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Belangrijk:
Geef uw e-mail adres door aan het bestuur of
geef door dat U de WINDFO op papier wilt
blijven ontvangen, anders is dit de laatste
WINDFO die u ontvangt.
Zie bladzijde 2.

COLOFON
De WINDFO is de nieuwsbrief van de
Westfriese Windmolencoöperatie U.A.
Papiermolen 30
1622 KV Hoorn
0229-244121
e-mail: wwc@wfr-wind.nl
web: http://www.wfr-wind.nl
bankrekeningnummer:
IBAN: NL09ABNA0494883049
BIC: ABNANL2A
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

0228-597115
0229-244121
0228-562562

Jan Compas
Anton Greefkes

0229-244121

0229-244121
wwc@wfr-wind.nl
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Het is niet zo dat we de WINDFO helemaal niet
meer op papier versturen, wie dat wil kan hem op
papier blijven ontvangen, maar dat moet dan wel
duidelijk aangegeven worden.
Wij verzoeken iedereen daarom nu om een e-mail
adres voor verzending van de WINDFO door te
geven aan wwc@wfr-wind.nl. Vermeld ook uw
adres, sommige namen komen meerdere keren
voor in de ledenlijst.
Wij zullen deze WINDFO deze keer alvast naar
alle leden sturen waarvan wij het e-mail adres
kennen. Als u deze WINDFO per e-mail ontvangt
dan hoeft u dus niets te doen.
Wie de WINDFO op papier wil blijven
ontvangen moet dat doorgeven aan Kees
Schouten, Papiermolen 30, 1622 KV Hoorn. Dit
kan ook per e-mail naar wwc@wfr-wind.nl.

De WINDFO zal op de website gepubliceerd
worden, dus eventueel kunt u ook aangeven dat u
hem helemaal niet meer wilt ontvangen.
***

redactie WINDFO:
Kees Schouten

Tijdens de ledenvergadering kwam de verzending
van de WINDFO ter sprake en is het voorstel
gedaan om de WINDFO voortaan standaard per
e-mail te versturen in plaats van op papier. Dit
voorstel is door de aanwezige leden aangenomen.

Als u niet reageert op deze oproep dan zult u de
volgende keer geen WINDFO meer ontvangen.

Informatie en aanmelding nieuwe leden:
Kees Schouten
of:
WWC
Papiermolen 30
1622 KV Hoorn

E-MAIL WORDT
STANDAARD

WIJZIGINGEN SUBSIDIEREGELING
Op de ledenvergadering zijn enkele wijzigingen in de subsidieregeling aangenomen. In de
uitnodiging voor de vergadering werd ook een wijziging voorgesteld waardoor leden van
de WWC 2 weken voorsprong krijgen bij het toekennen van subsidies. Op advies van de
accountant is deze wijziging geschrapt, want als we de leden voorrang geven dan zou de
belastingdienst dat als een vorm van winstuitkering kunnen beschouwen, en dan mogen
we de subsidies niet meer aftrekken voor de vennootschapsbelasting.
De gewijzigde regeling is te vinden op http://www.wfr-wind.nl.
Voor het komende jaar worden geen wijzigingen voorgesteld.
***

(GEEN) WINDMOLENS NOORD-HOLLAND

De provincie Noord-Holland is nog een stap verder gegaan bij het tegenwerken van
windenergie: men wil helemaal geen vergunningaanvragen meer in behandeling nemen,
ook niet als het gaat om vervanging van bestaande molens.
Het lijkt erop dat ze bij de provincie allemaal een klap van een molenwiek gekregen
hebben.
Landelijk is afgesproken dat er in 2020 6000 MW windenergie geplaatst moet zijn.
Hiervan was een deel gepland in Noord-Holland. Nu zouden de andere provincies meer
molens moeten plaatsen omdat Noord-Holland ze tegenhoudt.
***

