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Vrijwel ongemerkt is een jubileum
voorbijgegaan: in mei bestond de WWC 25 jaar.
Er was niemand die met een passend idee kwam
om hier aandacht aan te besteden, dus het bestuur
heeft het maar zo gelaten. Op de komende
ledenvergadering zullen we er nog wel iets aan
doen: we hebben gebak besteld.
***

t.n.v. WWC
K.v.K. Hoorn nr. 36031854
De Westfriese Windmolencoöperatie (WWC)
probeert het gebruik van windenergie en
andere duurzame energiebronnen te
bevorderen. Dit proberen wij door het plaatsen
van windmolens. De WWC is in het bezit van
4 windmolens die voldoende elektriciteit
opwekken voor ongeveer 150 huishoudens.
U kunt ons steunen door lid te worden tegen
7 euro contributie per jaar.
Het bestuur bestaat uit:
voorzitter:
Pierre Laan
penningmeester:
Kees Schouten
secretaris:
Fer Beerepoot
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Jan Compas
Anton Greefkes
Informatie en aanmelding nieuwe leden:
Kees Schouten
of:
WWC
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VENNOOTSCHAPS
BELASTING
Vorig jaar meldden we dat de belastingdienst de
subsidie die wij verstrekken niet als onkosten
wilde aanmerken voor de vennootschapsbelasting. We betaalden daarom 20 %
vennootschapsbelasting over de bedragen die wij
voor subsidie reserveerden. Maar het valt achteraf
mee: Op het moment dat wij de subsidie
uitbetalen mogen we die wel aftrekken voor de
vennootschapsbelasting.
Het afgelopen jaar hebben wij veel subsidies
uitbetaald die we in vorige jaren gereserveerd
hebben. Omdat we die dit jaar mogen aftrekken
maken we voor de vennootschapsbelasting dit
jaar verlies en kunnen we zelfs vennootschapsbelasting terugvragen (die we vorige jaar dus
betaald hebben).
***

SUBSIDIEREGELING SDE+
Op 1 juli 2001 is de SDE+ subsidieregeling in
werking getreden. Belangrijkste wijziging ten
opzichte van de SDE regeling is dat de regeling
niet meer voor particulieren geldt. Alleen
bedrijven komen nog in aanmerking voor
subsidie.
Ook nieuw in deze regeling is dat projecten die
weinig subsidie vragen als eerste in aanmerking
komen voor subsidie. In het eerste kwartaal van

het jaar kan een laag bedrag per kWh aangevraagd worden. Als de pot dan niet leeg is dan
kan in het tweede kwartaal een iets hoger bedrag per kWh aangevraagd worden, enz. Men
hoopt dat hierdoor meer kWh per euro subsidie opgewekt worden.
Op de website van het Agentschap NL (www.agentschapnl.nl) is te vinden welke
subsidiebedragen aangevraagd kunnen worden. Maar dat is behoorlijk ingewikkeld, er is
sprake van basisbedragen en correctiebedragen, en bij de correctiebedragen staan alleen
maar verwijzingen naar paragrafen in andere documenten, dus het is een hele uitzoekerij.
Wij laten dit graag aan de geïnteresseerde lezer over.
***

(GEEN) WINDMOLENS NOORD-HOLLAND
Dit voorjaar is na provinciale verkiezingen een nieuw bestuur van de provincie
aangetreden. Als een konijn uit een hoge hoed kwam het besluit om in Noord-Holland
niet meer windenergie toe te staan. En daarbij bedoelt men het vermogen van de
windmolens. Dit betekent dat er bijvoorbeeld 14 Lagerwey 75 molens weggehaald moeten
worden voor er 1 molen van 1 MW geplaatst mag worden. Het is dus niet mogelijk om
een molen door een grotere molen te vervangen zonder dat er op andere plaatsen molens
verdwijnen.
Kort voordat dit besluit genomen werd was de provincie nog bezig met het onderzoeken
van nieuwe locaties voor grootschalige windenergie. De politieke wind waait nu dus uit
tegengestelde richting. In de verkiezingsprogramma's van alle partijen was er maar 1 partij
die aangaf dat windenergie op land minder gewenst was dan windenergie op zee. De
overige partijen spraken geen negatief oordeel uit over wind op land, maar noemden wel
dat wind op zee voor Noord-Holland kansen biedt.
Het lijkt erop dat enkele partijen niet in het partijprogramma durfden te schrijven wat ze
werkelijk van wind op land vinden, en dat ze na de verkiezingen hun kans schoon zagen
om dit tegen te houden.
Uiteraard wordt er uit alle macht gelobbyd door diverse partijen om het standpunt van de
provincie af te zwakken, maar het zal niet makkelijk worden om de komende jaren nieuwe
windmolens te plaatsen.
***

