
ZAANSE  ENERGIEKRANT 
Nummer 34, september 2006 

  

 
Molenschouw  

zondag 15 oktober 

 

 

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.: 
• 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. 

 

Artikelen voor deze Energiekrant kwamen 

van Dick Beets, Thecla Graas, Ron Leen, 

Jaap Velserboer  

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. 06-33800429, fax (075) 6704636 

� e-mail zek@planet.nl 

• Onze website is 

www.zaansenergiecoop.com. 

• De kontributie bedraagt minimaal €5,-- 

per jaar. 

• Inleggelden aan de ZEK zijn €50,─. 

• Giften zijn ook welkom en zijn aftrek-

baar van de belasting. 

• Betalingen overmaken naar rekening-

nummer 3798331 van de Postbank 
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Van de voorzitter 
 

Beste mensen, 

 

…En het Windpaard, dat draait maar door. 

Tropische dagen, wateroverlast, 

randzoneperikelen, windnota’s, een 

aantrekkende economie, de molen maalt 

er niet om. Het bestuur des te meer. Voor 

ons doet het er wel toe dat Saendelft-West 

dichterbij kruipt en dat over de 

groenstrook tussen deze nieuwe wijk en 

de IJmond, het Strategisch Groenproject, 

nog veel open ligt. Voor ons doet het er 

ook toe dat de aantrekkende economie 

voor een groot deel veroorzaakt wordt 

door consumentenuitgaven. Ofwel: omdat 

we met zijn allen grotere auto’s kopen en 

meer koelkasten gaat het goed met 

Nederland. Dus verspilling is vooruitgang. 

Alle reden om na te denken over de 

toekomst van de ZEK. Over welke rol de 

ZEK in het Zaanse kan spelen nu 

Nederland de interesse in het ontwikkelen 

van nieuwe besparingstechnieken 

verloren lijkt te hebben en projecten alleen 

nog uit economische motieven van de 

grond lijken te worden getild. Een 

beschouwing leest u in de ZEK-krant 

onder ‘…hoe nu verder… 

Kortom, het bestuur draait ook gewoon 

door, zonder door te draaien overigens. 

Verder: schrijf 19 september alvast in uw 

agenda. Algemene ledenvergadering, het 

moment waarop u beslist over hoe en wat. 

Er staan belangrijke punten op de agenda, 

zoals het voorstel tot terugbetaling van de 

uitstaande gelden aan de leden, de ZEK in 

de toekomst en een voorstel tot 

bestuurswisseling. In deze krant wordt u 

bijgepraat zodat u zich goed kunt 

voorbereiden. 

Bijna twee en een half jaar geleden nam ik 

de voorzittershamer over. Voor een 

periode van een jaar, was de bedoeling, 

tijdens de Afrika-reis van Thecla. Nu 

Thecla al weer enige tijd terug en actief is, 

heb ik besloten het voorzittersschap weer 

aan haar over te dragen en zelf aan te 

blijven als bestuurslid. Meedenkend, maar 

iets meer in de schaduw. Als u zich in dit 

voorstel kunt vinden, dan was dit mijn 

laatste stukje ´van de voorzitter´. Met dank 

voor uw vertrouwen. 

 

Jaap Velserboer 

 

 

 

Uitnodiging ledenvergadering 
Hierbij wil het bestuur U uitnodigen voor de algemene jaarvergadering op dinsdag 19 

september om 20 00 uur 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. 

Agenda: 

1. Welkom/mededelingen/agenda 

2. Verslag ALV 16 februari 

3. Bestuurswisselingen 

4. Voorstel aflossing inleggelden 

5. Hoe verder met de molen 

6. Ingekomen stukken 

7. Rondvraag 

8. Sluiting
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Verslag algemene ledenvergadering Zaanse 
Energie Koöperatie 16 februari 2006 

 

Aanwezig: Wim Kool, Thecla Graas, Jaap 

Kellerman, Ron Leen, Jaap Velserboer, 

Hans Gruijs, Gerrit Jan van der Schoor, 

Ton Smit, Dick van Elck (Windvogel), Dick 

Beets. 

Afbericht: Dhr. Buntsma, Agaath Bos. 

 

Opening  (1) 

Voorzitter Jaap opent de vergadering en 

heet allen hartelijk welkom, er komt geen 

wijziging van de agenda. 

 

Verslag ALV 2005 (2)  

Zijn geen opmerkingen over, wordt door 

aanwezigen goedgekeurd. 

 

Jaarverslag sekretaris (3) 

Opschalen van de molen: Er is B&W van 

Zaanstad gevraagd een principe-uitspraak 

te doen. Een ambtenaar van de gemeente 

is op dit moment aan het uitzoeken 

volgens welke artikel 19 verordening het in 

het vigerende bestemmingsplan Kaaijk de 

bouwvergunning kan worden 

aangevraagd. Randzone Saendelft: 

Bureau Landbeheer heeft alle boeren over 

aankoop van de grond benaderd, behalve 

Van der Laan en de ZEK. Dat moet via de 

makelaar. 

