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Overigens

Colofon

• Het kantoor van de Zaanse Energie
Koöperatie is te bereiken onder
 Stationstraat 38, 1506 DH Zaandam
 Tel 06 33800429, 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 aftrekbaar van de belasting.
• Indien u de ZEK een lening verstrekt
kunt u op uw verzoek een Certificaat
van schone stroom ontvangen.
• Betalingen overmaken naar rekeningnummer 3798331 (Postbank).

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.:
• Jaap Velserboer, Zeedijk 11,1566 NE
Assendelft, tel. 075-6871274, e-mail
jaapvelserboer@freeler.nl
• Dick Beets, secretaris, Enge Wormer
22, 1531 MV Wormer, tel. 06-33800429,
e-mail: zek@planet.nl
• Ron Leen, Prins Hendrikkade 90, 1501
AG Zaandam, tel. 075-6357189,
• Gerrit Jan van der Schoor,
administratie, Wibautstraat 133, 1505
CD Zaandam, tel. 7718120, e-mail
gjvd.schoor@hccnet.nl
• Thecla Graas, Oversluispad 9, 1521 EE
Wormerveer, tel. 6214649, e-mail:
graas@wish.nl
• Hans Gruijs, P. Boorsmastraat 44, 1507
WT Zaandam, tel. 63121188 e-mail
gruijs@wanadoo.nl.

Jaarvergadering 29 maart 2005
Gratis boekje “Alles in de wind” voor bezoekers
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Redactioneel
met ons significant te lage bod dus op
superwinsten koersen?
De lachende derde is onze RON. “Onze?”
Ja de RON is van ons want het is een
(semie)-overheidsbedrijf. En de winsten
die hier binnenkomen gaan dus terug naar
“onze” overheid.

We hadden dus “significant” lager
geboden voor de grond dan de andere
windexploitant. Dat betekent dat de
andere flink meer had geboden en dus
met een mindere winstmarge of grotere
kans op verliesmarge genoegen heeft
genomen. Je zal toch in deze windstille
wintermaanden, die toch eigenlijk voor dè
opbrengst hadden moeten zorgen, een
paar miljoen in een molen hebben
geïnvesteerd en daarbij € 150.000 per jaar
voor de standplaats moeten ophoesten en
het waait niet!
Tuurlijk wordt de MEP-periode wel langer.
Die 7,7 eurocent per kWh moet het
immers doen en niet die paar centen van
Nuon. We beginnen ons zelfs af te vragen
of die 7,7 cent MEP dan toch niet te hoog
is! Kennelijk weten ervaren windexploitanten hier knappe winsten mee te boeken.
En wij met onze ideologiese clubs zouden

In één adem gezegd komen de van
belasting van burgers betaalde MEPcenten dus via de windmolens naar RON
en gemeenten weer met een U-bocht
terug richting overheids-kas?
Zo houden we de staatseconomie aan het
draaien, de ambtenaren aan het werk en
bij de tegenstanders van windenergie het
idee hoog dat er véél subsidie naar
windenergie gaat. Naar windenergie?
Naar de grondeigenaren!

Uitnodiging ledenvergadering
De Zaanse Energie Koöperatie nodigt
leden en belangstellenden uit voor de
algemene ledenvergadering op woensdag
16 februari aanstaande van 20.00 tot
21.30 in de ontspanningszaal,
Westerkoogweg 62, Koog a/d Zaan.

De agenda is als volgt:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Opening
Verslag vorig jaar
Jaarverslag sekretaris
Jaarverslag technische commissie
Financieel jaarverslag
Decharge penningmeester
Vaststelling rentepercentage
Vaststelling begroting 2006
Verkiezing kascommissie 2006
Bestuurswisselingen, Hans Gruijs is
aftredend volgens schema, maar heeft
zich herkiesbaar gesteld. Ook Thecla
is nu weer verkiesbaar.
11 Wat nu? Discussie en vaststelling
beleidsplan voor 2006
12 Rondvraag
13 Afsluiting
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Verslag Ledenvergadering 29 maart 2005
Aanwezig: 13 leden (zie presentielijst)
Afbericht: Gerard Meyssen, Nico
Koelemeyer.

