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SCHADE ADELAAR, BUIZERD en EEND
In september 2014 meldden we dat de Adelaar stilgezet was vanwege een kapot lager in de
rotor. Op 29 september 2014 is de rotor vervangen. De reparatie kostte 9500 euro, maar
wordt bijna helemaal door de verzekering gedekt. 5 jaar geleden is de rotor namelijk
vervangen na een blikseminslag, en een rotor hoort na 5 jaar nog niet kapot te gaan. We
hoefden daarom alleen het eigen risico van 1134 euro te betalen.
Op 15 februari werd geconstateerd dat de Buizerd al een week geen elektriciteit leverde,
terwijl de molen wel draaide. De molen reageerde ook niet op een stop-commando. Nadat de
molen uit de wind gedraaid was stopte hij met draaien. De volgende dag heeft Bettink de
molen nagekeken en bleek dat de generator defect was. Deze moest vervangen worden.
Vanwege onze deelname aan het Windpark Westfrisia is het niet zeker hoe lang de molen nog
kan blijven draaien. Dus was het de vraag of de molen nog gerepareerd moest worden. Omdat
het onze doelstelling is om zoveel mogelijk energie op te wekken, en omdat we een financiële
reserve hebben speciaal voor dit soort gevallen, heeft het bestuur besloten dat de molen
gerepareerd mocht worden. Op 20 maart is de generator vervangen.
Deze reparatie wordt betaald uit de 'reservering groot onderhoud'. Aan het eind van het
boekjaar zullen de reserve voor groot onderhoud aanvullen met de helft van de
reparatiekosten.
Eind juni is de Eend in Medemblik stilgezet omdat de lagers van de bladhoekverstelling defect
waren. Omdat de Duif en de Eend verwijderd moeten worden als Windpark Westfrisia gereed is
hebben we even nagedacht over de reparatie. Ook voor de Eend heeft het bestuur besloten om
de molen te laten repareren. Omdat de hele rotor eraf moest konden we konden kiezen om de
wieken ook te laten vervangen. Dat hebben we niet gedaan omdat de wieken nog wel een paar
jaar mee moeten kunnen. De reparatie is pas eind juli uitgevoerd, zodat de Eend ongeveer 1
maand stil gestaan heeft. De reparatie zal ook betaald worden uit de 'reservering groot
onderhoud' maar omdat de reparatie na 1 juli is uitgevoerd heeft deze geen invloed op het
resultaat van het verenigingsjaar 2014-2015 wat achterin deze WINDFO te vinden is.
Ons onderhoudsbedrijf Bettink verdient een dikke pluim, want ze hebben ons ongevraagd 3000
euro korting gegeven op de reparatiekosten van de Eend!