 

Jaarverslag technische commissie (4) 

De commissie licht de tabel onder het 

opbrengstdiagram toe. 

 

Financieel jaarverslag (5) 

Penningmeester Ron Leen licht het 

jaaroverzicht duidelijk toe.  

 

Decharge penningmeester (6) 

De kascommissie: Wim Kool en Jaap 

Kellerman, heeft de boeken van 2005 

gecontroleerd en in orde bevonden. De 

aanwezige leden hechten goedkeuring 

aan de balans en verlies- en 

winstrekening over 2005 en dechargeren 

penningmeester Ron Leen en het bestuur 

over het financiële beleid van 2005. 

 

Vaststelling rentepercentage (7) 

Leden gaan accoord met het voorgesteld 

van een rentepercentage van 2% uit te 

keren over de inleggelden over 2005.  

Vraag is of een zelfde rente over 2006 niet 

te veel winst voor belasting oplevert. Dit is 

niet het geval daar er nog een verlies van 

€3000 is te verrekenen. Wim meldt dat 

ASN een spaarrekeing heeft waar 3,75% 

rente op gegeven wordt. 

 

Vaststelling begroting 2006 (8) 

Medio 2007 is de molen afgeschreven. 

Dan staat er echter nog wel een waarde 

van de molen van plm €37.000 op de 

balans, die de NOVEM-subsidie 

vertegenwoordigt. De molen is dan echter 

nog maar plm €7000 waard. De vraag is 

hoe de belasting omgaat met de 

afschrijving ineens van een verlies van 

€30.000 . Een ieder denkt er over na hoe 

dit op te lossen. De begroting 2006 wordt 

door aanwezige leden goedgekeurd.  

 

Verkiezing kascommissie 2006 (9) 

Voor de kascommissie van 2006 worden 

aangesteld Jaap Kellerman en Ton Smit. 

 

Bestuurswisselingen (10) 

Hans Gruijs is aftredend, maar wordt per 

direct herkozen als bestuurslid. Thecla 

Graas is na 1 jaar afwezigheid ook weer 

herkiesbaar voor het bestuur. Ook komen 

er functiewisselingen in het bestuur. Dick 

stopt met het sekretariaat, Thecla neemt 
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het over en Jaap blijft voorzitter. Ook dit 

wordt doorgegeven aan KvK. 

 

Wat nu? (11) 

Dick van Elck verklaart dat de Windvogel 

als ZEK-lid bereid is mensen beschikbaar 

te stellen als dit nodig is voor het 

opschalen van het Windpaard. Het 

bestuur wil met de uit de enquete 

gekomen voorkeuren opschalen en 

adviseren aan de gang en in september 

de balans opmaken door middel van een 

ledenvergadering. De huidige trend in 

kernenergie vraagt om nieuwe actie. Voor 

nieuwe molenlocaties is volgens Jan van 

der Laan het Hoogheemraadschap 

Noordh. Noorderkwartier een partij. Dick 

zal Lydia Snuijf vragen. Bij Zaanstad moet 

bij de nieuwe wethouder de ZEK 

aandringen op een goede windnota en het 

duurzaamheidsgehalte van Zaanstad aan 

de kaak worden gesteld. 

 

Rondvraag (12) 

-Ron: er zijn wederom geen rekeningen 

van huur secretariaat van de Milieu-

federatie gekomen. Gerrit Jan is er mee 

bezig.  

-Ton: Zaans Ecclesia zegt haar ZEK-

lidmaatschap opgezegd te hebben uit 

onvrede met de commerciële lijn. 

Onbegrijpelijk, want het is al een paar jaar 

terug en Z.E. vermeldde destijds het geld 

nodig te hebben. 

 

Voorstel tot verlaging van de inleg 
 

Het bestuur van de Zaanse Energie 

Koöperatie (ZEK) is op zoek naar haar 

bestaansrecht na de mislukte 

inspanningen om in samenwerking met de 

Windcoöperatie Waterland in Hoogtij twee 

grote windmolens te kunnen plaatsen. 

Daarnaast moet worden geconstateerd 

dat de ZEK op dit ogenblik naast het 

beheren en exploiteren van het Windpaard 

fungeert als een doorgeefluik van rente 

tussen de leden en de ASN-bank. Dit is in 

de mening van het bestuur een redelijke 

zinloze overbodige actie, daar de leden 

heel goed zelf rechtstreeks met de ASN of 

hun bank van keuze zaken kunnen doen. 

Daarom komt het bestuur met het voorstel 

om de inleg van alle leden te verlagen 

naar de minimale statutaire inleg van 

€50,= per lid. 

