

 ---------- ----------  ----------- ---------- 

 79.128 68.351  67.634 67.713  

 

Nog te ontvangen/ 3.963 5.041 Nog te betalen 5.446 3.844 

Vooruitbetaald ---------- -----------  -------- --------- 

 3.963 5.041  5.446 .3.844 

 ====== ======  ====== ======= 

Totaal 140.077 136.409 Totaal 140.077 136.409 

 

 

Baten en Lasten 2003 
 

Baten werkelijk begroot Lasten werkelijk begroot 

    

Contributies / 792 900 Alg. en bestuurskosten 1.761 900  

Donaties   Initiële kost. nieuwe molen  500 

Ontvangen rente 1.997 1.950 Te betalen rente 3.405 3.470 

Opbrengst Molen 14.211 12.850 Afschrijving molen 5.518 5.518 

   Overige kosten molen 3.632 3.000 

   Aktiviteiten 40 250 

   Zonnepanelen: afschrijving 138 138  

   Res. groot onderhoud 1.270 1.270 

   Betonplaten: afschrijving 375 375 

 

   Voordelig saldo 861 279  

 ====== ======  ====== ====== 

Totaal 17.000 15.700 Totaal 17.000 15.700
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Toelichting op de Balans per 31-12-2003 

 

Molen Assendelft 

Aanschafwaarde 106.125 

Afschrijving 94/02 - 45.643 

Afschrijving 2003 - 5.518 

Boekwaarde 54.964 

 

De jaarlijkse afschrijving is 8% van de 

aanschafwaarde minus de ontvangen 

subsidie. 

 

Zonnepanelen 

Aanschafwaarde 1.722 

Afschrijving 98/02 - 690  

Afschrijving 2003 - 138 

Boekwaarde 894 

 

Vlottende Middelen 

Een stijging van € 9.700 t.o.v. vorig jaar 

die voornamelijk wordt veroorzaakt door 

niet opgenomen rente en de 

afschrijvingen. De ASN Profitrekening 

heeft momenteel een interest van 2.5 %  

 

Resultaat 2003 

Het boekjaar 2002 eindigt met een 

bescheiden positief saldo vòòr belastingen 

van € 861. De reguliere opbrengst van de 

windmolen was extreem laag, terwijl de 

kosten behoorlijk stegen. Dankzij een 

eenmalige REB-uitkering toch een positief 

saldo. 

 

Reserve Groot Onderhoud 

Berekend is dat wij na 12 ½ jaar € 15.890 

nodig hebben (ontmantelingskosten € 

18.150, twee maal eigen risico € 4.540 

waartegenover een restwaarde staat van 

€ 6.800). Uitgaande van 8% per jaar is nu 

een totaalbedrag van € 11.434 aan 

reserve nodig.  

 

Planschade voor de bouw van 

Saendelft 

Ons verzoek om Planschade in verband 

met de te verwachten opbrengst-

vermindering door  de nieuwbouwwijk 

Saendelft is door de GEM in 2000 

gehonoreerd. In overleg is gekozen voor 

een éénmalige storting van € 13.613. Uit 

de rente-opbrengsten plus de som zelf 

kan in de komende 15 jaar de 

verminderde opbrengst worden gedekt. In 

overleg met de Belastingdienst is deze 

post rechtstreeks in de Balans geboekt.  

 

Ledenleningen 

In 2002 was er voor € 1.771 aan 

inleggingen en voor € 1.849 aan 

aflossingen.

 

 

Toelichting Baten en Lasten 2003 
 

Contributies en Donaties 

De jaarlijkse bijdragen bedroegen € 792 

hetgeen bijna 8% lager is dan vorig jaar. 

 

Ontvangen rente 

Betreft de opbrengst van de renterekening 

bij de ASN. Het rentepercantage is 

gedaald tot 2.5%  

 

 

Opbrengst Molen 

Het was het slechtste windjaar in onze 

geschiedenis (ca. 120.000 kwh.). Het 

financiële resultaat is negatief beinvloed 

door het wegvallen van de groene 

subsidies waardoor wij vanaf 1 juli 2003 € 

0,068 per kwh hebben ontvangen in 

plaats van 0.0789. Een eenmalige 

afrekening van de REB ad €4.781 heeft 

ons voor een fors verlies behoed.  
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Bestuurskosten en Algemene kosten + 

kosten nieuwe molen 

Deze kosten liepen door elkaar en zijn 

daarom in totaal onder één noemer 

geboekt. Verder zijn er wat kosten voor de 

nieuwe Web-site van de ZEK gemaakt. 

