Nieuwsbrief
Algemene Leden
Vergadering
Op dinsdag 11 oktober
2011 houdt de CWW een
speciale Algemene
Leden Vergadering
Adres:
Het Mirror Paviljoen
Waterlandse Zeedijk 1
Monnickendam

De aanvang is 20 uur
U bent van harte welkom!
Bestuur CWW
Wouter Tillemans, voorzitter: 0299 655371
Gerard Meijssen, penningmeester: 06 54982544
Aart Bark, algemene zaken: 0299 653652
Piet Visser, molenaar: 0299 60168
Hans Mars, secretaris: 0299 350266
Redactie Nieuwsbrief
Hans Mars 0299 350266
jh.mars@telfort.nl
Secretariaat CWW
Postbus 162

1140 AD Monnickendam
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Voor een statutenwijziging moet tweederde van
de leden hun stem uitbrengen. Als de opkomst
lager is dan moeten we regelmentair nog een ALV
beleggen.
Aangezien we op grond van ervaring niet veronderstellen dat tweederde van de leden de ALV bezoeken, hebben we deze tweede ALV reeds gepland
op 18 oktober. Locatie en tijd zijn dezelfde als van
de ALV op 11 oktober.

De funderingen liggen klaar en
begin oktober zullen de molens in
onderdelen naar de Nes worden
vervoerd. Dit wordt een spectaculaire operatie. De rotonde aan
het begin van de IJselmeerdijk
in Monnickendam moet hiervoor
tijdelijk aangepast worden. De
vrachtwagen met de bijna 40 meterlange wieken kan de draai niet
maken. Als de exacte datum en
tijd van het transport bekend zijn
dan zullen we dit op de website
vermelden zodat u een kijkje kunt
komen nemen.
De planning is dat medio november de molens gaan draaien. Verdere details over dit hele proces
kunt u vernemen op de komende
speciale Algemene Ledenvergadering van 11 oktober.
Deze speciale ALV komt er omdat we zoals u
weet een stichting in het leven gaan roepen
die zich gaat bezighouden met het stimuleren
van duurzame projecten elders in Waterland
en daarbuiten: Stichting Duurzaam Waterland. De Coöperatie zal jaarlijks een nader
te bepalen geldbedrag ter beschikking stellen
aan deze stichting. Het bestuur van de stichting zal bestaan uit leden van de CWW die
zich op de laatste ALV hiervoor beschikbaar

hebben gesteld.
De oprichting van deze stichting vraagt om een
statutenwijziging van de Coöperatie en hierover
moeten de leden zich uitspreken. De samenvatting
van de tekst van de statuten van de stichting kunt
u verderop in deze Nieuwsbrief lezen. De volledige
tekst staat op onze website CWWaterland.nl. Ook
kunt u hier de gewijzigde statuten van de Coöperatie
vinden en de notulen van de algemene ledenvergadering van mei jl.
Over een statutenwijziging moeten minimaal tweederde van de leden zich uitspreken, zoniet dan moet
er een tweede vergadering worden belegd waarop
het voorstel nogmaals in stemming wordt gebracht.
Aangezien we op grond van ervaring niet verwachten dat tweederde van onze leden op 11 oktober
naar de ALV zal komen, hebben we op 18 oktober
een tweede ALV belegt waarop de statutenwijziging
nogmaals in stemming wordt gebracht. Tevens kunnen de leden die op 11 oktober niet in mogelijkheid
waren te komen zich alsnog laten informeren over
de ontwikkelingen binnen de CWW en vragen stellen aan de aanwezige bestuursleden.

heien voor de nieuwe molens

Aanvankelijk was het idee onstaan

om in het voorjaar van 2012 een openingsfeest te
geven. Het weer was de reden hiertoe. Uiteindelijk
hebben we toch besloten om eind november/begin
december het feest te geven, vlak na de datum
waarop de molens in gebruik worden genomen.
Een half jaar wachten hiermee vonden we teveel
mosterd na de maaltijd. We laten een tent neerzetten bij de molens zodat we bij slecht weer ook uit

de voeten kunnen.
De exacte datum is nu nog niet bekend omdat in dit
stadium nog niet precies is te bepalen wanneer de
molens worden opgeleverd. Uiteraard ontvangt u
tijdig persoonlijk een uitnodiging.
Hier volgt een samenvatting van de statuten
van de nieuwe stichting. De volledige tekst kunt
u nalezen op de website CWWaterland.nl. Ook
kunt u hier de tekst lezen van de herziene statuten van de CWW.