LAGERWEY IS TERUG

Een aantal jaren geleden moest Lagerwey stoppen omdat de verkoop van grote
windturbines niet genoeg geld in het laatje bracht. Maar inmiddels is Lagerwey Wind
weer actief, en kan 5 verschillende windturbines leveren van 2 tot 3 MW. Alle turbines
hebben een generator die rechtstreeks op de as van de rotor aangesloten is, dus zonder
tandwielkast ertussen. Zie verder http://www.lagerweywind.nl/.
***

RESULTATEN SUBSIDIEREGELING

Het afgelopen verenigingsjaar was er weer € 30.000 beschikbaar voor subsidies voor
energiebesparende maatregelen. In de ledenvergadering van vorig jaar is de regeling op
een aantal punten gewijzigd. Meest in het oog lopend was de verlaging van de subsidie
van 20 naar 10 %, met name omdat zonnepanelen goedkoper zijn geworden. De
ingediende offertes bevestigen dit. In tien gevallen was de uiteindelijk ingediende
rekening zelfs nog beduidend lager dan de eerder ingediende offerte. De definitieve
subsidie wordt vastgesteld aan de hand van de rekening.
Door de verlaging van het percentage subsidie konden we meer aanvragen honoreren. Er
zijn 50 aanvragen toegekend, waarvan er inmiddels 47 zijn afgewikkeld. In 3 gevallen is
verder uitstel verleend.
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De totale investering van deze 50 aanvragers is ruim € 300.000, waarvoor totaal € 30.000
subsidie is uitgekeerd/toegezegd. In 49 gevallen ging het om zonnepanelen. Eén aanvraag
betrof een warmtepompinstallatie.
Bij de start van het nieuwe verenigingsjaar waren er al 26 aanvragen die op grond van de
oude regeling al gehonoreerd waren. Half november 2011 was het budget volledig
uitgekeerd dan wel toegezegd en moesten aanvragers teleurgesteld worden.
***

LEZING OVER DE AMBTENAAR

In het voorjaar is ten noorden van Medemblik de grootste windturbine van Nederland
gebouwd, een Enercon E126 met een generator van 7,5 MW. De ashoogte is 135 meter,
de diameter van de rotor is 126 meter, zodat de totale hoogte 198 meter is.
De turbine heeft de officiële naam “De Ambtenaar” gekregen, omdat op deze plek
jarenlang een andere windturbine gestaan heeft die de bijnaam “Ambtenaar” gekregen had
omdat hij niet veel leek te doen.
De turbine moet 40 miljoen kWh per jaar gaan leveren, voldoende voor 13.000
huishoudens. Het is de bedoeling dat bij Urk 38 van deze windturbines op land geplaatst
worden, samen met 48 kleinere turbines in het IJsselmeer.
Voorafgaand aan de ledenvergadering op donderdag 27 september zal om 19:30 uur een
lezing gegeven worden over de bouw van deze windturbine.
Zie verder http://www.de-ambtenaar.nl/ waar foto's en filmpjes te zien zijn.
***

OPBRENGSTEN

Vanwege een wat vroegere publicatie van de WINDFO zijn de standen van 1 september
2012 nog niet verwerkt.
Alleen in december 2011 was de productie duidelijk beter dan verwacht. In februari en
maart 2012 was de productie veel slechter dan verwacht, in de andere maanden was de
opbrengst gelijk aan of iets lager dan verwacht. Over de afgelopen 12 maanden was de
opbrengst daardoor 89 % van een gemiddeld jaar.
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Maand
aug 11
sep
okt
nov
dec
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul 12
Laatste 12 maanden
Vanaf plaatsing:
Totaal
Gemiddeld

Adelaar
3058
5945
7681
6322
13805
9548
7502
3775
7893
5439
6949
3632

Buizerd
4795
6952
9081
7347
17150
14292
9416
4520
8459
6251
8169
4544

Duif
6628
7591
11132
8719
20346
14863
10674
4791
10455
7771
10425
7255

Eend
6549
9984
12656
9881
22921
17692
11075
5906
12063
8562
11244
6488

81549

100976

120652

135019

2362653
97521

2628450
111064

2386319
136529

2556523
146267

Duif+Eend
13177
17575
23788
18600
43267
32555
21749
10697
22518
16333
21669
13743