RESULTATEN SUBSIDIEREGELING
Onze subsidieregeling voor energiebesparende maatregelen loopt inmiddels drie jaar. In
die periode hebben 136 inwoners van Westfriesland gebruik gemaakt van de regeling. Ze
konden rekenen op een bijdrage van 20 % van de investering, met een maximum van
€ 1000,-. Een vijftal aanvragen werd later ingetrokken, zodat tot nu toe 131 aanvragers
van de regeling hebben geprofiteerd.
De uitvoering van de regeling kwam wat schoorvoetend op gang; het eerste jaar werd
"slechts" € 7.783,19 aan subsidie verstrekt. Via de gemeenten en de website
www.energiesubsidiewijzer.nl hebben we daarna de regeling meer bekendheid gegeven
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en dat had effect. In het tweede jaar is € 64.629,62 toegekend en resteerde er aan het einde
van het verenigingsjaar nog maar een saldo van ruim € 3000.
Voor het afgelopen verenigingsjaar werd weer een bedrag van € 30.000 toegevoegd aan
het fonds. Al in april was het totale budget besteed en moesten we voor het eerst melden
"dat de pot leeg was". Vanaf de start van de regeling in 2008 tot april 2011 is totaal ruim
€ 105.000 aan subsidie verstrekt voor bijna een miljoen aan investeringen in
energiebesparende maatregelen.
Veruit het grootste bedrag was gemoeid met de aanschaf van zonnepanelen; zo'n 70 %,
gevolgd door zonneboilers (7 %) en aardwarmte-installaties (5 %). Verder ging het om
isolatie van muren, vloeren en daken en combinaties van verschillende maatregelen.
Onze regeling kent in art. 18 de bepaling dat als de pot leeg is, een aanvrager kan
verzoeken om de aanvraag in het nieuwe verenigingsjaar met voorrang te behandelen. Die
bepaling heeft er toe geleid dat er op dit moment voor het nieuwe verenigingsjaar al 26
aanvragen binnen zijn. Bij gelijkblijvende voorwaarden is daar al een subsidiebedrag van
bijna € 24.000 mee gemoeid. Deze aanvragers hebben een toewijzing ontvangen met
enkele voorbehouden: de ledenvergadering zal akkoord moeten zijn met de voortzetting
van de regeling en ten tweede kan de ledenvergadering de regeling aanpassen. De
definitieve toewijzing en vaststelling van de hoogte van de subsidie kunnen dus pas na de
ledenvergadering worden uitgevoerd.
***