 

Te betalen rente 

Betreft een voorziening om over 2003 een 

rente van 5% uit te keren.  

Exploitatie Molen 

De kosten zijn €630 hoger dan begroot. 

Voor afname stroom en kosten meter etc. 

wordt sinds 1 juli maandelijks circa € 100 

in rekening gebracht.  

 

 

Reservering Groot Onderhoud 

Zie de toelichting bij de Balans.

 

Voorstellen aan de Ledenvergadering 
 

1. De leden keuren de jaarrekening over 2003 goed en déchargeren de 

penningmeester en het bestuur voor het gevoerde beleid. 

2. Aan de verstrekkers van leningen met een variabele rente wordt over 2003 een 

rente van 5% vergoed.  

3. De leden keuren de begroting voor het jaar 2004 goed.  

 

Zaandam, 17 februari 2004, Bert Boer, penningmeester 

 

 

Begroting 2004 (in euro’s) 
 

Baten 2003 2004 Lasten 2004 2003 

 

Contributies en Donaties 800 900 Alg. en Bestuurskosten 1.400 900 

Opbrengst Molen 11.000 12.850 Aktiekosten/Promotie D.E. 100 250 

Te ontvangen rente 2.000 1.950 Afschrijving molen 5.500 5.518 

   Overige kosten molen 4.000 3.000  

   Afschrijving zonnepanelen 140 138  

   Te betalen rente 1.700 3.470 

   Reserve Groot Onderhoud1.000 1.270 

   Betonplaten 375 375 

   Initiële kosten Nieuwe Molen200 500 

   Diversen 85 

Nadelig saldo 700  Voordelig Saldo  279  

 --------- ---------  --------- --------- 

 14.500 15.700  14.500 15.700 

 

Toelichting Begroting 2004 
 

Contributies en Donaties 

Is gebaseerd op ongeveer negentig leden 

die gemiddeldEuro 9.-- per lid betalen. 

 

Opbrengst Molen 

Voor dit jaar een verwachting van circa 

150.000 kwh waarvan 75.000 kwh tegen 

 10 

een vergoeding€ 0.068 en 75.000 kwh 

tegen een vergoeding van € 0,079/kwh. 

 

Te ontvangen rente. 

Is gebaseerd op het huidige en verwachte 

saldo aan spaargelden à 2-5 %. 

 

Te betalen rente 

De verwachte opbrengsten staan een 

bescheiden rente van 2.5% toe. Dit is 

overigens wel markt-conform. 

 

Algemene en bestuurskosten 

Wij moeten rekening houden met de 

notariële kosten in verband met de 

statutenwijziging in 2004. Verder met extra 

administratieve kosten voor de uitvoering. 

 

Initiële kosten voor een Tweede Molen 

Onderzocht wordt de mogelijkheid om 

samen met het NUON een molen te 

plaatsen langs het Noordzeekanaal. 

Daaruit kunnen nu nog niet voorziene 

kosten voortvloeien.  

 

Afschrijving van de Molen 

Door het zogeheten “opmeppen” van de 

Molen ontstaat er een nieuwe situatie. De 

nieuwe penningmeester zal moeten 

beoordelen wat dit betekent voor de 

afschrijving. 

 

Voorziening voor Groot Onderhoud. 

Door het “opmeppen” zal de Molen weer 

“als nieuw” zijn. Ons deel van de kosten 

voor het opmeppen kan worden betaald 

uit deze reserve. Evenals voor de 

afschrijving zal de nieuwe penningmeester 

moeten beoordelen wat de gevolgen zijn 

voor de berekening van de noodzakelijke 

voorziening voor Groot Onderhoud in de 

komende jaren. Deze post is voor 2004 

alsvast iets lager gesteld.  