WINDPARK WESTFRISIA
In februari en maart zijn er in Zwaagdijk en in Westwoud bijeenkomsten geweest voor
omwonenden van het toekomstige Windpark Westfrisia. De bijeenkomsten werden
georganiseerd door de provincie Noord-Holland, en namens de provincie was gedeputeerde
Tjeerd Talsma aanwezig. Op beide bijeenkomsten kwamen ongeveer 100 belangstellenden af.
Een flink aantal van hen liet gedeputeerde Talsma weten (grote) bezwaren te hebben tegen de
komst van het windpark. Vanwege de grote invloed op het landschap, maar ook vanwege
mogelijke schaduwhinder en geluidsoverlast. Bijna alle aanwezigen gaven ook aan dat ze niet
tegen windenergie zijn, maar wel tegen dit plan. De molens moeten maar ergens anders
geplaatst worden. Dit hoor je bijna overal, en dat is een van de redenen dat de provincie een
paar jaar geleden het initiatief genomen heeft om plaatsen te zoeken waar nieuwe windparken
gebouwd kunnen worden. Nu mopperen gemeenten dat ze niets te vertellen hebben, maar
toen een paar jaar geleden gevraagd werd om plaatsen aan te wijzen voor nieuwe windparken
hielden ze allemaal hun mond.
Een doel van de bijeenkomst was om deelnemers te vinden voor een zogenaamde
klankbordgroep. De klankbordgroep gaat met de initiatiefnemers van het windpark overleggen
hoe een aantal zaken geregeld moeten worden als het windpark er komt. Bijvoorbeeld op
welke wijze een financiële vergoeding voor de dorpsgemeenschappen van Zwaagdijk en
Westwoud geregeld moet worden. Of welke maatregelen er genomen moeten worden om
schaduwhinder en geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken. De gemeentelijke politieke
partij Progressief West-Friesland deelde bij de ingang foldertjes uit waarop geadviseerd werd
om niet deel te nemen aan de klankbordgroep, want wie dat doet steunt het windpark volgens
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Progressief West-Friesland. Dat is natuurlijk niet zo, ook als je tegenstander bent kan je
overleggen over deze zaken. Als geen enkele tegenstander mee wil doen met de
klankbordgroep dan bestaat de kans dat er alleen voorstanders in de klankbordgroep zitten die
beslissingen nemen waar de tegenstanders niet blij mee zijn. Progressief West-Friesland heeft
overigens in haar verkiezingsprogramma staan dat elke burger het recht moet hebben mee te
kunnen praten met ontwikkelingen binnen de gemeente. Vreemd dat ze burgers dan adviseren
om dat niet te doen.
Windpark Westfrisia heeft een keer overlegd met enkele belangstellenden voor de
klankbordgroep. Ondertussen werd door de omwonenden een zogenaamd “bewonersplatform”
opgericht, en werd door de gemeente Medemblik 10.000 euro subsidie toegezegd om dit
bewonersplatform te ondersteunen bij overleg met Windpark Westfrisia. Met de subsidie wordt
de directeur van de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines ingehuurd. De
provincie Noord-Holland heeft gezorgd voor een onafhankelijke voorzitter.
Windpark Westfrisia heeft nu 2 keer overlegd met het bewonersplatform. Het
bewonersplatform heeft een aantal vragen opgesteld die door Windpark Westfrisia beantwoord
zullen worden.
De provincie Noord-Holland heeft de afgelopen maanden een startnotitie opgesteld waarin
voorgesteld wordt om een Provinciaal Inpassings Plan (PIP) te maken om de bouw van het
windpark mogelijk te maken. Omdat het windpark groter dan 5 MW is kan de provincie een PIP
opstellen. De gemeente Medemblik is verplicht het bestemmingsplan aan te passen als het PIP
goedgekeurd wordt.
De startnotitie moet eerst door Gedeputeerde Staten (GS) goedgekeurd worden. Daarna wordt
deze besproken in een commissie van Provinciale Staten (PS) en daarna moet de startnotitie
goedgekeurd worden door PS. Het was de bedoeling dat de startnotitie 14 september in de
commissie besproken zou worden, maar dat wordt waarschijnlijk een maand later.
De omwonenden hebben in samenwerking met de gemeente Medemblik en de provincie
geregeld dat een aantal leden van PS op 14 september in Zwaagdijk komen kijken naar de
locatie voor het windpark. Windpark Westfrisia en de omwonenden krijgen 5 minuten de tijd
om toe te lichten waarom het windpark wel of niet gerealiseerd moet worden.
Als PS de startnotitie goedkeurt dan wordt een ontwerp PIP opgesteld. Hiervoor moeten allerlei
onderzoeken uitgevoerd worden, zoals onderzoeken naar mogelijke geluidsoverlast,
schaduwhinder, aantasting van het landschap, natuur, archeologie, radarverstoring, enz. Een
deel van die onderzoeken is al uitgevoerd vanwege de startnotitie. Begin 2016 kan het ontwerp
PIP 6 weken ter visie gelegd worden. Er zal dan ook een informatieavond georganiseerd
worden. Iedereen kan zienswijzen indienen. Aan de hand daarvan wordt het PIP aangepast, en
na een paar maanden (mei 2016?) kan GS besluiten het PIP voor te leggen aan PS. Als PS het
PIP goedkeurt dan wordt het PIP weer 6 weken ter visie gelegd en kunnen eventueel bezwaren
ingediend worden. Die bezwaren worden door de Raad van State behandeld. Het kan een half
jaar tot een jaar duren voordat de Raad van State beslist of de bezwaren gegrond zijn.
Het windpark zal dus op zijn vroegst in het jaar 2017 gebouwd worden.
Tegelijk met het opstellen van het PIP regelt de provincie ook de vergunning voor het
windpark.
Windpark Westfrisia moet in 2016 SDE-subsidie aanvragen.
Er wordt gewerkt aan een website voor het windpark: www.windparkwestfrisia.nl. Deze is
waarschijnlijk in september 2015 te gebruiken. De WWC krijgt op deze website ook een
pagina, en het is de bedoeling dat alle informatie van de huidige website overgeheveld wordt
naar de nieuwe website, die dan nog wel via www.wfr-wind.nl geopend kan worden.