WWW.CO2MARKT.EU
Om bedrijven te bewegen minder CO2 uit te stoten heeft men in de Europese Unie
bedacht dat bedrijven emissierechten moeten hebben om die CO2 uit te stoten. Bedrijven
krijgen van de overheid gratis een bepaalde hoeveelheid emissierechten. Eén recht staat
gelijk aan 1 ton CO2 uitstoot. Bedrijven die tekort rechten hebben kunnen die kopen van
bedrijven die rechten over hebben. Door minder CO2 uit te stoten kan je dus geld
verdienen aan de verkoop van de rechten. Elk jaar worden minder rechten gratis
uitgedeeld, dus langzamerhand worden de bedrijven gedwongen minder CO2 uit te stoten.
Helaas heeft de Nederlandse overheid aan veel bedrijven meer rechten toegekend dan ze
nodig hebben. En die bedrijven kunnen die rechten verkopen zonder dat ze de CO2
uitstoot verminderen. De Stichting Natuur & Milieu heeft hier onderzoek naar gedaan en
heeft een top 10 opgesteld met bedrijven die het meest kunnen verdienen aan de CO2
handel. Men schat dat de Shell raffinaderij in Pernis in 2010 hier 16,7 miljoen euro aan
kon verdienen. Tata Steel (hoogovens) in IJmuiden is 2e met 15,2 miljoen.
Er zijn dus teveel gratis emissierechten uitgedeeld aan bedrijven. Om hier iets tegen te
doen heeft Natuur & Milieu een CO2 markt opgezet waar iedereen emissierechten kan
kopen. Als een particulier een recht koopt dan kan dat recht niet meer door een bedrijf
gekocht worden, en dus moet er ergens een bedrijf zijn dat 1 ton CO2 minder kan
uitstoten. Een gemiddeld huishouden stoot jaarlijks 9 ton CO2 uit. De huidige marktprijs
voor één recht is 17,27 euro incl. BTW. Bij CO2markt kan één recht gekocht worden voor
19,77 euro, en per bestelling wordt 10 euro administratiekosten gerekend. Voor 188 euro
kan een gemiddeld gezin dus de eigen CO2 uitstoot van één jaar compenseren.
Meer informatie op http://www.co2markt.eu.
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WAT KOST ONZE WINDENERGIE
De afgelopen jaren hebben wij altijd berekend hoeveel winst wij jaarlijks maakten. Wat
wij echter nog niet eerder berekend hebben, is wat de elektriciteit kost die wij met onze
windmolens opwekken. Daarmee bedoelen wij de kostprijs zonder subsidie van de
overheid. We hebben de jaarverslagen van de laatste 14 jaren er op na geslagen en de
kosten van de eerste 9 jaren geschat, en komen op een kostprijs van 7,2 ct/kWh over deze
periode van 23 jaar.
Wij hadden verwacht dat de kostprijs de laatste jaren zou dalen, omdat de molens
inmiddels afgeschreven zijn. Dit blijkt niet te kloppen, en komt voornamelijk doordat de
opbrengsten van de molens in de loop der jaren afgenomen zijn van ongeveer
650 kWh/m2 naar slechts 450 kWh/m2. Dit komt grotendeels doordat het de laatste jaren
minder waait dan 20 jaar geleden, maar het zal ook met veroudering van de molens te
maken hebben.
Ook van Andijkerwind hebben we deze cijfers bekeken, en daarvan komt de kostprijs op
ongeveer 8,2 ct/kWh, maar deze molens worden in slechts 9 jaar afgeschreven, terwijl de
molens van de WWC in 15 jaar afgeschreven zijn.
***

WAT KOST ZONNE-ENERGIE

Net als voor windenergie kan voor zonne-energie berekend worden wat de kostprijs per
kWh is. Vanwege de subsidieregeling krijgt de WWC veel rekeningen van installaties van
zonnepanelen te zien. Van 15 installaties hebben we de rekeningen vergeleken. Als de
kosten over 20 jaar afgeschreven worden en er wordt met 3 % rente gerekend, dan kan
hieruit een kostprijs per kWh afgeleid worden. Dit is geen nauwkeurige berekening, maar
geeft wel een indicatie van de kostprijs per kWh.
Per Watt-piek kosten de panelen gemiddeld 3,92 euro. Hiervan is gemiddeld 15 % voor de
omvormer. De levensduur van de omvormer zal waarschijnlijk korter zijn dan van de
panelen, dus hiervoor is 20 jaar afschrijving waarschijnlijk te lang. Daar staat tegenover
dat over het algemeen 20 jaar voor zonnepanelen als makkelijk haalbaar moet zijn. Bij een
opbrengstfactor van 0,85 (1 wattpiek levert per jaar 0,85 kWh op), afschrijving in 20 jaar
met 3 % rente komt de gemiddelde kostprijs op 30 ct/kWh, waarbij de verschillen tussen
de goedkoopste en de duurste installaties flink waren: 21 en 45 ct/kWh. Te zien is dat de
installaties in de loop van 1,5 jaar goedkoper zijn geworden.
***
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OPBRENGSTEN
In december, januari en maart waren de opbrengsten maar de helft want ze normaal
kunnen zijn. En dit zijn maanden waar we het van moeten hebben. Alleen in juli was de
opbrengst duidelijk hoger dan normaal. Daardoor hebben we over de afgelopen 12
maanden maar 82 % geleverd van wat er verwacht werd.
Maand
sep 10
okt
nov
dec
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug 11
Laatste 12 maanden
Vanaf plaatsing:
Totaal
Gemiddeld
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Adelaar
4737
6906
9091
5450
6668
12405
5120
5161
6517
4899
7552
3058

Buizerd
5862
8400
10749
8482
8204
14509
6295
6765
8320
6002
8335
4795

Duif
5463
11043
11994
8308
11656
11069
8140
8271
11083
8861
9215
6628

Eend
6681
11684
12993
8556
11797
15157
8017
8573
11276
8641
10230
6549

77564

96718

111729

120156

2284162
97990

2532269
111314

2272921
137243

2427427
146573

Duif+Eend
12144
22727
24987
16864
23453
26226
16157
16844
22359
17502
19445
13177

