
 

Jaarverslag Noordenwind 2015 

 

  



 

2 
 

 

 

Inhoudsopgave 
Inleiding ................................................................................................................................................... 3 

Bestuur .................................................................................................................................................... 3 

Samenstelling bestuur ......................................................................................................................... 3 

Vergaderingen ..................................................................................................................................... 4 

Activiteiten en dossiers ........................................................................................................................... 4 

PR activiteiten ...................................................................................................................................... 4 

Windmolens Noordenwind .................................................................................................................. 4 

De AFM-vergunning ............................................................................................................................. 5 

De Vereniging .......................................................................................................................................... 5 

Leden ................................................................................................................................................... 5 

Ledenvergaderingen ............................................................................................................................ 5 

Opgesteld vermogen ........................................................................................................................... 5 

Opbrengsten kWh 2015: ...................................................................................................................... 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

3 
 

Inleiding 

2015 het jaar van de Opmars! 

 

In dit jaarverslag blikken wij terug op vorig jaar. Opvallend is 2015 in haar scherpe hoogte- en 

dieptepunten. Een persoonlijk dieptepunt was het bericht dat ons oud-bestuurslid Jo Bosma overleed 

op 21 september. Ondanks dat we wisten dat hij ziek was, is het verlies groot. Hij was een betrokken 

bestuurder en heeft met zijn scherpe analyses en zijn humorvolle bijdragen een belangrijke rol 

gespeeld in de bijeenkomsten van onze vereniging. Een tijdlang vervulde hij de functie van 

penningmeester en heeft daarnaast enkele jaren de voorzittersrol van Platform Duurzaam Fryslân 

vervuld. We zijn hem erkentelijk voor wat hij voor onze vereniging heeft gedaan.  

 

Na het jaar 2014 leek de windbranche in Fryslân te moeten bijkomen van de klap die ze gekregen 

had: geen opschalingen op het land. Dus geen extra molens en geen extra groene windenergie, geen 

extra participatiemogelijkheden en geen extra inkomsten… Een dieptepunt was dan ook wel de ALV 

in juni van 2015, waarin de kansen miniem leken om op korte termijn goede slagen te kunnen slaan. 

Toch kwam kort daarna een duidelijke stip aan de horizon: REScoop.nl, de koepelorganisatie voor 

wind- en zoncoöperaties, vroeg of wij ook het Fonds wilden oprichten t.b.v. de coöperaties en haar 

leden. Deze vraag heeft Noordenwind de zet gegeven om de aanvraag van de AFM-vergunning in 

gang te zetten. Met man en macht is hier aan gewerkt om de leden in november een passend 

voorstel te doen.  Daar is positief op gereageerd, wat maakte dat Noordenwind grote stappen 

vooruit heeft kunnen zetten. Door het oprichten van Ons DE Fonds, maken we het mogelijk om de 

burgerparticipatie op een betrouwbare wijze aan te bieden. Waardoor vele Nederlanders betrokken 

zullen raken bij het opwekken van duurzame energie.  

 

Wij trekken op, op naar een nieuw tijdsperk van de vereniging en die van de duurzame 

energieopwekking: wij worden volwassen! 

 

We wensen u veel leesplezier in het lezen van dit jaarverslag! 

Het bestuur 

Mei 2016 

Bestuur 

Samenstelling bestuur 
Het bestuur zag er aan het eind van 2015 als volgt uit. Een bestuurslid heeft een zittingstermijn van 

vier jaar en is vervolgens 2 maal herkiesbaar.  

Naam Functie Benoemd Aftredend 

Rob Lijzenga    Voorzitter    2011 2018 

Andries van Weperen   Secretaris/Penningmeester  2011 2017 

Woud van Woudenberg  Lid     2013 2017 
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Jacob van Dijk en Sam van der Meij hebben zich het afgelopen jaar om persoonlijke redenen 

teruggetrokken als bestuurslid. 

Vergaderingen 
Het bestuur vergadert maandelijks. Het afgelopen jaar heeft het bestuur vanaf augustus om de twee 

weken vergaderd om goed op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen en om dit op een goede 

manier aan de leden voor te leggen. De bestuursleden hebben ieder een eigen rol. De voorzitter 

houdt zich voornamelijk bezig met het leiden van de bestuursvergaderingen en de ALV.  

Woud van Woudenberg is lid van het bestuur en is aanspreekpunt voor de miniwerkmolengroep. 

Ook heeft hij vanwege zijn onderwijs achtergrond de contacten op de scholen.  

Het bestuur werd dit jaar bijgestaan door Klaske Hoekstra (15 uur p/w) voor de leden- en financiële 

administratie. En door Nynke van Ens (20 uur p/w) als verantwoordelijke voor de molens, de diverse 

projecten en PR-activiteiten. Ook is er veel werk verricht ten behoeve van het opzetten van het Ons 

DE Fonds. 

Ook werd het bestuur ondersteund door de vrijwilligers van de PR-commissie. De PR bestond uit 

Sieberen Idzenga, Ursi Frehner, Joke DelGrosso, Andries van Weperen, Nynke van Ens en Riet du Pre. 

Het Sinne Rinner team uit Jelle de Heer en Poppe Hooisma. 