vennootschapsbelasting zal dit op een
negatieve aanslag uitkomen, zodat voor
2005 een beter resultaat wordt verwacht.
Dhr. Könst vraagt het rentepercentage te
verhogen naar 2 ½ %. Dit zou neerkomen
op plm. € 650 extra verlies. Beter is het
volgend jaar de rente conform die van
ASN te houden ( 3%). Leden moeten niet
vergeten dat er vorig jaar 5% is betaald en
het jaar ervoor nog 5% met
terugwerkende kracht. Aanwezigen gaan
akkoord met het rentepercentage van 2%
over 2004. De kascommissie Wim Kool en
Cees Könst hebben de boeken
gecontroleerd, de penningmeester heeft
de financiën op een zeer begrijpelijke
manier toegelicht, de boekhouding gaf
een zeer professionele indruk. Op voorstel
van de kascommissie wordt Ron Leen
gedéchargeerd voor het beheer van de
penningen over 2004. Voor 2005 bestaat
de kascommissie uit Jaap Kellerman en
Wim Kool, als reserve staat Ton Smit
genoteerd.

Opening, agenda en mededelingen (1)
Voorzitter Jaap Velserboer opent de
vergadering, Aan de agenda wordt
toegevoegd bespreking van het technisch
jaarverslag.
Ingekomen stukken en mededelingen
(2)
Er is een brief van Mw. van der Made, die
niet kan komen omdat dat de vergadering
niet in de Stolp is. De Stolp was helaas
niet beschikbaar.
Verslag van ALV 24 oktober (3)
Pim Gorter had nog aangegeven dat
Gemeente Zaanstad verzocht kan worden
voor een vervangende locatie als het
Windpaard moet verdwijnen door het
Strategisch Groenproject. Inzake de
locatie Westzanerpolder kan Zaanstad
weinig doen omdat de grond niet in haar
eigendom is. Gemeente is wel gevraagd
druk uit te oefenen op RON.

Verslag technische commissie (6)
Dhr. Könst vraagt of we compensatie van
Nuon krijgen voor inkomstenderving door
stilstand molen wegens kabelbreuk en
wegens onderhoud transformator. Nuon
heeft in het contract bedongen dat de
molen een aantal uren per jaar stil gezet
kan worden, ook als er bijvoorbeeld teveel
spanning op het net staat. Verzekering
vergoedt wel inkomstenderving, maar dat
is pas nadat de molen 2 keer 24 uur heeft
stilgestaan.

Verslag secretaris 2004 (4)
Door Cees Könst konden we notaris
Schwarze, die 12 jaar terug de statuten
had opgesteld, bereid vinden om de
statuten aan te passen, hetgeen naar
tevredenheid is gelukt al kostte het een
paar ledenvergaderingen.
Financieel jaarverslag 2004, begroting
2005, vaststelling rentepercentage (5)
Penningmeester Ron licht e.e.a. naar
tevredenheid toe. Door aanloopkosten
nieuwe molen, notariskosten, een matig
windjaar en inkomstenverlies door enkele
maanden zonder REB en MEP, is er een
verlies van €3.325 Voor de

Verkiezing nieuwe bestuursleden (7)
Volgens het rooster is Thecla aan de beurt
om af te treden, maar dat gaat moeilijk
aangezien ze er niet is en zich niet
herkiesbaar kan stellen. Onze 2e
voorzitter Jaap Velserboer is bereid nog
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een jaar voor te zitten, we vragen Thecla
of ze zich een jaar uit wil laten schrijven
om zich rustig aan te kunnen inwerken.

Voorzitter stelt voor een beleidsplan voor
de ZEK te maken.
Rondvraag (9)
- Dick geeft aan dat er naast het boekje
voor de wind nu ook een flyer is met
repliek op de aantijgingen tegen
windenergie. Er worden 500 besteld.
Bert complimenteert het bestuur met het
verzette werk voor de locatie
Westzanerpolder.
- Ton meldt dat de vogelwacht Zaanstreek
t.a.v. de geplande windmolens langs de
A7 een onderzoek gaat doen naar
vliegbewegingen van vogels in deze
omgeving. Ton houdt ons op de hoogte.
- Agaath vraagt hoe we kunnen reageren
op de door provincie Groningen
bestreden windmolens in Duitsland. Dick
stuurt een voorzetje voor een brief naar
aanwezige leden.
- Simon vraagt of er nog vorderingen zijn
bij Het Jonge Schaap, zodat ZEK zich
kan presenteren. We wachten tot de
eerste paal wordt geslagen. Op de
zonnepanelenbrief aan de Groote
Weiver is geen antwoordt gekomen, Dick
belt hierover met Natascha
Groothuismink.