Prognose
AB
6468
10087
9082
12057
14533
12501
11679
8938
7963
6381
5705
5195

LEDENVERGADERING
Het bestuur nodigt alle leden uit voor de jaarvergadering die gehouden wordt op vrijdag
30 september 2011 in het Vereenigingsgebouw in Bovenkarspel. De aanvangstijd is 20.00
uur. Het adres is Hoofdstraat 206, 1611 AM Bovenkarspel.
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Opening
Ingekomen stukken + mededelingen
Jaarverslag WWC 2010-2011
Financieel verslag + vaststelling rentepercentage leningen
Verslag kascommissie
Notulen vorige ledenvergadering
Bestuursverkiezing
Verkiezing kascommissie
Wijziging subsidieregeling
Begroting
Rondvraag
Sluiting

Toelichting agendapunt 3. Jaarverslag WWC 2010-2011
Het bestuur kwam het afgelopen jaar 1 keer bijeen.
7 leden hebben zich afgemeld, we hebben 1 nieuwe aanmelding, daardoor daalde het
ledental van 240 naar 234.
De opbrengsten van de molens waren net als de vorige 2 jaren erg slecht: 395.724 kWh.
Tot nu toe hebben de molens gemiddeld 494.000 kWh opgeleverd, dus de opbrengst was
maar 80 % van een gemiddeld jaar. Vooral december, januari en maart bleven ver achter
bij de prognose.
Adelaar
Buizerd
Duif
Eend
Totaal

74999
94182
109865
116678
--------------- +
395724

In deze WINDFO ziet u een apart verslag van de resultaten van de subsidieregeling voor
duurzame energie.
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Toelichting agendapunt 4. Financieel verslag + vaststelling rentepercentage leningen
Aan het eind van deze WINDFO vindt u de financiële overzichten.
Er zitten 2 belangrijke verschillen in de inkomsten en uitgaven ten opzicht van vorig jaar:
Omdat we dit jaar veel subsidies uitbetaald hebben die we in vorige jaren gereserveerd
hebben kunnen we die dit jaar aftrekken voor de vennootschapsbelasting. Daardoor
hebben we voor de vennootschapsbelasting een negatief inkomen en kunnen we
vennootschapsbelasting terugvragen in plaats van dat we die moeten afdragen. Dit jaar
hebben we van Andijkerwind geen dividend ontvangen. Andijkerwind heeft in 2010 wel
ruim 52.000 euro winst gemaakt, en 10 % daarvan is voor de WWC, maar om een
redelijke reserve op de bankrekeningen te houden is besloten om die winst niet uit te
keren.
Deze 2 verschillen vallen vrijwel tegen elkaar weg, daardoor is de winst die we dit jaar
boeken met 14.505 euro maar iets lager dan vorig jaar.
Op de ledenvergadering worden de financiële overzichten verder toegelicht.
Toelichting agendapunt 6: Notulen ledenvergadering 27-9-2010
Aanwezig:
Afwezig:
1.
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Opening

bestuur: Kees Schouten (penningm.), Fer Beerepoot (secr.)
leden:
Er zijn twaalf leden aanwezig
bestuur: Pierre Laan, Jan Compas en Anton Greefkes.