ZONNECOÖPERATIE WEST-FRIESLAND
Vorig jaar hebben we besloten 10.000 euro subsidie ter beschikking te stellen voor de aanschaf
van zonnepanelen door Zonnecoöperatie West-Friesland. De bedoeling was dat de eerste 240
panelen half september op de brandweergarage in Stede Broec zouden liggen, maar de
aansluiting was nog niet gereed.
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Nog niet alle zonnepanelen zijn 'verkocht' dus er worden nog meer deelnemers gezocht.
Daarom de volgende oproep:
Beste bewoner in de buurt van Stede Broec,
Wilt u zonne-energie opwekken en heeft u geen geschikt dak? Sluit u dan aan bij de Zonnecoöperatie West-Friesland. Dit is een groep enthousiaste burgers uit West-Friesland die zonder
winstoogmerk zonne-energie in West Friesland stimuleert. Deze coöperatie werkt samen met
de gemeentes Stede Broec en Enkhuizen en met Greenchoice voor de afname van de stroom.
Er wordt gewerkt aan het leggen van panelen op daken in uw buurt (momenteel Bovenkarspel
en Enkhuizen). U kunt daar ook gebruik van maken. De energie opbrengst kunt u deels
salderen tegen uw eigen stroomverbruik. Heeft u interesse neem dan contact op. We komen
graag langs om te praten over mogelijkheden. U kunt zich uiteraard ook direct als lid
aanmelden via de website: http://www.zonnecooperatiewestfriesland.nl. Op de website staat
alle informatie over de coöperatie en de mogelijkheden en voorwaarden voor deelname aan
een zonne-installatie.
Graag hopen we u snel te mogen begroeten als lid,
Ad Verhage
Voorzitter ZCWF
email: verhage.ad@gmail.com
Tel 0651582318

Kees Botman
Penningmeester
email:penningmeester@zonnecooperatiewestfriesland.nl

OPBRENGSTEN
Het afgelopen jaar waren er 4 maanden waarin de opbrengsten laag waren, vooral in februari
was de opbrengst veel lager dan normaal. Er waren geen maanden waarin de opbrengsten
beter waren dan normaal. Hierdoor was de totale opbrengst maar 83 % van een gemiddeld
jaar.
Maand
sep 14
okt
nov
dec
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug 15
Laatste 12 maanden
Vanaf plaatsing:
Totaal
Gemiddeld

Adelaar
30
6716
6291
11187
9962
4354
8824
4853
6287
5659
2812
4466

Buizerd
2821
7819
7337
9334
16230
5608
9088
4852
8966
4610
7558
3924

Duif
3270
9443
6893
18719
16640
9011
14152
9149
11937
7099
6152
5561

Eend
3421
9878
7210
19579
17404
9426
14802
9570
12486
7426
6434
5816

Duif+Eend Prognose AB
6691
6468
19321
10087
14103
9082
38298
12057
34044
14533
18437
12501
28954
11679
18719
8938
24423
7963
14525
6381
12586
5705
11377
5195