Statuten Stichting
Naam: Stichting Duurzaam Waterland
Zetel: Monnickendam, Gemeente Waterland
Doel: Het bevorderen van duurzame energie en
efficiënt gebruik van energie of het bevorderen van
duurzaamheid in het algemeen en het bevorderen
van duurzame energie en efficiënt gebruik van energie in het bijzonder
De stichting tracht haar doel te bereiken door onder
andere:
a) Het ondersteunen van duurzaamheid en in het
bijzonder van duurzame energie projecten in de
Gemeente Waterland. Deze ondersteuning kan bestaan uit het beschikbaar stellen van eigen expertise
of expertise van derden op kosten van de Stichting
en van gedeeltelijke financiering tegen lage rente of
zonder rente.
b) Organiseren en/of financieel mogelijk maken van
onderwijs projecten op basis en middelbaar onderwijs in de regio gericht op duurzaamheid.
c) Organiseren en/of financieel mogelijk maken van
lezingen, debatten en seminars in de regio Waterland
of daarbuiten die betrekking hebben op duurzaamheid.
d) Het vergroten van het draagvlak voor duurzaamheid en duurzame energie in het bijzonder in de regio
Waterland en daarbuiten.
e) Subsidiëren van duurzame energie projecten in
ontwikkelingslanden.
Het bestuur bestaat uit minimaal 3 leden. Bestuursvoordrachten worden gedaan door het bestuur van
de Coöperatie. Voordrachten worden voorgelegd aan
de Algemene Leden Vergadering van de Coöperatie
Windenergie Waterland.
Alleen leden van de Coöperatie kunnen worden voorgedragen als bestuurslid van de Stichting.
Bestuursleden worden benoemd voor een periode
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Bestemming van het overschot:
Een of de andere 3de wereldorganisatie met aantekening dat het besteed moet worden aan duurzame
(energie) projecten.

Financiën

nog meer heien
van 3 jaar. Bestuursleden zijn herkiesbaar na de
periode van 3 jaar.
Elk bestuurslid kan ten alle tijden worden ontslagen
of geschorst door het bestuur van de Coöperatie.
Het bestuur kan worden vertegenwoordigd jegens
derden door twee bestuursleden.
Het boekjaar loopt van 1 Juli tot 30 Juni. Het eerste
boekjaar eindigt op 30 Juni 2012.
Het bestuur maakt jaarlijks uiterlijk 3 maanden voor
aanvang van het boekjaar een activiteitenplan. In dit
plan wordt beschreven welke initiatieven de Stichting zal ontplooien en of steunen Ze maakt ook een
begroting met daarin vermeld het maximale bedrag
dat per activiteit zal worden besteed als mede de
gebudgeteerde uitgaven voor de instandhouding
van de Stichting als mede de verwachte inkomsten.
Dit plan zal aan de ALV van de Coöperatie worden
voorgelegd.
Indien zich tussentijds verzoeken voordoen van
derden aan de Stichting dan heeft het bestuur van de
Stichting het recht om tot 5000 euro per initiatief met
een maximum van 15000 euro per jaar aan initiatieven te ondersteunen. Verzoeken boven de 5000 euro
moeten worden voorgedragen aan het bestuur van
de Coöperatie. Deze is bevoegd om initiatieven tot
maximaal 25000 euro per jaar goed te keuren.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen
van een balans en een winst- en verliesrekening
binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar. Deze
jaarrekening wordt (ter goedkeuring) voorgelegd aan
het bestuur van de Coöperatie Windenergie Waterland.