Toestemming samenwerkingsverband
met CWVW (8)
Voorzitter licht e.e.a. toe, gevraagd wordt
hoe snel een B.V. opgericht kan worden:
dit duurt enkele weken. Zodra RON
bekend maakt dat we de locatie krijgen
moet het dagelijks bestuur bijeen komen,
met CWVW moet de B.V. aangevraagd
worden, geld gestort worden en een
procedure om de directeur aan te stellen.
Voorts moet er een begroting worden
opgesteld, een aantal zaken staan al in de
financiële opzet van Ecofys. Leden van de
ZEK hebben geen invloed op het beleid
van de BV, wèl over de besteding van
50% van het resultaat. Evenwel dient de
vertegenwoordiger van de BV openheid
van zaken te geven via een jaarverslag.
Bert vraagt aandacht bij het bestuur voor
uitwerking van de stemverhouding n.a.v.
de nieuwe statuten. Verder vindt hij de
werkwijze van de RON verwerpelijk: zodra
vast staat dat zowel de leden van CWVW
als van de ZEK met het bod akkoord gaan
moet er contact met dhr. Winkel Buiter
worden opgenomen, dat deze voorwaarde
afvalt en dat we nu een serieus antwoord
willen Met deze informatie wordt tot
stemming overgegaan: aanwezigen zijn
unaniem vóór het voorgestelde
samenwerkingsverband en de bedragen,
die de ZEK hiervoor ter beschikking stelt.

Sluiting en volgende vergadering (10)
Jaap bedankt aanwezigen voor de
belangstelling. Mocht het quorum niet
gehaald worden dan is de volgende
ledenvergadering op donderdag 21 april
om 19.30 in principe in de Stolp.

Verslag secretaris 2005
Nieuwe Molen
Dit jaar hebben we alles op alles gezet om
nieuwe molens in de Westzanerpolder te
kunnen plaatsen. Op de ledenvergadering
van 29 maart was men unaniem vóór een
samenwerkingsverband met
Windcoöperatie Waterland en het

bijbehorende bedrag wat dat eventueel
zou kosten. We haalden het quorum
volgens de nieuwe statuten net niet en er
moest een tweede ledenvergadering op
21 april aan te pas komen om een
voldoend quorum bijeen te krijgen. De
samenwerking met Windcoöperatie
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Waterland raakte in een stroomversnelling
en mondde eind augustus uit in de
oprichting van de B.V. Windenergie
Zaanstreek Waterland. We wilden niet het
risico nemen dat door het doen van een
offerte er verplichtingen werden
aangegaan waar hetzij de coöperaties,
hetzij de ondertekenende bestuursleden
financieel op aangesproken konden
worden. Helaas heeft de B.V. de
benodigde gronden niet in pacht gekregen
en is besloten de B.V. maar zo gauw
mogelijk te verkopen omdat er anders
een gehele financiële jaarrekening
opgemaakt zou moeten worden door een
accountant. Alles is naar tevredenheid van
de beide coöperaties afgewikkeld.

adviescommissie werd niet
bijeengeroepen. De samenwerking met
WCW was immers een feit en de talloze
overlegplegingen naar een goed bod
vroegen veel van het bestuur om alle
bestuursleden op één lijn en geïnformeerd
te houden. De leden van de
adviescommissie zijn wel telefonisch
geraadpleegd en schriftelijk geïnformeerd.
Zaanse Energie Krant en Web-site
Er zijn in 2005 twee Zaanse Energie
Kranten en een trieste nieuwsbrief
verschenen. Deze krant wordt ook via de
Web-site gepubliceerd. Vanuit de Website
www.zaansenergiecoop.com hebben
scholieren/studenden gereageerd en twee
nieuwe leden zich aangemeld.

Aantal leden
Ons bestuurslid Gerrit Jan heeft vanuit de
nieuwe statuten een ledenregister opgezet
met het aantal stemmen dat daarbij hoort
naar inleg en jaren lidmaatschap. Zo
kwamen wij er achter dat de ZEK per 3112-2005 107 leden heeft. Er zijn drie
nieuwe leden bijgekomen. Helaas is ons
lid en vorser voor schone energie Henk
van der Pol in december overleden. Wij
wensen de familie sterkte met dit grote
verlies.