71441

88147

118027

123451

83%

2607713
95485

2907895
108711

2931344
142566

2754915
133986
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LEDENVERGADERING
Het bestuur nodigt alle leden uit voor de jaarvergadering die gehouden wordt op dinsdag 22
september 2015 in het Vereenigingsgebouw in Bovenkarspel.
De aanvangstijd is 20.30 uur. Het adres is Hoofdstraat 206, 1611 AM Bovenkarspel.
Agenda
1. Opening
2. Ingekomen stukken + mededelingen
3. Jaarverslag WWC 2014-2015
4. Financieel verslag
5. Verslag kascommissie
6. Notulen vorige ledenvergadering
7. Bestuursverkiezing
8. Verkiezing kascommissie
9. Begroting
10. Voorstel ledenstop
11. Voorstel voorwaarden leningen Windpark Westfrisia
12. Rondvraag
13. Sluiting
Agendapunt 3. Jaarverslag WWC 2014-2015
Het bestuur kwam het afgelopen jaar 2 keer bijeen.
Eén lid heeft het afgelopen jaar opgezegd en we hebben 2 nieuwe aanmeldingen gekregen.
Daardoor steeg het ledental van 124 naar 125.
De windmolens hebben het afgelopen jaar niet één maand meer geleverd dan gemiddeld. In
februari (normaal een van de beste maanden) werd minder dan de helft geleverd van een
5

gemiddelde februari. De molens leverden samen 401.000 kWh op, 83 % van een gemiddeld
jaar.
De subsidieregeling voor particulieren is dit jaar niet voortgezet, wel zijn er enkele subsidies
uitbetaald die in het vorige jaar aangevraagd zijn. Aan het eind van het jaar was 1 subsidie
nog niet uitbetaald omdat de plaatsing van de zonnepanelen door omstandigheden uitgesteld
was.
In mei 2014 is 10.000 euro subsidie ter beschikking gesteld voor de Zonnecoöperatie WestFriesland. Deze subsidie was aan het eind van het verenigingsjaar nog niet uitbetaald.
Agendapunt 4. Financieel verslag
Aan het eind van deze WINDFO vindt u de financiële overzichten. Op de ledenvergadering
worden de financiële overzichten verder toegelicht.
De belangrijkste opmerkingen:
Kort samengevat kunnen we zeggen: de GSM antennes aan de masten zorgen ervoor dat de
windmolens zonder verlies kunnen draaien, het dividend van Andijkerwind zorgt voor de winst.
Als we het alleen van de windmolens moesten hebben dan zouden we ongeveer 6.000 euro
verlies lijden.
Opbrengsten: Zowel de opbrengsten in kWh als de vergoeding per kWh waren iets lager dan
vorig jaar. We hebben in oktober voor het laatst MEP-subsidie ontvangen.
Exploitatiekosten: De reparatie van de schade aan de Buizerd wordt betaald uit de reserve
groot onderhoud. Maar omdat we de regel hebben dat we het verschil tussen de reserve en de
gewenste reserve voor de helft aanvullen wordt er daarvoor 3773 op “variabele kosten”
geboekt.
De WWC is aandeelhouder van Andijkerwind B.V. Andijkerwind B.V. moest een
schikkingsbedrag aan Vestas betalen vanwege het (volgens Vestas) onrechtmatig opzeggen
van het onderhoud. Zoals op de vorige ledenvergadering uitgelegd is heeft de WWC 5.000 euro
bijgedragen aan dit schikkingsbedrag.
Overige uitgaven / inkomsten: Van 2 leden die jaren geleden een lening aan de WWC verstrekt
hebben waren al meer dan 10 jaar geen adresgegevens meer bekend. Het saldo van die 2
leningen was in september 304 euro. Omdat niet verwacht wordt dat deze leningen nog
opgevraagd worden is dit bedrag als bijzondere baten geboekt.
Belastingen: de vennootschapsbelasting (20 %) wordt berekend over het resultaat na
belastingen verminderd met de uitbetaalde subsidies (dat is dus niet hetzelfde als de te
verstrekken subsidies).
Dividend Andijkerwind: Het dividend was het afgelopen jaar erg hoog. Dat komt doordat
Andijkerwind in de vorige jaren door de bank verplicht werd een reserve op te bouwen om de
aflossing van de hypotheek zeker te stellen. De hypotheek is afgelost, dus nu kan een deel van
de reserve omgezet worden in dividend.
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Agendapunt 6. Notulen vorige ledenvergadering
Notulen ledenvergadering WWC
Gehouden op 25 september 2014
(conceptverslag ter vaststelling in de ledenvergadering 2015)
Aanwezig: bestuur:
leden:

Pierre Laan (voorzitter,) Fer Beerepoot (secretaris), Kees Schouten
(penningmeester), Jan Compas, Anton Greefkes
Er zijn 10 leden aanwezig