Door een misverstand over de vergaderdatum ontbreken vanavond de voorzitter Pierre
Laan en bestuursleden Jan Compas en Anton Greefkes. Door hetzelfde misverstand
konden we niet terecht in het Verenigingsgebouw en moesten we uitwijken naar Het
Roode Hert.
Met instemming van de leden zit Kees Schouten de vergadering voor.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Bericht van verhindering is ontvangen van Gerrit Jan Ruijg, Victor Groeneveld,
Ank Gottmer en Dick de Vries.
Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen.
3. Jaarverslag WWC 2009-2010
Het jaarverslag is afgedrukt in de Windfo 25e jaargang nr. 1.
Over het jaarverslag worden geen opmerkingen gemaakt, waarmee het is goedgekeurd.
4. Financieel verslag en vaststelling rentepercentage
Verwezen wordt naar de financiële pagina’s in de Windfo
De penningmeester geeft op een aantal punten een toelichting op de gepresenteerde
cijfers.
13. Balans en exploitatie vereniging:
- Er zijn de afgelopen jaren geen contributie-inkomsten omdat alle leden langer
dan 6 jaar lid waren en er dan geen contributie meer wordt geheven. Jaarlijks
vindt een dotatie plaats uit de opbrengsten van de molens.
- er zijn dit jaar drie nieuwe leden aangemeld. De contributie bedraagt de eerste
zes jaren € 7.
- n.a.v. een vraag over de toename van bestuurskosten geeft de voorzitter aan dat
de vergoeding voor bestuursleden die gebaseerd is op het aantal vergaderingen
verhoogd. Daarnaast is rekening gehouden met een onkostenvergoeding van €
150 voor de secretaris als onkostenvergoeding voor de uitvoering van de
subsidieregeling. Nico Mast stelt voor te bepalen dat dit akkoord is voor zolang
de regeling van kracht is.
14. Balans molens:
- af te dragen vennootschapsbelasting is een nieuwe post. De post subsidie mag
niet als "kosten" worden opgevoerd. We doen dit wel bij de aangifte voor dit jaar
en wachten de reactie van de belastingdienst af.
- er dienen 2 correcties te worden aangebracht in de balans:
* onder vorderingen, vooruitbetaald: 7578 moet zijn 7388
* onder kortlopende schulden, nog te betalen: 8758 moet zijn 8718
15. Vaststelling rentepercentage: de vergadering stem in met het bestuursvoorstel om
ook dit jaar 7% rente te betalen.
5.

Verslag kascommissie
De kascontrolecommissie, bestond uit Peter Verhoef, Theo Beerepoot en Nico Mast.
Bij de controle van de boeken was Theo Beerepoot verhinderd. Peter en Nico hebben
de financiële administratie gecontroleerd en akkoord bevonden. Zij stellen voor het
bestuur decharge te verlenen. De vergadering stemt hier mee in.
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6.

Notulen ledenvergadering 24 september 2008
- er zijn geen vragen of opmerkingen over het verslag van de vorige
ledenvergadering, waarmee het verslag wordt vastgesteld.
- naar aanleiding van de notulen licht de voorzitter toe hoe onze molens te vinden zijn
op onze website.

7. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar zijn Pierre Laan, Kees Schouten en Jan Compas. Er zijn geen
tegenkandidaten gemeld. De vergadering stemt in met de herbenoeming.
8. Verkiezing kascommissie
De huidige kascommissie, bestaande uit Nico Mast, Theo Beerepoot en Peter Verhoef, is
bereid deze taak ook volgend jaar weer uit te oefenen.
9. Deelname windmolenpark
Kees geeft een toelichting op de stand van zaken. Het betreft een aanvraag in het kader
van de crisis- en herstelwet, een versnelde procedure waarin de provincie de instemming
van de gemeente kan passeren.
Het bestuur van de WWC heeft besloten te participeren in de aanvraag. Er is nog geen
besluit genomen over financiële inbreng. De looptijd is naar verwachting 15 jaar.
Naar aanleiding hiervan wordt de vraag gesteld wat er gebeurt met een lening als de lener
binnen de looptijd overlijdt. In de praktijk is het voortijdig aflossen van enkele leningen
geen probleem. Er zou in de toekomstige contracten rekening gehouden kunnen worden
met sterfgevallen.
De huidige subsidieregeling SDE biedt voor nieuwe projecten geen garantie. Er wordt
alleen gebouwd als de subsidieregeling wordt geprolongeerd.
Naar aanleiding hiervan ontspon zich een discussie over het opzetten van grootschalige
zonne-energie projecten als alternatief. De voorzitter geeft aan dat de complexe
organisatie en het juridisch construct het bestuur van de WWC weerhoudt van initiatieven
in deze richting.
10. Begroting
De penningmeester geeft een toelichting op de in de Windfo gepresenteerde begroting.
Dividend van Andijkerwind wordt aanmerkelijk lager begroot. De vergoeding per kWh
(4,2 ct) is bijna gehalveerd en ook de windprognose is naar beneden bijgesteld.
De vergadering stemt in met de verhoogde bestuurskosten en de onkostenvergoeding voor
de secretaris.
De vergadering stemt in met de gepresenteerde begroting.
Uit de vergadering komen overwegingen om de subsidieregeling aan te passen:
- zo dat meer aanvragers in aanmerking komen voor een lager bedrag
- de eerste twee maanden voorrang verlenen aan de eigen leden
Het bestuur zal zich hierover beraden. Voor dit jaar staat de regeling vast, wijzigingen niet
voor de ledenvergadering volgend jaar.
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11. Rondvraag
Kees Schouten:
16. volgend jaar bestaan de coöperatie 25 jaar. Als er suggesties zijn om hier
aandacht aan te besteden, horen we dit graag.
Theo Beerepoot
17. heeft berekend dat de opbrengsten van de WWC het verbruik van de leden voor
50% dekt.
12. Sluiting
De vergadering wordt onder dankzegging voor ieders inbreng gesloten.
Fer Beerepoot, secretaris
Toelichting agendapunt 7. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar zijn Fer Beerepoot en Anton Greefkes.. Beiden stellen zich
verkiesbaar.
Toelichting agendapunt 8. Verkiezing kascommissie
Theo Beerepoot zit 3 jaar in de kascommissie is aftredend. Hij kan herkozen worden.
Toelichting agendapunt 9. Wijziging subsidieregeling
De volgende wijzigingen van de subsidieregeling worden voorgesteld:
art. 4: De gemeenten Andijk en Wervershoof vervallen.
art. 8: De aanvrager moet ook vermelden of zij/hij lid is van de WWC. Zie toelichting bij
artikel 10.
art. 10: als datum van de aanvraag geldt voor leden van de WWC de datum van
binnenkomst bij het secretariaat van de WWC, voor overige aanvragers geldt de datum
van binnenkomst bij het secretariaat van de WWC plus 2 weken. Hierdoor krijgen leden
van de WWC voorrang, wat belangrijk is als de subsidiepot bijna leeg is.
art. 11: de subsidie bedraagt 10 % van de kosten van een project
toelichting: het percentage was 20%. Met deze maatregel kunnen meer aanvragen worden
gehonoreerd. Bovendien zijn zonnepanelen aanmerkelijk in prijs gedaald en wordt voor de
toekomst gerekend op verdere prijsdalingen.
art. 15: de uitvoering dient plaats te vinden binnen 6 maanden na toekenning van de
subsidie. Als er sprake is van bijzondere omstandigheden kan de termijn worden verlengd
met zes maanden.
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toelichting: de termijn is verlengd omdat de uitvoering door diverse omstandigheden vaak
langer op zich laat wachten.
art. 18: Een subsidieverzoek kan niet of niet geheel worden gehonoreerd als het fonds is
uitgeput. In dit geval kunnen aanvragen niet eerder worden gedaan dan na publicatie op de
website na de ledenvergadering van de dan geldende regeling.
toelichting: De huidige regeling geeft de mogelijkheid om, als de pot leeg is, te verzoeken
de aanvraag in het nieuwe verenigingsjaar met voorrang te behandelen. Op grond van dit
artikel zijn er nu, onder voorbehoud, al 26 aanvragen gehonoreerd voor het komende
verenigingsjaar en is het budget dat deze ledenvergadering vaststelt al grotendeels
besteed. Deze mogelijkheid vervalt derhalve.
Toelichting agendapunt 10. Begroting
Achterin deze WINDFO vindt u de begroting in de 3e kolom van de staat van baten en
lasten. Enkele opmerkingen:
Bij de verkoop van elektriciteit is rekening gehouden met een elektriciteitsprijs van 5,0
ct/kWh voor de Duif en de Eend. Het afgelopen jaar was dat 4,2 ct/kWh. Deze
elektriciteitsprijs is gebaseerd op voorspellingen die gedurende de hele maand september
gedaan worden voor het komende jaar. Deze prijs kan dus nog veranderen. De Adelaar en
de Condor hebben in het contract een maximum van 4,0 ct/kWh staan dus die prijs staat
wel vast.
Er is 15.000 euro dividend van Andijkerwind begroot, dit is gebaseerd op de gemiddelde
winst die Andijkerwind de afgelopen jaren gemaakt heeft. Deze winst is net als bij de
WWC sterk afhankelijk van de opbrengsten van de molens, en het is niet zeker welk deel
van de winst uitbetaald wordt. De winst uit onze eigen molens wordt geschat op 7051
euro.
***