Randzone Saendelft
Het Structuurplan Randzonde Saendelft
bevat drie elementen: Bouwplan van 1500
woningen ten noorden van onze molen
(kreekrijk), doortrekking van A8 naar de
snelweg Alkmaar – Wijkertunnel en een
recreatie/sportvelden/waterbergingsgebie
d (omzoom) in het overige gebied rondom
de molen. Allen zorgen voor minder
opbrengst en slagschaduwproblemen. In
tegenstelling tot alle andere
grondeigenaren zijn we nog steeds niet
benaderd voor aankoop van de grond,
waarvoor fam. v/d Laan overigens het
recht van eerste (terug) koop heeft.
Zaanstad bekijkt op dit moment of
opschaling van onze molen naar een
Megawatter past in het oude
bestemmingsplan “Kaaik”, en met welke
vergunningsprocedure.

Bestuurswisselingen
Bij de ledenvergadering van 29 maart was
Thecla nog in Afrika maar bij haar
terugkomst is ze voor een jaar uit het
bestuur getreden. Zodra zij weer als
bestuurslid is gekozen kan ze twee
perioden in het bestuur blijven. Jaap
Velserboer bleef voorzitter en gaf Thecla
de gelegenheid om zich “warm te lopen”
(noemen ze dat in Afrika ook zo, Thecla?).

Najaarsschouw
De najaarsschouw op 23 oktober was
weer een gezellige bijeenkomst zonder de
Scric der Zee maar mét trekzakmuziek,
dus op ‘wind’, molenbitter en enkele
nieuwe gezichten.

Aantal vergaderingen
AB, DB en adviescomm. Het algemeen
bestuur vergaderde zeven keer, het
dagelijks bestuur vijf keer. De
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ZNMO
De ZEK is vertegenwoordigd in het Zaans
Natuur en Milieu Overleg en in het

Milieuplatform en levert stukjes voor de
ZNMK.

gestopt met zonne-energie. We
proberen via ODE een nieuwe
omvormer te regelen. Matervolt in

Amsterdam biedt goede alternatieven, die als
een soort adapter gewoon binnen in het
stopcontact zitten.

Verslag technische commissie 2005
Opbrengst + maandelijkse meting
Over 2005 gaf onze molen een jaaropbrengst van 132.600 kWh. Hiermee
zaten we 85% van het gemiddelde van
156.000 kWh /jr. De bouw van Saendelft zal zijn effect laten zien, maar het
was gewoon een minder windjaar
hoewel beter dan 2003 met 124.000
kWh
Aan onderhoudsbedrijf Bettink legden
wij de volgende vraag voor: “Voor onze
opgemepte Lagerwey 18/80 in Assendelft hebben we verschillen in meterstanden. De eigen Lagerwey-meter
geeft voor 2005 een jaaropbrengst van
136.170 kWh. Nuon betaalt ons echter
voor slechts 132.600 kWh. Is dit
verschil binnen de toleranties? Of
moeten we met Continuon of hoe het
meetbedrijf nu weer heet aan de slag?”
Met vriendelijke groet, de ZEKretaris
Het antwoord was als volgt:
Onderwerp: FW: Meterstanden
Geachte heer Beets,
Het verschil in de meterstanden is niet
zo vreemd, de meting in de Lagerwey
turbine is niet geijkt en verschillen van 2
a 3% zijn absoluut niet raar. Indien de
turbine meter vroeger wel lager was
dan de netmeting of hetgeen
daadwerkelijk uitgekeerd werd, verdient
het wel aandacht.
met vriendelijke groeten / with best
regards,
Jan de Jong
Bettink Service & Onderhoud BV

Onderhoudsbeurt
Op 2 juni is de halfjaarlijkse onderhoudsbeurt
door de firma Bettink uitgevoerd, er waren
geen bijzonderheden.

25000

Technische storingen:
Géén!

15000

Vogelaanvaringen:
Géén!!
Zonnepanelen Weiver waarnaartoe?
Onze zonnepanelen zijn na alarmerende
berichten over sloop van het dak van
buurtcentrum ‘de Groote Weiver’ gehaald.
We zijn bezig een plekje te zoeken bij ons
najaarsschouw-onderkomen “de
skapeskuur”. Onze panelen zijn van het
modulaire type, met omvormer(tje) achter op
het paneel in weer en wind. Gebleken is dat
dergelijke omvormers het door de hoge
temperaturen (+80 graden) toch geregeld
stuk gaan. . Zonne-energie vereniging
"Zonnestroomproducenten" heeft ervoor
gestreden dat de omvormers (OK4's), die
vele mensen hebben die zonnepanelen
hebben aangeschaft via actie Zonnig
Zaanstad worden gechecked en zonodig
vervangen. In november 2005 werd dit
bekend gemaakt, maar tot op heden is er bij
de bestuursleden nog geen check of een
mailing daarover binnen gekomen. Nuon
heeft een garantieregeling voor alle
“Sunpower” panelen, waarbij de omvormers
gratis worden vervangen. Na 3½jaar gebruik
is er bij ons ook buiten de garantietermijn om
een omvormer gratis vervangen. Ook nu
blijkt er weer een omvormer kapot te zijn (de
panelen zelf zijn onverwoestbaar). Het bedrijf
in Heilo, die ons de panelen verkocht, is
7
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FINANCIEEL OVERZICHT 2005