 

Financiële situatie 

Het banksaldo van de ZEK bij 

de ASN bedraagt per heden 

 

±€ 94.000 

De totale inleg van de leden 

bedraagt per heden 

 

€ 70.071 

Het aantal leden met inleg bedraagt 78. 

Met de inleg van de leden gebeurt niets 

anders dan dat deze bij de ASN tegen een 

huidig rentepercentage van 1,75% wordt 

gestald. De rente, die over dit saldo wordt 

uitgekeerd, wordt ieder jaar braaf door-

gesluisd naar de leden. 

De ZEK heeft dit bedrag niet nodig en het 

ziet er niet naar uit dat de ZEK dit bedrag 

in de nabije toekomst nodig zal hebben. 

 

Visie van bestuur 

Het bestuur van de ZEK is van mening dat 

de gestorte inleg van leden zou moeten 

worden verlaagd om de genoemde 

overbodige administratieve handelingen 

tot een minimum te beperken. De ZEK 

heeft geen financiële functie en mag die 

ook niet hebben. 

 

Tegelijkertijd vormt de inleg van de leden 

statutair een basis voor het aantal 

stemmen dat de leden hebben. Verlaging 

van de inleg heeft dan ook een 

onvermijdelijk effect op het aantal 

stemmen dat een lid heeft. 
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Voorstel van bestuur aan leden 

Het bestuur van de ZEK stelt haar leden 

het volgende voor: 

1. de vereiste inleg voor leden van de 

ZEK wordt vastgesteld op het vaste 

bedrag van € 50,= 

2. de inleg van alle leden wordt per 30 

november 2006 onder afrekening van 

de verschuldigde rente verlaagd tot het 

minimum bedrag ad € 50,= 

3. alle leden krijgen op basis van deze 

inleg één (1) stem per 1 januari 2007 

4. alle leden behouden het aantal 

stemmen dat zij hebben opgebouwd 

op basis van het aantal jaren dat zij lid 

zijn 

5. de systematiek van stemmenopbouw 

op basis van het aantal jaren dat 

iemand lid is blijft gehandhaafd 

 

Het bestuur verzoekt de leden met 

bovenstaand voorstel in te stemmen. 

 

Ron Leen (penningmeester)

 

…hoe nu verder… 
Na het mislopen van de gunning voor de 

bouw van windturbines langs het 

Noordzeekanaal was het een tijdje stil bij 

ons. Er was teleurstelling en vermoeidheid 

omdat onze energie tot niets dan frustratie 

had geleid. Navraag bij de gemeente 

leerde dat er geen nieuwe 

windmolenlokaties meer bij zouden komen 

op Zaans grondgebied. U herinnert zich 

de verschillende scenario´s die u toen in 

enquêtevorm kreeg voorgelegd en waaruit 

bleek dat bij de meeste leden opschalen 

van de huidige windmolen prioriteit had. 

Het bestuur verbond daaraan wel de wens 

voor meer inbreng vanuit de leden bij zo´n 

operatie, mocht die ooit lukken. 

Het bestuur ging informeren. De eerste 

stap was een rondgang bij de afdeling 

´Bestemmingsplannen´ van de gemeente. 

Die leert dat een grote molen op de plaats 

van het Windpaard alleen mogelijk is met 

een bestemmingsplanwijziging. Met 

Saendelft-West om de hoek is die kans 

niet groot. De tweede stap was een 

gesprek dat Dick en Ron voerden met de 

wethouder en de projectleiders van 

Omzoom en het Strategisch Groenproject. 

Een informatief gesprek dat ons niet veel 

wijzer maakte over de plannen van de 

gemeente met het Windpaard, maar dat 

ons er wel toe gebracht heeft onze 

toekomstplannen nader te omschrijven. 

We kunnen constateren dat windenergie 

´big business´ is geworden. We kunnen 

ook constateren dat er meer energie wordt 

gebruikt per hoofd van de bevolking dan 

ooit. We schaffen allemaal energiezuinige 

apparaten aan, maar we hebben nog nooit 

zoveel apparaten gehad. Ook de 

omloopsnelheid gaat weer omhoog. 

Kortom, er wordt jaarlijks meer schone 

energie geproduceerd, maar met het 

milieubewustzijn is iets fundamenteel fout. 

Wat kan de ZEK daaraan doen, vroegen 

wij ons af. Om te beginnen is het onze 

primaire taak niet meer om een voorbeeld 

van schone energielevering te stellen. 

Verder is er landelijk zoveel informatie 

voorhanden over allerhande 

energiebesparende technieken dat we 

daarin evenmin veel kunnen betekenen. 