De miniwerkmolengroep bestond in 2015 uit Tjeerd van de Bij, Tjeerd Osinga, Tseerd Wilman, Fokko 

Buurma, Sieberen Idzenga en Woud van Woudenberg. 

Activiteiten en dossiers 

PR activiteiten 
In 2015 heeft de PR zich verschillende keren ingezet om Noordenwind te promoten en onze 

naamsbekendheid te vergroten. Daarbij is zowel gebruik gemaakt van de promokar als van de Sinne 

Rinner. Dit jaar waren we op de NHL tijdens de International Small Wind Turbine Contest en bij de 

Duurzaamheidsbeurs in Grou. De Sinne Rinner was te zien bij de opening van het Polder Hoofd 

Kanaal en voer mee in de stoet van Nij Beets naar de Veenhoop. 

De leden hebben 2x de Nieuwsbries ontvangen. 

Windmolens Noordenwind 
Alle molens zijn het afgelopen jaar volgens contract onderhouden. Bij een aantal molens zijn 

storingen geweest die zijn opgelost. 

 Molen 8. In het afgelopen jaar is bekeken of de kabel van deze molen gebruikt zou kunnen 

worden voor een zonneproject. Helaas is dat uiteindelijk niet gelukt. De molen zal binnenkort 

worden afgebroken. 

 Molen 9. In september is op deze molen een zender geplaatst van Tele2. Hiervoor ontvangen we 

jaarlijks een vergoeding van € 3.000,-. In  februari is een aanvraag gedaan om deze molen te 

mogen vervangen. Deze vergunning is verleend door de gemeente en is  verlengd tot september 

2017. Met de huidige regelingen kan het echter financieel gezien niet uit om deze molen te 

vervangen. 
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De AFM-vergunning 
Aan het begin van het jaar leek het niet mogelijk te zijn om door te kunnen gaan met de AFM-

vergunning door het ontbreken van projecten in het werkgebied van Noordenwind. Halverwege het 

jaar is gevraagd of Noordenwind de burgerparticipatie ook voor andere coöperaties zou kunnen 

uitvoeren. REScoop, de koepelorganisatie van de coöperaties, steunt dit volledig waardoor de 

aanvraag voor de AFM vergunning toch weer doorgang kan vinden. Verschillende projecten hebben 

aangegeven graag te willen samenwerken met de nieuwe BV. Het fonds waardoor alles geregeld kan 

worden heeft de naam Ons DE Fonds gekregen.  

De Vereniging 

Leden 
Noordenwind telde einde 2015: 379 leden en 93 geschenkleden. Tevens zijn er eind 2015 5 leden 

met een zgn. “lidmaatschap voor het leven” en  heeft de vereniging 3 ereleden.  

Het aantal leden, aantal geschenkleden en donateurs varieerde de laatste jaren als volgt:  

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

            

Leden 458 425 462 453 453 450 436 427 408 409 379 

Geschenkleden 157 155 153 142 118 106 103 93 95 94 93 

Donateurs 17 18 18 18 16 15 14 12 12 8 7 

 

Ledenvergaderingen 
Het afgelopen jaar zijn er 3 algemene ledenvergaderingen gehouden. De vergadering in juni werd 

gecombineerd met een bedrijfsbezoek aan Mocotech in Stiens.  

In de vergadering van november hebben de leden ingestemd met het oprichten van een BV ten 

behoeve van de AFM vergunning en de daarbij behorende investering. De statuten wijziging kon in 

deze vergadering niet worden vastgesteld in verband met het niet aanwezig zijn van het benodigde 

aantal leden. 

In december is er een extra ledenvergadering gehouden waarin de nieuwe statuten en het 

vernieuwde huishoudelijk reglement zijn vastgesteld. 

Opgesteld vermogen 
Het opgestelde vermogen is gelijk gebleven, met dien verstande dat molen 8 niet meer in productie 

is. Het vermogen is in totaal 680 kW + 11,98 % aandeel in Windpark A7. 
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Opbrengsten kWh 2015: 

Molen 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Gem. 

M2 Holwerd / 

Melktransport 
76.255 82.759 109.741 89.332 76.306 100.875 89.198 94.503 90.285 106.445 91.570 

M3 Herbaijum / 

't War 
90.438 101.225 90.246 73.290 65.631 94.342 85.149 81.570 74.990 89.504 84.639 

M4 Holwerd / 

Tonnebrêge 
107.942 107.282 122.479 86.697 64.056 103.863 100.278 81.463 81.390 98.124 95.357 

M5 Burdaard / 

Reamskutel 
101.464 119.982 118.434 91.374 81.928 102.320 63.691 93.536 91.961 113.119 97.781 

M8 Ternaard / 

Hollemolen 
120.570 147.930 148.710 125.161 120.499 150.690 150.230 136.857 - - - 

M9 Hallum 

/Wirdsterterp 
536.518 487.169 584.943 487.548 422.507 546.335 527.200 542.361 534.041 570.603 523.923 

M10 Groningen/ 

Pascal 
  24.194 55.857 39.272 25.626 51.301 43.792 38.993 40.394 41.415 36.084 

 