Prognose
AB
5195
6468
10087
9082
12057
14533
12501
11679
8938
7963
6381
5705
89%

***
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LEDENVERGADERING
Het bestuur nodigt alle leden uit voor de jaarvergadering die gehouden wordt op
donderdag 27 september 2012 in het Vereenigingsgebouw in Bovenkarspel.
De aanvangstijd is 20.45 uur. Het adres is Hoofdstraat 206, 1611 AM Bovenkarspel.
Voorafgaand aan de ledenvergadering zal om 19:30 uur een lezing gegeven worden over
de bouw van de windmolen De Ambtenaar die het afgelopen jaar ten noorden van
Medemblik gebouwd is.
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Opening
Ingekomen stukken + mededelingen
Jaarverslag WWC 2011-2012
Financieel verslag + vaststelling rentepercentage leningen
Verslag kascommissie
Notulen vorige ledenvergadering
Bestuursverkiezing
Verkiezing kascommissie
Begroting
Rondvraag
Sluiting

Toelichting agendapunt 3. Jaarverslag WWC 2011-2012
Het bestuur kwam het afgelopen jaar 1 keer bijeen.
In oktober overleed ons lid Harm Willems op de leeftijd van 84 jaar. Harm was vanaf
1990 lid, heeft een aantal jaren de omgeving van de Condor onderhouden en was een
regelmatige bezoeker van de ledenvergaderingen.
2 leden hebben zich afgemeld, we hebben 1 nieuwe aanmelding, daardoor daalde het
ledental van 234 naar 232.
De opbrengsten van de molens waren net als de vorige 3 jaren lager dan verwacht:
451.609 kWh. Tot nu toe hebben de molens gemiddeld 492.000 kWh opgeleverd, dus de
opbrengst was 92 % van een gemiddeld jaar. Vooral februari en maart bleven ver achter
bij de prognose.
Adelaar
Buizerd
Duif
Eend
Totaal
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85469
104767
122611
138762
--------------- +
451609

In deze WINDFO ziet u een apart verslag van de resultaten van de subsidieregeling voor
duurzame energie.
Toelichting agendapunt 4. Financieel verslag + vaststelling rentepercentage leningen
Aan het eind van deze WINDFO vindt u de financiële overzichten. Er kunnen nog kleine
wijzigingen in de overzichten aangebracht worden, voornamelijk verschuivingen van de
ene post naar de andere post. Omdat de WINDFO dit jaar iets eerder verschijnt is het niet
mogelijk de definitieve cijfers te publiceren.
Dit jaar moeten we weer vennootschapsbelasting afdragen. Dit is 20 % over de winst vóór
belastingen, verminderd met de uitbetaalde subsidies. Dit komt neer op 3003 euro. Vorig
jaar kregen we vennootschapsbelasting terug omdat in de jaren ervoor ook belasting
geheven was over de uitbetaalde subsidies.
Dit jaar hebben we weer dividend ontvangen van Andijkerwind. Hierdoor is het resultaat
na belastingen 24.275 euro.
Op de ledenvergadering worden de financiële overzichten verder toegelicht.
Het bestuur stelt voor om weer 7 % rente uit te betalen op de leningen van de leden.
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Toelichting agendapunt 6: Notulen ledenvergadering 30 september 2011
Aanwezig: bestuur:
leden:

Pierre Laan, voorzitter, Fer Beerepoot, secretaris,
Kees Schouten penningmeester, Jan Compas, Anton Greefkes.
Er zijn tien leden aanwezig