Waar het mis gaat in het hele verhaal is 

het consumentenbewustzijn. En daarin 

zou de ZEK in de Zaanstreek een rol 

kunnen spelen. Gedragsbeïnvloeding van 

overheden, instellingen, bedrijven en 

particulieren. Dat kan door directe 

inspraak, publicaties, acties, educatie, 

voorbeeldprojecten en stimulering. Maar 

voor dat alles is geld nodig. Nu al draait de 

ZEK zonder een cent subsidie, gewoon op 

de wind, maar voor al die extra´s is meer 

geld nodig. En dan komt een nieuwe 

molen in zicht. Een molen die geld 
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genereert voor ideële acties, educatieve 

projecten, kleinschalige 

stimuleringsprojecten. Als zo´n grote 

molen dan ook nog eens op zichtafstand 

van Saendelft zou staan, zou de stroom 

direct ten goede kunnen komen aan een 

groot deel van de woningen in deze Vinex-

lokatie. Dat kan via de energierekening 

van deze huishoudens gevisualiseerd 

worden, zodat de bewoners niet alleen 

verband zien tussen verbruik en 

opwekken, maar daar waarschijnlijk ook 

eerder naar gaan handelen.  

U ziet, het vuur brandt nog steeds . We 

horen graag wat u ervan vindt. 

 

Jaap Velserboer

  

Weer terug naar atoomstroom?
Zonder brede, smalle of wat voor 

maatschappelijke discussie dan ook 

hebben de media Nederland 

klaargemasseerd om opnieuw het 

atoomstroomavontuur aan te gaan. Ook 

over de plaats is geen discussie, de 

kerncentrales komen bij Borssele en op de 

tweede Maasvlakte. De 

gemeentebesturen staan al te trappelen 

om General Electric de opdrachten te 

gunnen. Geen enkel probleem. Olie wordt 

te duur, gas komt uit Rusland, dus 

onbetrouwbaar, windmolens wil men 

domweg niet en energiebesparen al 

helemaal niet, want ‘de economie’ moet 

draaien. Dus dan maar weer 

atoomstroom.  

Dan de kwestie Iran, als dát land 

kernenergie wil staat de hele wereld op 

zijn kop. De NAVO laat de 

bommenwerpers al warmdraaien, want 

reken maar dat Iran al vol staat met 

islamitische massavernietigingswapens.  

Als dat zo zal zijn, is dat in de eerste 

plaats de verantwoording van ons land, 

want wij hebben Dr. Khan in Almelo 

geleerd hoe je uranium moet verrijken en 

de Verenigde Staten vonden dat die man 

vrij de atoomgeheimen mee mocht nemen 

naar Pakistan en Iran. Toch wel slim, want 

de Amerikanen hebben nu een goede 

smoes om na Irak nu ook in Iran het 

beheer over de olievelden te krijgen. 

Maar afijn, Nederland dus ook weer aan 

de uranium, kunnen we het areaal 

kernkoppen ook weer uitbreiden, was het 

niet bij Havelte, waar ze liggen? Even de 

website van het Penthouse raadplegen. 

Ja, die windmolens dat is toch wel een 

probleem, je ziet ze hè. 

 

Dick Beets

 

Wist U dat/ voor u gelezen 
• O.a. Den Bosch, Tilburg en Eindhoven 

zijn per 1 juli 2006 gestart met een 

project voor kleinschalige windenergie 

(zeven  kleine windturbines).Met als doel 

kennis en ervaring op te doen in 

samenwerking met een adviesbureau. 

Wanneer durft Zaanstad ? 

• wel heeft gemeente een succesvolle 

tweede actie Zonnig Zaanstad 

gehouden  waarbij ze ongeveer honderd 

huishoudens in de gelegenheid hebben 

gesteld om met behulp van een fikse 

subsidie zonnepanelen en-of 

zonneboilers aan te schaffen. Zie 

www.gemeente zaanstad , milieu om de 

laatste informatie te vinden. 

• IN de provincie Brabant hielden ze een 

estafette. Ze deelden daar 

energiemeters uit en na drie weken gaf 

je deze meter door. Nu weten de 

mensen in Brabant welk apparaat het 

meeste stroom gebruikt....  Een ideee??
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Uitnodiging voor de molenschouw van de 
Zaanse Energie Koöperatie  

op zondag 15 oktober 
 

 

We nodigen u uit voor zondag 15 
oktober in de schapenschuur van 
fam. Van der Laan, Noorderweg 1 
in Assendelft. 
Van 14.00 tot 16.00 uur kunnen 
gegadigden langs komen om de 
windmolen van dichtbij te bekijken 
en wellicht onder gezellige 
(live)muziek met (bestuurs)leden 
van gedachten te wisselen onder 
het genot van de vertrouwde 
molenspeculaas en molenbitter! 
 
Tot ziens op 15 oktober a.s. vanaf 
14.00 uur bij “Het Windpaard “ in 
Assendelft. 
 
Voor informatie: de Zaanse Energie 
Koöperatie u.a. 06-33800429 