Toelichting op de balans per 31-12-2005
BALANS PER 31 DECEMBER 2005
VASTE ACTIVA
2005
Vaste activa
Grond Noorderweg
Molen Assendelft
Molen Adelft - opmeppen
Zonnepanelen
Betonplaten
Vlottende activa
N.t.o./vooruit. bet. posten
Liquide middelen
Postbank
ASN-profitrekening

2004

1
43.928
3.962
618
377

1
49.446
5.094
756
752

48.886

56.049

4.965

4.846

4.965

4.846

2.111
92.209

1.800
77.726

94.320

79.526

2005
Eigen vermogen
Saldo per 1 januari
Resultaat voor (na) VpB
Reserve Groot Onderh.
Vergoeding Planschade
Restitutie VpB
Vreemd vermogen
Ledenleningen
Vlottende passiva
N.t.b./vooruit ontv.posten

148.171 140.421

38.353 41.678
1.072 - 3.325
13.974 12.704
13.613 13.613
272
272
67.284

64.942

79.085

67.458

79.085

67.458

1.802

8.021

1.802

8.021

148.171 140.421

BATEN EN LASTEN 2005
Baten

Contributies/donaties
Rente
Opbrengst molen
Overige baten

Werkelijk

Begroot

997
1.610
14.906
889

800
1.350
16.620
-

18.402

18.770
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EIGEN VERMOGEN
Na bijtelling van het positieve
exploitatieresultaat 2005 en de restitutie
vennootschapsbelasting bedraagt het
eigen vermogen per 31 december 2005 €
39.697.
Bij deze vermogenspositie moet een
kanttekening worden gemaakt. Dit heeft te
maken met de in het verleden gekozen
afschrijvingssystematiek net betrekking tot
het Windpaard gerelateerd aan de voor
het Windpaard ontvangen subsidie.

2004

Lasten

Werkelijk

Begroot

Alg. en bestuurskosten
Actie-/promotiekosten
Rente
Kosten molen
Afschr. Molen
Afschr. opmeppen
Afschr. zonnepanelen
Afschr. betonplaten
Dotatie Groot Onderhoud
Initiële kosten WZP proj.
Diverse lasten

2.079
1.543
2.587
5.518
1.132
138
375
1.270
2.608
81

2.750
750
1.700
4.000
5.520
1.135
140
375
1.270
PM
-

Voordelig expl. resultaat

1.071

1.130

18.402

18.770

Molen Assendelft
Aanschafwaarde
Afschrijving 94/04
Afschrijving 2005
Boekwaarde

106.125
-/- 56.679
-/- 5.518
43.928

De jaarlijkse afschrijving is 8% van de
aanschafwaarde minus de ontvangen
subsidie.
Molen Assendelft - opmeppen
Aanschafwaarde
Afschrijving 94/04
-/Afschrijving 2005
-/Boekwaarde

RESERVE GROOT ONDERHOUD
In 2005 is de opbouw van de reserve
groot onderhoud ongewijzigd gebleven.
De opbouw is 8% per jaar van de totaal
verwachte benodigde reserve ad €
15.890.

5.660
566
1.132
3.962

De jaarlijkse afschrijving is 20% van de
aanschafwaarde minus de ontvangen
subsidie.
Zonnepanelen
Aanschafwaarde
Afschrijving 94/04
Afschrijving 2005
Boekwaarde

-/-/-

PLANSCHADE SAENDELFT
Deze post is in 2000 ontvangen van de
GEM en is bestemd voor het opvangen
van de voorziene verminderde opbrengst
van de molen in Assendelft als gevolg van
de bouw van de nieuwbouwwijk Saendelft
in de komende 15 jaar.