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De WWC bestaat dit jaar
vijf en twintig jaar. We vieren dit jubileum met gebak.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen.
3. Jaarverslag WWC 2010-2011
Het jaarverslag is afgedrukt in de Windfo 26e 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.
Balans en exploitatie vereniging:
- Geen aanleiding voor vragen of opmerkingen.
Balans molens:
- Geen aanleiding voor vragen of opmerkingen.
Exploitatie molens
- De opbrengsten van de molens zijn lager omdat er minder energie geleverd is en door
een lagere prijs per geleverde kWh.
- "uitbetaling subsidies" is in dit overzicht niet op de juiste plaats vermeld, maar is in de
aangifte wel correct verwerkt.
- voor de vennootschapsbelasting mag de subsidie als "kosten" worden opgevoerd.
Vaststelling rentepercentage: de vergadering stemt in met het bestuursvoorstel om ook dit
jaar 7% rente op de openstaande leningen te betalen.
5. Verslag kascommissie
De kascontrolecommissie bestond uit Peter Verhoef, Theo Beerepoot en Nico Mast. Zij
hebben dinsdag 20 september de controle uitgevoerd ten huize van de penningmeester.
Nico Mast doet verslag en geeft aan dat de gegevens in orde zijn bevonden.
Op de vraag van Ad Verhage welke gegevens zijn gecontroleerd geeft Nico aan dat dit
naast de verstrekte financiële overzichten ook de saldi op de bankrekeningen betrof. De
kascontrolecommissie stelt voor het bestuur van de WWC decharge te verlenen.
De vergadering stemt in met dit voorstel.
6. Notulen ledenvergadering 27 september 2010
- met het voorstel van het bestuur om de secretaris een onkostenvergoeding van € 150
voor de uitvoering van de subsidieregeling toe te kennen is de vergadering akkoord. Daar
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aan toegevoegd dient te worden: op voorstel van Nico Mast wordt bepaald dat deze
vergoeding wordt verleend voor zolang de subsidieregeling van kracht is.
- Met deze toevoeging wordt het verslag van de vorige ledenvergadering vastgesteld.
7. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar zijn Fer Beerepoot en Anton Greefkes. Er zijn geen
tegenkandidaten gemeld. De vergadering stemt in met de herbenoeming.
8. Verkiezing kascommissie.
Theo Beerepoot zit drie jaar in de kascommissie en is aftredend. Omdat er geen andere
kandidaten zijn gemeld, is Theo bereid dit ook voor de komende periode te doen. De
vergadering stemt hier mee in. De commissie bestaat derhalve voor komend jaar weer uit
Nico Mast, Theo Beerepoot en Peter Verhoef.
9. Wijziging subsidieregeling.
Fer Beerepoot geeft een toelichting:
- het voorstel om leden enkele weken voorrang te geven op niet-leden moet worden
ingetrokken omdat deze aanpassing zou kunnen leiden tot een andere gedragslijn van de
belastingdienst. De subsidie zou dan gezien kunnen worden als een winstuitkering en is
dan dus geen aftrekpost meer. De voorgestelde wijzigingen van art. 8 en art.10 van de
regeling gaan dus van tafel.
- om meer aanvragen te kunnen honoreren en omdat de kosten van zonnepanelen
aanmerkelijk lager zijn geworden, wordt voorgesteld het huidige percentage van 20 % van
de gemaakte kosten van een project terug te brengen naar 10 %.
Dit voorstel leidt tot enige discussie naar aanleiding van een vraag of 10 % de moeite
loont en of er geen gevaar dreigt dat deze wijziging leidt tot zo weinig aanvragen dat de
doelstellingen niet bereikt zullen worden. Vastgesteld wordt dat we, zo nodig, volgend
jaar de regeling weer kunnen bijstellen.
- voorgesteld wordt de termijn waarbinnen een project na goedkeuring dient te worden
uitgevoerd te verlengen tot zes maanden, met zo nodig een verlenging van eenzelfde
periode.
- de laatste wijziging betreft de gedragslijn vanaf het moment dat de subsidiepot in enig
jaar leeg is. De oude regeling gaf de mogelijkheid om te verzoeken een aanvraag in die
situatie in het volgende jaar met voorrang te behandelen. Dat leidde er toe dat er op dit
moment al 29 aanvragen liggen voor een subsidiebedrag van € 26.000. (op basis van 20%
subsidie, of € 18.000 op basis van 10%). Denkbaar is dat bij de aanvang van een nieuw
verenigingsjaar het totale subsidiebudget al besteed is. Dit is een ongewenste situatie. Dit
artikel wordt zodanig gewijzigd dat aanvragen pas gedaan kunnen worden na de
eerstvolgende ledenvergadering.
De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde wijzigingen.
De bespreking van de subsidieregeling is aanleiding tot het stellen van de volgende
vragen:
- Co de Vries: kan gezamenlijke inkoop van zonnepanelen leiden tot substantiële
voordelen. Ruud Vriend antwoordt dat het inkoopvoordeel beperkt is. Bovendien
verschillen de situaties van de aanvragers nogal, waardoor de uitvoering per klant
verschilt.
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Ad Verhage: kunnen er geen initiatieven worden ontplooid in samenwerking met
bijvoorbeeld een school of een instelling. De voorzitter ziet geen mogelijkheid om dit
vanuit het bestuur op te pakken, bovendien lijken er risico's aan verbonden.
10. Begroting.
De penningmeester geeft een toelichting op de in de Windfo gepresenteerde begroting.
- vereniging:
- voorgesteld wordt de Windfo niet meer op papier te verspreiden, maar uitsluitend per email. Na discussie wordt besloten de eerstkomende Windfo te verspreiden zoals
gebruikelijk, maar daarin te vermelden dat in het vervolg de Windfo uitsluitend per e-mail
wordt toegezonden. Uitsluitend op verzoek van een lid wordt de Windfo daarna nog per
post wordt verstuurd.
Bij de ledenvergadering zullen wel exemplaren van de Windfo als vergaderstuk
beschikbaar zijn.
- exploitatie molens:
- prognose teruglevertarief van de Medemblikker molens is 4,8 ct ( nu 4 ct)
- er is dit jaar geen dividend uitgekeerd oor Andijkerwind omdat de
hypotheekverstrekker daar op basis van de hypotheekakte geen toestemming voor geeft.
Voor volgend jaar wordt € 15.000 begroot.
- voorgesteld wordt weer een bedrag van € 30.000 toe te voegen aan de
subsidiepot. De vergadering stemt in met dit voorstel.
De vergadering stemt in met de gepresenteerde begroting.
11. Rondvraag
- Theo Beerepoot stelt voor het verslag van de ledenvergadering korter na de vergadering
te verspreiden. Besloten wordt om het verslag, na akkoord binnen bestuur, als concept op
de website te plaatsen. Dit conceptverslag wordt bovendien, zoals gebruikelijk in de
Windfo gepubliceerd en in de ledenvergadering vastgesteld.
- Theo Beerepoot stelt voor om onze molens te ontdoen van de wieken en het vermogen in
te leveren voor deelname aan een groter project in samenwerking met andere partijen. De
voorzitter acht dit weinig kansrijk gezien de beperkte inbreng.
- Wim Hink houdt een pleidooi om te komen tot nieuwe initiatieven "in energie", waarbij
verder wordt gekeken dan windenergie alleen en daarbij ook samenwerking met anderen
zeker niet uit te sluiten.
Het bestuur ziet geen mogelijkheid om initiatieven in die richting te ontplooien, maar staat
open voor voorstellen vanuit leden. Uitbreiding van het bestuur met twee leden die zich
belasten met een onderzoek en eventuele uitvoering van initiatieven, behoort tot de
mogelijkheden. Toetreding tot het bestuur voor deze klus is overigens geen voorwaarde.
De vraag wie zijn vinger op steekt om aan deze klus te willen werken, leidt op dit moment
niet tot die keuze. Ad Verhage, Ruud Vriend en Wim Hink geven aan het wel in
overweging te willen nemen.
- Ad Verhage: naar aanleiding van een activiteit bij Blokweer in Blokker waarbij op een
energieplein voorlichting wordt gegeven over energiebesparing en waar ook een
accordeonist optreedt, wordt afgesproken dat Anton Greefkes onze volgende
ledenvergadering zal opluisteren met een optreden op zijn bandoneon.
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- is het 25 jarig bestaan van de WWC geen aanleiding voor een terugblik op wat bereikt
is? Dit zou kunnen op de website, waarbij gebruik gemaakt kan worden van een eerdere
publicatie.
- Co de Vries bedankt het bestuur voor de werkzaamheden van het afgelopen jaar.
12. Sluiting
De vergadering wordt onder dankzegging voor ieders inbreng gesloten.
Fer Beerepoot, secretaris

