
 

 
Jaarverslag VWF 2019 
  
Inleiding  
Net zoals de andere jaren hebben we voor u het jaarverslag van 2019. De bedoeling van het 
jaarverslag is om in het kort een overzicht te geven van wat er heeft plaatsgevonden binnen de 
vereniging.  
 
Wind 2019 
Qua windopbrengst heeft 2019 goed gescoord. Ten opzichte van de voorgaande jaren heeft 2019 het 
beter gedaan. Met name de maanden maart, augustus, september waren goede maanden. De 
windindex is gemiddeld op 90 uitgekomen over 2019. ( ’18 was deze 88). De windindex wordt 
gerefereerd aan een langjarig gemiddelde van de jaren 1996-2015 met als basiswaarde 100. 
Met meer windopbrengst over 2019 hebben we helaas wel moeten constateren dat de stroomprijs 
lager is dan voorgaande jaren. En dat de trend hierin is dat er in plaats van een stijgende lijn in zit een 
dalende lijn.  
 
Bestuur  
Het bestuur heeft afgelopen jaar meer dan 12 keer vergaderd. Vaak op de vaste locatie in Wommels 
maar ook zo nu en dan op locatie bij een bestuurder of bij een partij waar we een overleg gepland 
hadden. Daarnaast heeft het bestuur zowel in kleiner verband vaker rond de tafel gezeten aangaande 
enkele zaken, zoals, politiek, onderhoudscontracten, stroomcontracten, verloop van oude certificaten, 
verzekeringen, adviseur,  stoppen met windturbine, mogelijkheid samenwerking wind en zon.   
 
Leden 
In dit jaar hebben we toch wel verloop onder de leden gehad. Door overlijden, een windturbine die 
stuk gaat en niet meer gerepareerd wordt. Financieel niet interessant meer is om een turbine 
draaiende houden zijn argumenten geweest om het lidmaatschap op te zeggen. Als vereniging 
hebben we nu +/- 145 leden. 
 
Ledenvergadering  
In het jaar 2019 hebben we 2 algemene ledenvergaderingen gehouden. Op 18 april hebben we de 
eerste vergadering gehouden. Tijdens deze bijeenkomst hebben de leden kennis kunnen maken met 
de nieuwe adviseur Nick Waltmans en we hebben afscheid genomen van Yme Hempenius. Tijdens de 
eerste vergadering zijn de ontwikkelingen rond Pawex aan de leden uitgelegd. Jan Haakma van de 
Rabobank en Jan Algra van Nationale Nederlanden hebben hun verhaal gedeeld over de 
ontwikkelingen binnen verzekeringsland. Tijdens de ALV op vrijdag 29 november hebben we op een 
mooie locatie te Makkum meerdere sprekers aangehoord. Ivm de verzekeringen hebben Bettink en 
Froomackers zich gepresenteerd. Aansluitend heeft Anne de Groot van Windpark Fryslan zijn verhaal 
gedeeld met de leden.  
 
Huishoudelijk reglement  
Binnen het huishoudelijk reglement hebben we kleine aanpassingen gedaan waardoor het reglement 
is up to date is aan de huidige tijd. Het huishoudelijk reglement is tijdens de 2e Algemene 
Ledenvergadering gepresenteerd en goedgekeurd.  
 
 
 
 
 
 



Stroomcontracten 
In 2019 hebben we de aanpak van stroomcontracten anders ingericht. Het bestuur heeft samen met 
Nick Waltmans de leden gevraagd naar hun interesse en op basis van de verzoeken zijn er 
stroomcontracten afgestemd en afgesloten.  
 
 
 
PAWEX 
Halbe Klijnstra heeft namens de VWF afgelopen jaar ook zijn inbreng weer gegeven bij de 
vergaderingen die bij Pawex plaatsvonden. Ook het meedenken naar een overgang vanuit de Pawex 
naar Energie Samen heeft toch wel enig denkwerk en tijd gekost. In 2019 is dit proces gestart maar is 
nog niet tot afronding gekomen. 
 
Samenwerken met Windunie 
In het najaar van 2019 zijn er gesprekken gestart met de Windunie om samen op te gaan in aanpak 
richting de Provincie. We hebben hetzelfde doel voor ogen en dat is opschaling van windturbines, 
bestaansrecht behouden van windturbines en draagvlak voor windenergie. We merken dat je krachten 
bundelt je beter wordt gehoord. 
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