 

De overige posten laten zich verklaren 

door de jaarrekening 2003 

 

Bert Boer  

 

Wist U dat/ Voor U gelezen : 
 
• .De provincie Noord-holland heeft voor 

100% groene stroom gekozen (=12 

milj.Kwh). 

• .Per 1 juli 2004 is er vrije energiekeuze 

voor zowel gas als stroom 

(www.kiesenergie.nl) 

• .In 2005 start een uitgebreide proef met 

CO2 handel in de Europese Unie. 

• .ECN heeft samen met andere 

onderzoeksinstituten de Europese 

Academie voor windenergie EAWE 

opgericht, samenwerkingsverband voor 

lang termijnonderzoek en opeidingen in 

de windenergiesector.  

• .De gemiddelde jaarproduktie van 

Nederlands windvermogen is gestegen 

tot boven de 2 miljard KWH. Dat is 1,9% 

van de landelijke vraag. In 2003 werd 

225 MW in gebruik genomen. 

• Er draaien nu 1581 windturbines met 

een totaal vermogen van 903 MW. 

• .De Consument groene stroom gaat in 

2005 volle ecotax betalen.  

• Het verlaagde tarief voor de afnemers 

van groene stroom zal geleidelijk 

worden afgeschaft. 

• HCWV de Eendragt wil in samen-

werking met vogelaars de werkelijke 

aantallen vogelslachtoffers door 

windmolens inventariseren en bundelen 

om zo een werkelijk beeld te krijgen van 

wat windmolens aanrichten 

• .Wist U dat er  tegenwoordig 

zonnepanelen met thermische energie 

ineen in ontwikkeling zijn, ze noemen ze 

PVT panelen! (volgend jaar wordt er 

verder onderzoek naar gedaan om 

marktintroduktie goedkoper te krijgen.
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Even voorstellen... 
 

Hoe reageer je - als slapend ZEK-lid - 

als de voorzitter je in vertouwen vertelt 

dat ze in verband met een roekeloze 

reis door een duister continent een 

tijdelijke vervanger zoekt? "Dat zal niet 

meevallen", mompel je, totdat je met 

een schok beseft dat ze jou wel erg 

lang aankijkt... 

Goed, ik heb enige bestuurlijke 

ervaring, adviseer als beeldend 

kunstenaar provincie en gemeenten, 

ben boerenzoon en buitenmens en 

woon in het Assendelver veld met 

uitzicht op het Windpaard. Verder 

bemoei ik me met meer dingen dan die 

enkel met mijn vak te maken hebben en 

bedenk en ontwikkel al sinds jaar en 

dag tentoonstellingen en projecten voor 

het onderwijs. Bevlogenheid genoeg! 

Maar tijd? 

En weet ik wel genoeg van al dat geMEP? 

Terwijl ik me beraad werkt Thecla al gestaag 

aan de voorbereidingen voor de overdracht. 

Ik krijg informatie, adressen en 

telefoonnummers, tips, een lijstje met wie 

wat doet en welk gezicht daarbij hoort, alsof 

ze wil zeggen:"Eitje". 

En dus: hier sta ik. Ik kan niet anders. Ik zal 

amper in de schaduw van Thecla kunnen 

staan, maar wat is nu 6 maanden? (Of 7, of 

8, 9 of 10, als het haar bevalt of als ze 

onverwacht wordt opgehouden). 

Wellicht gaat alles voor de wind; een bestuur 

bestaat gelukkig uit meer mensen dan een 

(tijdelijke) voorzitter. En wie weet staan er bij 

haar thuiskomst als eerbetoon 3 nieuwe 

molens langs het Noordzeekanaal. 

Heeft Thecla tenminste een reden om terug 

te komen! 

Jaap Velserboer

 
 

 12 

Uitnodiging  

voor de  

jaarvergadering  
van de  

Zaanse Energie Koöperatie  
op dinsdag 2 maart om 20.00 uur.  

 
De jaarvergadering is in  

het gebouw De Stolp,  
op de hoek  

Raadhuisstraat/ 
Verzetstraat,  
pal naast de  

Hervormde Kerk,  
bij het viaduct van de  

Coentunnelweg,  
in Koog aan de Zaan 