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
- er is bericht van verhindering gekomen van Peter Verhoef, Cor Westerveld en Ruud
Vriend.
- de voorzitter deelt mee dat binnenkort de rotor van "de Adelaar" wordt vervangen.
3. Jaarverslag WWC 2013-2014
Het jaarverslag is opgenomen in Windfo 29e jaargang nr. 1, per e-mail aan de leden
toegestuurd. Naar aanleiding hiervan is er een vraag over een mogelijke
belangenverstrengeling als de penningmeester van de WWC tevens gaat optreden als
bestuurder bij Windpark Westfrisia B.V. De voorzitter geeft aan dat de belangen van de
WWC hiermee juist gediend zijn.
Nico Mast maakt een uitstapje naar de schadeclaim van Vestas, genoemd onder
"Windmolens" op pagina 8 van de Windfo en vraagt zich af of dit bij de leden is
doorgedrongen. Kees Schouten geeft een toelichting op de gang van zaken die heeft geleid
tot een geaccepteerd schikkingsbedrag.
Op dezelfde pagina stelt het bestuur voor het bedrag van € 100.000 van de deposito op de
gewone spaarrekening over te boeken. Na enige discussie wordt besloten de deposito van
€ 100.000 nog 1 jaar wordt voortgezet.
Over het jaarverslag worden verder geen opmerkingen gemaakt, waarmee het is
goedgekeurd.
4. Financieel verslag en vaststelling rentepercentage leningen.
Verwezen wordt naar de financiële pagina’s in de Windfo.
De penningmeester geeft op een aantal punten een toelichting op de gepresenteerde
cijfers.
- Vereniging
- geen aanleiding voor vragen of opmerkingen
- Balans molens
- Ad Verhage constateert dat de betaalrekening van de WWC bij ABN-AMRO is
ondergebracht. Hij zou liever zien dat gekozen wordt voor een rekening van ASN of
Triodos.
Na enige discussie wordt besloten dat een betaalrekening wordt geopend bij de ASN en
die van de ABN-AMRO wordt opgeheven.
- Exploitatie windmolens
- de MEP-subsidie loopt binnenkort helemaal af. De opbrengsten van de antennes
houden ons financieel op de been.
- Vaststelling rentepercentage: de vergadering stemt in met het bestuursvoorstel om ook
dit jaar 7% rente op de openstaande leningen te betalen. Dit percentage zal worden
gehanteerd tot de datum waarop de leningen geheel worden afgelost, naar verwachting
eind oktober.
5. Verslag kascommissie
De kascontrolecommissie bestond uit Theo Beerepoot, Jack Hoogendijk en Nico Mast. Zij
hebben 9 september de controle uitgevoerd ten huize van de penningmeester. Nico Mast
doet verslag en geeft aan dat de gegevens in orde zijn bevonden.
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De kascontrolecommissie stelt voor het bestuur van de WWC decharge te verlenen.
De vergadering stemt in met dit voorstel.
6. Notulen ledenvergadering 23 september 2013
– Behoudens een compliment voor de kwaliteit van het verslag, zijn er geen vragen of
opmerkingen, waarmee het verslag wordt vastgesteld.
7. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar zijn Pierre Laan, Kees Schouten en Jan Compas. Allen stellen zich
verkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten gemeld. De vergadering stemt in met de
herbenoeming.
8. Verkiezing kascommissie
Theo Beerepoot zit 3 jaar in de kascommissie, is aftreden en is herkiesbaar. De vergadering
is unaniem akkoord met herbenoeming. De commissie bestaat derhalve voor komend jaar
uit Nico Mast, Theo Beerepoot en Jack Hoogendijk.
9. Begroting
De penningmeester geeft een toelichting op de in de Windfo gepresenteerde begroting.
Over de begroting worden geen vragen gesteld of opmerkingen gemaakt, waarmee de
vergadering instemt in met de gepresenteerde begroting.
10. Rondvraag en sluiting
- Gevraagd wordt of de bewoners van Zwaagdijk in de gelegenheid worden gesteld te
participeren in het Windpark Westfrisia.
Er wordt aan gedacht jaarlijks een bedrag te schenken dat ten goede komst aan de
gemeenschap van Zwaagdijk.
- De vergadering wordt onder dankzegging voor ieders inbreng gesloten.
Fer Beerepoot, secretaris