We verwachten dat de totale investeringskosten
van onze nieuwe molens op 5 miljoen uitkomen,
0,1 miljoen lager dan begroot.
Voor volgend jaar hebben wij onze stroom al kunnen verkopen voor 5,1 ct per KWh. In de lange
termijn begroting was uitgegaan van 3,5 ct. Verder
vallen de kosten voor de erfpacht met 72.350 per
jaar lager uit dan de ruim ingeschatte 100.000
euro. De begroting voor 2012 ziet er positief uit en
wij verwachten dat we begin 2013 de verschuldigde rente op de leningsscertificaten over 2011 en
2012 kunnen voldoen.
Het meest actuele investeringsoverzicht en de begroting voor 2011 (hele jaar) en 2012 zullen uiterlijk
1 oktober op de webiste worden geplaatst.

Scholen
In de aanloop naar de in gebruikname van de molens hebben we verschillende basisscholen uit de
buurt benaderd met de vraag of zij actief hierbij betrokken willen zijn. De scholen krijgen een lesprogramma over duurzame energie en een bestuurslid
geeft een prestatie voor de klas. Verder zal er een
prijsvraag zijn en een excursie naar de molens.
We worden hierbij ondersteund door een PABO die
het lesmatriaal aanlevert en het contact onderhoudt
met de scholen. Verschillende scholen hebben
positief gereageerd.

Google
Zoekmachines op het internet verbruiken een
gigantische hoeveelheid energie. Dit gaat vooral
in de koeling zitten van de datacentrales. Google
heeft bekend gemaakt dat het bedrijf permanent
260 miljoen watt uit het stopcontact trekt. Dit
gaat vooral in videokanaal Youtube zitten maar
ook gewone zoekopdrachten vreten stroom. Een
gemiddelde google-bezoeker verbruikt 0,18 KWh
per maand. Helaas moet ik ook bekennen dat de
Nieuwsbrief geen heel milieuvriendelijk medium is
aangezien ik veel informatie via Google vergaar.
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Bouwwerkzaamheden op de NES

Zonnepanelen Voor Kenia
We zijn benaderd door het Catherinafonds met het
verzoek om een project in Kenia te subsidiëren. Het
gaat om installaties van zonnepanelen voor vier
scholen. De elektriciteit die de panelen opwekken
wordt gebruikt voor verlichting en computergebruik.
Met name het laatste is van groot belang voor de
kwaliteit van het onderwijs omdat het toegang tot
het internet geeft. Scholen in Afrika beschikken niet
over een bibliotheek of documentatiecentrum. Het
internet biedt dan veel uitkomst.
Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met
de Technische Universiteit Delft. Studenten van de
TU zullen de technische realisatie verzorgen en
mensen ter plekke opleiden voor gebruik en onderhoud van de installaties. Het project kost 7000 euro.
Op de komende ALV van 11 oktober leggen we dit
verzoek aan onze leden voor.

Windenergie, een rechtse
hobby
Wordt windenergie in ons huidige politieke klimaat
wegezet als linkse hobby, in veel buitenlanden is dat
anders. In een eerdere Nieuwsbrief heb ik al aandacht besteed aan de oerconservatieve oliebaron
T. Boone Pickens die in texas een enorm windpark
heeft neergezet. Pickens heeft de molens wel zo
neergezet dat hij ze niet ziet vanaf z’n ranch. De
conservatieve premier van Engeland, David Came-

ron, vindt echter dat windturbines wèl gezien mogen
worden want hij heeft een kleine turbine bovenop
z’n monumentale huis laten plaatsen. Een prachtig
statement van een politicus en een voorbeeld dat
wat mij betreft navolging verdient. Het dak van het
Catshuis leent zich namelijk prima voor een molen.

De molen van Cameron

Wilt u als uw adres- of
emailgegevens
veranderen ons
daarvan op de hoogte
brengen via
www.cwwaterland.nl
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