UITBETALING RENTE EN AFLOSSINGEN
De uitbetaling van de rente en aflossing zal waarschijnlijk in de
tweede week van oktober plaatsvinden.
Als u nog een lening hebt en u hebt het laatste jaar een
bankrekening opgeheven, dan moet u controleren of dit een
rekening was die gebruikt werd voor rente en aflossing van
de lening. Zoja, dan moet u aan de penningmeester
doorgeven naar welk rekeningnummer de rente en
aflossing in het vervolg overgeschreven moet worden.
***
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FINANCIËLE OVERZICHTEN WWC 2010 / 2011
Deze overzichten zijn nog niet definitief, er kunnen kleine wijzigingen optreden die
tijdens de ledenvergadering toegelicht worden.
Balans vereniging
Vlottende activa:
waarborg PTT
rekening courant windmolens

Overige schulden
EIGEN VERMOGEN

Exploitatie vereniging:

30-06-11

30-06-10

15
34
------49
-34
---------15

15
175
------190
-36
---------154

Dit jaar:

Vorig jaar:

Begroting
11 / 12:

INKOMSTEN
vergoeding van windmolens

800

800

1500

7
------807

9
-----809

30
------1530

WINDFO

349

348

670

bestuurskosten

573

495

710

Overige kosten

24
------946

------843

100
------1480

-139

-34

50

contributie
Totaal inkomsten
UITGAVEN

Totaal uitgaven:

TOTAAL RESULTAAT VERENIGING
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Balans molens
Vaste activa:
Adelaar
Buizerd
Condor
Duif + Eend
Financiële vaste activa
Lening Wind-Wijzer B.V.
Deelneming Andijkerwind B.V.
Vorderingen:
nog te ontvangen /debiteuren
vooruit betaald
rente
Liquide middelen:
Amrobank
spaarrekening
Kortlopende schulden:
At te dragen omzetbelasting
Af te dragen vennootschapsbelasting
Nog te betalen / crediteuren
rekening courant vereniging
rente leningen
Vooruit ontvangen Libertel / KPN
LANGLOPENDE SCHULDEN
leningen
VOORZIENINGEN
voorziening eigen risico
voorziening groot onderhoud
voorziening voor herstelkosten
voorziening subsidieverstrekking

EIGEN VERMOGEN (A + B + C + D - E – F -G)
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30-06-11

30-06-10

1804
1285
163
479
---------3731

1892
1373
204
604
---------4073

A

94166
1800
---------95966

121997
1800
---------123797

B

20428
7566
2049
---------30043

12047
7578
2171
---------21796

C

3229
170023
---------173252

4384
219480
---------223864

D

105
0
8461
34
6129
3801
---------18530

0
25084
8758
175
7409
3744
---------45170

E

77505

96526

F

4574
24574
6514
5996
---------41658

4149
21147
6514
49230
---------81040

G

165299

150794

Exploitatie windmolens:
OPBRENGSTEN
elektriciteit
MEP subsidie
vergoeding antennes
Totaal inkomsten
EXPLOITATIEKOSTEN
Vaste lasten
Variabele kosten
Algemene kosten
Afschrijvingen
Totaal exploitatiekosten
OVERIGE UITGAVEN / INKOMSTEN
Rentelasten
Rentebaten
Vergoeding vereniging
Totaal overige uitgaven/inkomsten
Uitbetaling subsidies
Resultaat voor belastingen (A - B + C +D)
Belastingen
Resultaat bedrijfsvoering na belastingen
Dividend Andijkerwind
Te verstrekken subsidies
Resultaat na belastingen

Subsidiepot
Stand begin boekjaar
Verleende subsidies:
Zonnepanelen
Zonneboiler
Isolatie
Overig
Toevoeging ten laste resultaat
Stand einde boekjaar

Dit jaar:

Vorig jaar:

Begroting
11 / 12:

18365
30479
7245
---------56089

21482
31707
8224
---------61413

22960
36660
8540
----------+
68160 A

13337
6902
3913
342
---------24494

13827
9969
4517
342
---------28655

13820
5000
2500
340
----------+
21660 B

-7708
7793
-800
----------715

-7707
8423
-800
----------84

-6320
6130
-1500
----------+
-1690 C
-35996 D

30880
13625
---------44505
0
-30000
---------14505

32674
-25084
---------7590
38250
-30000
---------15840

8814
-1763
----------+
7051
15000

Dit jaar:
49230

Vorig jaar:
43081

-52187
-5205
-10048
-5795
30000
5996

-18448

----------+
22051

-2783
-2619
30000
49230
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DRUKWERK

afzender:
WWC
Papiermolen 30
1622 KV Hoorn
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