Agendapunt 7. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar zijn Fer Beerepoot en Anton Greefkes. Beiden stellen zich
verkiesbaar.
Agendapunt 8. Verkiezing kascommissie
Nico Mast zit 3 jaar in de kascommissie is aftredend en is herkiesbaar.
Agendapunt 9. Begroting
Achterin deze WINDFO vindt u de begroting in de 3e kolom van de staat van baten en lasten.
Enkele opmerkingen:
Vereniging:
Er wordt uitgegaan van twee bestuursvergaderingen en 2 WINDFO's, de afgelopen jaren was
er meestal maar één vergadering en één WINDFO.
Windmolens:
Opbrengsten: We krijgen geen MEP-subsidie meer. Zoals het er nu naar uitziet krijgen we in
2016 maar 3 ct/kWh voor de opgewekte elektriciteit, het laagste bedrag sinds de oprichting
van de WWC.
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Variabele kosten: De reparatie van de Eend in juli heeft 9543 euro gekost. Dit is uit de reserve
groot onderhoud betaald, maar hiervan moet aan het eind van het boekjaar de helft aangevuld
worden. Dat wordt geboekt op “variabele kosten” zodat dit bedrag net als afgelopen jaar veel
hoger is dan in voorgaande jaren.
Het resultaat vóór belastingen kan negatief zijn, in dat geval hoeven we geen
vennootschapsbelasting te betalen maar kunnen we dit terugvragen.
De verwachting is dat het dividend van Andijkerwind dit jaar weer hoog is, omdat Andijkerwind
geen hypotheek meer hoeft af te lossen maar nog wel MEP-subsidie ontvangt.
Agendapunt 10. Voorstel ledenstop
Het bestuur stelt voor om een ledenstop in te voeren totdat de bouw van het Windpark
Westfrisia onherroepelijk is.
De reden hiervoor is dat het bestuur wil voorkomen dat veel tegenstanders van het windpark
zich aanmelden als lid van de WWC, om vervolgens een ledenvergadering bijeen te roepen om
de medewerking aan het windpark op te zeggen. De kans dat zoiets gebeurt is klein maar het
is wel mogelijk.
Wie lid wil worden kan zich aanmelden bij het bestuur. Iedereen die zich aanmeldt krijgt
daarna dezelfde informatie als de leden, maar wordt dus pas lid nadat het zeker is dat het
windpark gebouwd mag worden. Als de omstandigheden wijzigen dan kan de ledenstop in een
volgende ledenvergadering opgeheven worden.
Agendapunt 11. Voorstel voorwaarden leningen Windpark Westfrisia
De leden van de WWC kunnen leningen verstrekken waarmee een deel van het Windpark
Westfrisia gefinancierd zal worden. De provincie Noord-Holland vindt het belangrijk dat
omwonenden kunnen participeren in het windpark, en een van de manieren is door het
verstrekken van een lening aan de WWC. De bedoeling is dat de omwonenden behalve
mogelijke nadelen ook voordelen ondervinden door de participatie. Maar dan moet de
participatie wel een beetje aantrekkelijk zijn. Daarom stelt het bestuur van de WWC het
volgende voor:
•

Leden die niet in de omgeving van het windpark wonen ontvangen minimaal 4 % rente

•

Leden die wel in de omgeving van het windpark wonen ontvangen minimaal 5 % rente

•

Als het totaalbedrag van de leningen hoger wordt dan nodig is, dan wordt een
maximum leningbedrag ingesteld. Voor leden die in de omgeving van het windpark
wonen is dit maximum 2 maal zo hoog als voor de overige leden