Toelichting agendapunt 7. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar zijn Pierre Laan, Kees Schouten en Jan Compas. Allen stellen
zich verkiesbaar.
Toelichting agendapunt 8. Verkiezing kascommissie
Nico Mast zit 3 jaar in de kascommissie is aftredend. Hij kan herkozen worden.
Toelichting agendapunt 9. Begroting
Achterin deze WINDFO vindt u de begroting in de 3e kolom van de staat van baten en
lasten. Enkele opmerkingen:
Vereniging:
De Overige kosten worden wat hoger begroot vanwege de lezing tijdens de
ledenvergadering.
Er wordt uitgegaan van twee bestuursvergaderingen, de afgelopen jaren was er meestal
maar één.
Deze WINDFO wordt nog per post verstuurd naar de meeste leden, als er nog een
WINDFO verstuurd wordt dan is het de bedoeling om die zo weinig mogelijk te drukken
en per post te versturen, dus die is niet begroot.
Windmolens:
Momenteel krijgen we bij de Duif en de Eend 4,9 ct/kWh. Vanaf 1 januari 2013 houden
we rekening met 5,2 ct/kWh. Deze elektriciteitsprijs is gebaseerd op voorspellingen die
gedurende de hele maand september gedaan worden voor het komende jaar. Deze prijs
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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.
De variabele kosten waren het afgelopen jaar 2000 euro hoger door een eenmalige
uitgave, daarom is het begrote bedrag lager dan het bedrag van het afgelopen jaar.
De rentebaten nemen iets af doordat geld van de spaarrekening gebruikt wordt om de
leningen van de leden af te lossen.
Er is 16.000 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.
***