1.722
966
138
618

LEDENLENINGEN
Saldo per 1-1-2005
Aflossingen
Inleggingen
Saldo per 31-12-2005

De jaarlijkse afschrijving is 8% van de
aanschafwaarde minus de ontvangen
subsidie.
VLOTTENDE ACTIVA
Deze post bevat te ontvangen bedragen,
zoals:
• Rente ASN rekening
• Bijdrage telefoonkosten molenaar
• Molenopbrengst december - Nuon
• Afrekening 2005 van Enerq
• en vooruitbetaalde kosten, zoals:
• Verzekeringen 2006

€ 67.458
-/-€
327
€ 11.954
€ 79.085

VLOTTENDE PASSIVA
Deze post bevat over 2005 te betalen
bedragen, zoals:
e
• BTW - 4 kwartaal
• Rente aan leningverstrekkers ZEK
• Diverse crediteuren
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Toelichting baten en lasten 2005
BATEN

vergoeding van de ASN op de
spaarrekening van de ZEK. Conform het
besluit van de ledenvergadering in 2005
wordt voor de rentevergoeding op de
verstrekte leningen hetzelfde
rentepercentage gehanteerd.

Contributies/donaties
De belangrijkste oorzaak van de afwijking
ten opzichte van de begroting is gelegen
in een gift van een lid van de Koöperatie,
die haar lening heeft geschonken.

Afschrijvingen
De afschrijvingen zijn conform de in het
verleden en tot op heden gehanteerde
systematiek.
De in het verleden gekozen systematiek
kan er toe leiden dat de gepresenteerde
vermogenspositie te hoog wordt
weergegeven.
Bij de huidige afschrijvingssystematiek
blijft er op het Windpaard een restwaarde
over van € 37.150, zijnde de in het
verleden ontvangen subsidie. Deze is in
het verleden direct als opbrengst
verantwoord en niet op mindering
gebracht op de aanschafwaarde van de
molen.
De grote onzekere factor is de opbrengst
van de verkoop van de molen na
afschrijving. Het maximale risico bedraagt
een boekverlies van € 37.150.
De tweede onzekere factor hierbij is de
houding van de fiscus tegenover dit
boekverlies.

Ontvangen rente
Deze post betreft de ontvangen rente over
de ASN-profitrekening.
Opbrengst molen
2005 was wederom een matig windjaar.
De productie bedroeg 132.900 kwh.
Verder bestaat de opbrengst (69,8% van
de totale opbrengst) uit de MEP-subsidie
van EnerQ.
Overige baten
Deze post wordt gevormd door van de
molenaar teruggevorderde
gesprekskosten via de molentelefoon in
2005, alsmede de vrijval van in 2003 en
2004 opgenomen verplichtingen, waarvoor
geen facturen zijn ontvangen.

Dotatie Groot Onderhoud
De dotatie is gebaseerd op in het verleden
en tot nu toe gehanteerde systematiek.
Initiële kosten Westzanerpolder
De gerapporteerde kosten zijn kosten
gemaakt voor de oprichting van de
gezamenlijke BV met CWVW ten behoeve
van de offerte aan de RON voor het
plaatsen van een aantal windmolens op
het industrieterrein Hoogtij te Westzaan.
Inmiddels is de plaatsing van de
windmolens niet aan de BV toegekend. De
BV is verkocht en de samenhangende
kosten zijn op fifty-fifty basis verdeeld
tussen de ZEK en CWVW.

LASTEN
Algemene en bestuurskosten
Deze post bevat naast vergaderkosten en
declaraties van bestuursleden tevens:
 verzekeringskosten Delta Lloyd
 abonnementen en contributies
Rentelasten
De uit te keren rente over 2005 bedraagt
2%, hetgeen overeenkomt met de
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Begroting 2006
Baten
Contributies/donaties
Rente
Opbrengst molen
Overige baten

2006

2005

1.000
1.625
17.640

800
1.350
16.620
-

Nadelig expl. resultaat

20.265

Lasten

2006

2005

Alg. en bestuurskosten
Actie-/promotiekosten
Rente
Kosten molen
Afschr. Molen
Afschr. opmeppen
Afschr. zonnepanelen
Afschr. betonplaten
Dotatie Groot Onderhoud
Initiële kosten WZP proj.
Diverse lasten

2.250
750
1.550
2.750
5.518
1.132
138
377
1.270
100

2.750
750
1.700
4.000
5.520
1.135
140
375
1.270
-

Voordelig expl. resultaat

4.430

1.130

20.265

18.770

18.770

Toelichting begroting 2005
Baten
Contributies/donaties
Deze post is begroot op basis van de
ontvangen contributies en donaties in
2005.
Opbrengst molen
De begrote opbrengst van de molen is
gebaseerd op een verwachte productie
in 2006 van 140.000 kwh tegen een
vergoeding van:
 € 0,0480 per kwh van Nuon en
 € 0,077 per kwh van Enerq voor
Milieukwaliteit Elektriciteit Productie.
Rente
De begrote rente is gebaseerd op de
rentevergoeding op de ASNprofitrekening over 2005.

