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Geachte lezer, 
 
Door middel van dit jaarverslag bericht ik u namens het bestuur van Stichting TegenWind over de 
stand van zaken en belangrijke gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden gedurende het jaar 2020. 
 
 

1. Bestuurssamenstelling 
Het bestuur van Stichting TegenWind heeft gedurende het verslagjaar de volgende samenstelling: 
 
Voorzitter  Berry van Koningsveld 
Secretaris  Rik Wouters 
Penningmeester Bas Bouwman 
Bestuursadviseur Eric Bouwens 
 
Het bestuur wordt in haar functioneren ondersteund door Guus van der Heiden (bestuurslid op 
afstand) en diverse anonieme adviseurs. Het bestuur vergadert iedere 1e dinsdagavond van de 
maand en verder voor zover nodig. 
Stichting TegenWind stelt het zeer op prijs dat zij daarnaast steeds met succes een beroep heeft 
kunnen doen op een groot aantal vrijwilligers. 
 
 

2. Sympathisanten 
Ultimo 2020 bedraagt het aantal geregistreerde sympathisanten 1324. 
 
 

3. Donateurs 
Van haar donateurs ontving de Stichting gedurende 2020 in totaal een bedrag van € 2.175. 1 
Daar stond een bedrag aan kosten tegenover van € 850,79 (drukkosten en materialen voor 
protestborden), zodat het verslagjaar kon worden afgesloten met een batig saldo van € 1.324,21. 
Daarnaast hebben verscheidene sympathisanten, bestuursadviseurs en bestuursleden voor eigen 
rekening zorg gedragen voor de uitvoering van diensten en de aanschaf van de bij diverse activiteiten 
benodigde materialen. Ook is er onder meer een garantiefonds opgezet van waaruit toekomstige 
juridische procedures zullen worden bekostigd.  
 
 

4. Activiteiten 
Onderstaand overzicht bevat een impressie van activiteiten die de Stichting TegenWind gedurende 
het verslagjaar heeft ondernomen of ondersteund. 

- In december-januari is de website www.stichtingtegenwind.nl gemaakt en definitief 
gelanceerd. 

- In januari zijn diverse gesprekken met vertegenwoordigers van politieke partijen gevoerd om 
onze visie op windturbines in Beuningen toe te lichten. Ook zijn door ons zienswijzen 
ingediend op de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark Beuningen. 

- Vanaf januari zijn een viertal WhatsApp-groepen actief met het voortdurend verspreiden van 
uiteenlopende informatie over windmolens onder ruim 100 deelnemers. 

 
1 (inclusief een bedrag van € 680,- in 2019). 
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- In februari is op initiatief van de Stichting TegenWind de Energie Coöperatie VoorZon 
opgericht. Ook zijn de “Inloopavonden” van de gemeente bezocht, die in tegenstelling tot 
verwacht geen enkele ruimte voor inspraak boden. 

- In maart is deelgenomen aan een RES-bijeenkomst in Arnhem, die een onthutsend beeld 
opleverde over de wijze waarop besluitprocessen worden gemanipuleerd. 

- In april is weer overlegd met raadsfracties over onze visie op een windmolenpark. 
- In mei is deelgenomen aan de (digitale) informatieavonden van de gemeente, die 

gekenmerkt werden door een uiterst geringe opkomst (de drie sessies mochten zich 
verheugen in totaal 9 deelnemers). 

- In juli is schriftelijk bezwaar aangetekend tegen de wijze van informatieverstrekking (via 
online-sessies) over het voorontwerp Bestemmingsplan en de concept MER. Ook zijn 
voorbeeldbrieven voor het indienen van zienswijzen op onze website gepubliceerd. 

- In juli is door ons een drukbezochte bijeenkomst voor sympathisanten en andere 
belangstellenden georganiseerd in Bergharen. 

- In september hebben wij samen met Energiecoöperatie VoorZon een wederom drukbezochte 
bijeenkomst voor sympathisanten en andere belangstellenden georganiseerd, ditmaal in 
Ewijk. 

- In oktober zijn agrariërs en grondeigenaren in het “zoekgebied” voor de windturbines per 
brief opgeroepen geen medewerking te verlenen aan het plaatsen van een windturbine. Ook 
is overleg geweest met vertegenwoordigers van politieke partijen in de Commissie Ruimte. 

- In november zijn stickers (“géén mega XL windturbines”) verspreid en geplakt en zijn er grote 
protestborden geplaatst in Bergharen (5 stuks) en (begin december) in Beuningen (2 stuks). 

- In december heeft RN7 een vraaggesprek met een bestuurslid uitgezonden en zijn er diverse 
artikelen verschenen in De Gelderlander en de Maas&Waler. 

- Gedurende het gehele jaar zijn verscheidene kritische columns en beschouwende artikelen 
over windenergie gepubliceerd, zowel op onze website als via lokale media. Daarnaast zijn 
onze standpunten naar voren gebracht met interviews in dag-/weekbladen, in lokale 
informatieperiodieken en via lokale radio en TV programma’s. 

- Gedurende het gehele jaar is regelmatig contact onderhouden met de diverse politieke 
partijen en zijn raadsleden regelmatig schriftelijk door ons geïnformeerd over onze visies en 
standpunten. 

- Gedurende het gehele jaar zijn Raadsvergaderingen en vergaderingen van de Commissie 
Ruimte (digitaal) bijgewoond. 

    
5. Ten slotte 

Zowel de bestuurstaken als alle andere ondersteunende functies en activiteiten van Stichting 
TegenWind worden volledig uitgevoerd door vrijwilligers.   
Het bestuur dankt iedereen voor het vele werk dat men voor de Stichting verricht. 
 
Bergharen, januari 2021 
 
Namens het Bestuur van Stichting TegenWind 
Berry van Koningsveld 
voorzitter 
 
Stichting TegenWind 
www.stichtingtegenwind.nl 
info@stichtingtegenwind.nl 
KvK 091643530000 
NL74 ABNA 08 49 95 95 94 