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 2011 / 2012
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:
INKOMSTEN
vergoeding van windmolens
contributie
Totaal inkomsten
UITGAVEN
WINDFO
bestuurskosten
Overige kosten
Totaal uitgaven:

TOTAAL RESULTAAT VERENIGING

30-06-12

30-06-11

15
133
------148
-60
---------88

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

Dit jaar:

Vorig jaar:

Begroting
12 / 13:

1500
14
------1514

800
7
------807

1300
40
------1340

316
1006
143
------1465

349
573
24
------946

310
730
300
------1340

49

-139

0
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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
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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30-06-12

30-06-11

1716
1197
122
354
---------3389

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

A

65450
1800
---------67250

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

B

10960
3208
2049
---------16217

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

C

19763
191199
---------210962

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

D

1371
2550
114
4634
1574
---------10243

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

E

56610

77505

F

4787
26287
6514
3857
---------41445

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

G

189520

165299

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
Resultaat voor belastingen (A - B + C)
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
12 / 13:

22367
34970
13165
---------70502

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

21310
35250
9600
---------- +
66160 A

13961
6631
3186
342
---------24120

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

14020
5100
2930
340
---------- +
22390 B

-4948
7244
-1500
---------796

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

-3060
6630
-1300
---------- +
2270 C

47178
-3007
---------44171
10050
-30000
---------24221

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

46040
-3208
---------- +
42832
16000
-30000
---------- +
28832

Dit jaar:
5996

Vorig jaar:
49230

-31539
-600

-52187
-5205
-10048
-5795
30000
5996

30000
3857
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DRUKWERK

afzender:
WWC
Papiermolen 30
1622 KV Hoorn
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