Lasten
Algemene en bestuurskosten
Deze post is begroot op basis van de
uitgaven van 2005.

Actie- en promotiekosten
Het bestuur is nog steeds voornemens om
haar folder- en promotiemateriaal aan te
passen en vernieuwen.
Rente
Deze post is gebaseerd op een verwachte
rente-uitkering over 2006 van 2,0%.
Kosten molen
Deze post is gebaseerd op de kosten voor
2005, rekening houdend met een kleine
verhoging in 2005.
Dotatie Groot Onderhoud
Deze post is gebaseerd op de historisch
bepaalde jaarlijkse dotatie aan de
Voorziening Groot Onderhoud.
Initiële kosten WZP project
Deze post is op nul gezet, omdat er geen
kosten meer voor de Koöperatie worden
verwacht. Het project is met de afwijzing van
de gezamenlijke offerte met WCW beëindigd.
Alle gerelateerde kosten zijn in 2005
verantwoord.
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Voorstellen aan de ledenvergadering
1. De leden keuren de jaarrekening over 2005 goed en déchargeren hiermee de
penningmeester en het bestuur voor het gevoerde financiële beleid.
2. Aan de verstrekkers van leningen met een variabele rente wordt over 2005 een
rentepercentage van 2% vergoed.
3. De leden keuren de begroting voor het jaar 2006 goed..

Wat nu? Waar moet dat heen?
Naar een nieuw ZEK-beleid
Het bestuur heeft de uitkomsten van de
enquête bekeken. Onze conclusie is dat
leden het meest voelen voor het
opschalen van het Windpaard (297
punten) en adviseren (265 punten). De
molen verkopen en een antikernenergiegroep worden scoren met 127 en 142
punten het laagst; zijn op dit moment dus
géén opties.

één of meer enthousiaste leden òf vanuit
Windcoöperatie Waterland.
Voor advisering geldt hetzelfde: willen we
dat goed doen, dan kost dat veel tijd. De
huidige secretaris heeft te kennen
gegeven zijn bestuursfunctie over te willen
dragen om zich volledig in te zetten voor
advisering. Een aderlating voor het
bestuur, maar een enorme opsteker voor
het milieu! Maar dan nog is er werk dat
vele (vrijwilligers-) uren in beslag neemt.
De opzet van de advisering kan op de
sunsmile manier: ZEK-leden kunnen
begeleid worden in energiezuinig gedrag,
aankopen van zuinige apparatuur,
wegdoen van energieslurpers, of
installatie-adviezen vragen. Als hiermee
het stroomverbruik “significant” daalt, kan
er bij het uitgespaarde geld met een
financiële bijdrage vanuit de ZEK
aanschaf van een zonnepaneel of klein
windmolentje bekostigd worden.
Met andere woorden: het vuur brandt nog
steeds bij het bestuur, maar we zoeken
naar een andere invulling van taken.
Die worden natuurlijk ontwikkeld vanuit de
algemene ledenvergadering. Voorstel is
dan ook voor de komende
ledenvergadering om het beleid van de
ZEK op deze wijze aan te passen via het
huishoudelijk reglement en
leden/belangstellenden op te roepen om

Met opschalen bedoelen we het plaatsen
van een nieuwe, grotere molen op het
plekje waar nu het Windpaard staat. Er is
een gesprek geweest met de gemeente
om te onderzoeken of dat
bestemmingsplantechnisch mogelijk is.
Maar een nieuwe molen plaatsen kost
nogal wat tijd en inspanning. Dat hebben
we gemerkt met de bieding op de
Westzanerpolder! Het opzetten van een
gedegen financieel plan, aankaarten
financiering vanuit een groenfonds, de
leveringsvoorwaarden van
molenfabrikanten bestuderen en
vastleggen, verzekering en onderhoud
regelen, stroomleveringscontracten
afsluiten, milieueisen meewegen…het is
ons gebleken dat zo’n grote en
verantwoordelijke actie het huidige
bestuur ontstijgt. Domweg door gebrek
aan tijd en onderhandelingsvaardigheden.
Kortom, willen we naar een nieuwe molen
dan hebben we ondersteuning nodig van
13

het bestuur met de genoemde taken te
versterken.

september willen we nogmaals een
ledenvergadering beleggen om vast te
stellen of deze werkwijze in de praktijk
haalbaar is of dat toch voor de laagst
scorende optie uit de enquête gekozen
moet worden.

Vervolgens gaan we de zomer in om zo
goed mogelijk het genoemde beleid te
verwezenlijken (óók de werving). In

Wist U dat/ Voor U gelezen :
• www.zonnestroomproducenten.nl is een
site van de Zonnestroom Producenten
Vereniging die een elektronische
nieuwsbrief uitgeeft, Power to the
People.
Zij houden nauwlettend bij wat er op de
wereld, in Europa en in nederland
gebeurt op het gebied van zonnestroom.
Zo communiceren zij o.a. met
energiebedrijven om goede bemetering
en terugleververgoedingen te
bewerkstelligen en met leveranciers om
goede garantieregelingen te krijgen. Zo
heeft deze vereniging ervoor gestreden
dat de omvormers (OK4's), die vele
mensen hebben die SunPOwer
zonnepanelen hebben aangeschaft via
actie Zonnig Zaanstad worden
gechecked en zonodig vervangen. Alle
defecte omvormers zullen kosteloos
worden vervangen en naar binnen
(binnenshuis) worden gebracht Dit werd
eind 2005 bekend gemaakt.Inmiddels
hebben wij een mailing van nuon binnen
gekregen.Heeft U nog niets ontvangen?,
maar wel problemen met de omvormers,
ga dan naar de ODE website en klik bij
onderzoek op Pv storingen, daarmee
kun je je klacht registreren
• Mocht U in de zeer nabije toekomst ook
zonnestroomproducent willen worden,
kan (zoals het nu eruit ziet), dit jaar een
actie van de gemeente Zaanstad
verwachten om tegen gereduceerde prijs
zonnepanelen aan te schaffen.... en
misschien komen er nog wel meer
acties....
De ZEK denkt mee, is in overleg met

•

•

•
•

•
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milieuambtenaar van Zaanstad en
medewerker van het ZNMC naar de
mogelijkheden..aan duurzame
maatregelen te implenteren in Zaanstad.
Energiebesparing is directe
koopkrachtverbetering en uiteindelijk ook
nog goed voor het milieu ! We kunnen
daar zelf een goede start mee maken.
Door alleen al wekelijks de
meterstanden te noteren raken we vaak
bewuster van ons verbruik.
Immers meten is weten.!!!
Tegenwoordig kun je ook metertjes
lenen o.a. bij NUON, waarmee je per
apparaat kan meten wat die verbruikt.
Leuk om samen met de kinderen te
doen!
Maar ook bij de aanschaf van nieuwe
apparaten is het raadzaam te letten op
de mogelijke totaal uitstand
mogelijkheid en het sluipverbruik door
o.a. de standbye stand.
Kijk op: www.nuon.nl/energiebesparen
Heeft U de nieuwe grote windmolen al
gezien in Heemskerk ?
Ons windpaard heeft dus een grote
broer gekregen die op korte afstand
staat en het windpaard wel erg klein laat
lijken. Jammer dat gemeente Zaanstad
ons niet zulke mogelijkheden bied....
Nieuw! www.new-energy.tv (digitaal)
Wist U dat ook andere
windmolencooperaties tegenstand
ondervinden van commerciele/
financiele bedrijven die nu inschrijven op
tenders voor nieuwe windmolenlocaties.
Deze locaties zijn vaak jarenlang aan
gewerkt door de plaatselijke

windmolencooperaties. DE vereniging
ODE bereid een brede discussie voor
over de toekomst van de cooperaties.
Op de ODE-website is een pagina
gewijd aan de winddiscussie. Zie
daarvoor: www.duurzameenergie.
org/discwind.html.

• Later werden de meer algemene
milieudoelstellingen zoals besparing
opgrondstoffen, voorkomen van
vervuiling en behoud van een leefbaar
klimaat belangrijke argumenten voor
windenergie. Dat is nog steeds zo. Zie
voor goede publicaties met argumenten
de website van NWEA:www.nwea.nl

Uitnodiging
voor de

jaarvergadering
van de

Zaanse Energie
Koöperatie
op dinsdag 29 maart
van 20.00 tot 21.30
in de ontspanningszaal,
Westerkoogweg 62
te Koog a/d Zaan
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