Omdat omwonenden de aanwezigheid van het windpark als overlast kunnen ervaren is het
logisch om de omwonenden meer voordeel te geven. Ze kunnen meer geld lenen en tegen een
iets hoger rentepercentage.
In de toekomst moet nog vastgesteld worden wie als omwonenden bestempeld zullen worden,
waarschijnlijk zal dit afhangen van de afstand tot het windpark, bijvoorbeeld iedereen die
binnen 1500 meter afstand van een van de windturbines woont.
De leningen van de leden worden door de WWC aan Windpark Westfrisia geleend. Afgesproken
is dat de WWC voor die leningen hetzelfde rentepercentage krijgt als Windpark Westfrisia aan
de banken moet betalen voor een hypothecaire lening. Het is moeilijk te voorspellen hoe hoog
die rente over 2 jaar is, maar het zal waarschijnlijk 2 tot 3 % zijn. Zolang er geen dividend van
Windpark Westfrisia ontvangen wordt moet de WWC het rentepercentage uit eigen zak
aanvullen tot 4 %. Na een paar jaar kan de WWC dividend van Windpark Westfrisia
verwachten. Daarmee kan de WWC het rentepercentage voor de ledenleningen verhogen. 4 %
moet dan geen enkel probleem zijn, als het een beetje meezit dan moet de 7 % die we de
afgelopen jaren uitbetaald hebben ook haalbaar zijn.
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FINANCIËLE OVERZICHTEN WWC 2014 / 2015 (concept)
Balans vereniging

30-06-15

30-06-14

Rekening courant windmolens

111

111

Overige schulden

-28

-35

Vlottende activa:

------EIGEN VERMOGEN

Exploitatie vereniging
INKOMSTEN
Vergoeding van windmolens
Contributie
Totaal inkomsten
UITGAVEN
WINDFO
Bestuurskosten
Overige kosten
Totaal uitgaven:
TOTAAL RESULTAAT VERENIGING

83

------- +
76

Begroting
15 / 16

Dit jaar

Vorig jaar

600
52
------652

800
33
------833

1240
60
------- +
130

24
621
0
------645

18
770
28
------816

50
1050
200
------- +
1300

7

17

0
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Balans molens
Vaste activa:
Adelaar
Buizerd
Condor (fundering)
Duif + Eend

Financiële vaste activa
Lening Wind-Wijzer B.V.
Deelneming Andijkerwind B.V.
Deelneming Windpark Westfrisia B.V.

Vorderingen:
Nog te ontvangen
Vooruit betaald
Rente
Debiteuren

Liquide middelen:
Betaalrekeningen
Spaarrekening
Deposito Triodosbank

Kortlopende schulden:
Crediteuren
Af te dragen omzetbelasting
Nog te betalen
Rekening courant vereniging
Rente leningen
Vooruit ontvangen Libertel / KPN

LANGLOPENDE SCHULDEN
Leningen leden
VOORZIENINGEN
Voorziening eigen risico
Voorziening groot onderhoud
Voorziening voor herstelkosten
Voorziening subsidieverstrekking

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

30-06-15

30-06-14

1472
953
2
1
---------2428

1540
1021
40
104
---------- +
2705
A

36
1800
9120
---------10956

---------- +
7028
B

3256
2791
947
5262
---------12256

1941
2701
1680
864
---------- +
7186
C

9339
180489
100000
---------289828

44853
133015
100000
---------- +
277868
D

315
1446
5497
111
0
3715
---------11084

119
2694
2236
111
1871
4186
---------- +
11217
E

0

4407
24268
6514
10846
---------46035
258349

5228
1800

19050

F

4947
27572
6514
9372
---------- +
48405
G
216115
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Exploitatie windmolens

Dit jaar Vorig jaar Begroting
15 / 16

OPBRENGSTEN
Elektriciteit

18652

20202

15070

3463

29528

0

10548

10345

10520

----------

----------

32663

60075

25590

14219

14014

14840

Variabele kosten

6753

4001

9210

Bijdrage schikking Andijkerwind – Vestas

5000

0

0

Algemene kosten

3750

3870

2790

277

342

140

----------

----------

29999

22227

26980

Rentelasten

-709

-2176

-290

Rentebaten

2290

4000

1570

Vergoeding vereniging

-600

-800

-1240

MEP subsidie
Vergoeding GSM antennes
Totaal inkomsten

---------- +
A

EXPLOITATIEKOSTEN
Vaste lasten

Afschrijvingen
Totaal exploitatiekosten

---------- +
B

OVERIGE UITGAVEN / INKOMSTEN

Bijzondere baten

304
----------

----------

Totaal overige uitgaven/inkomsten

1285

1024

40

Resultaat voor belastingen (A - B + C)

3949

38872

-1350

Belastingen

-352

-3549

270

----------

----------

3597

35323

-1080

Dividend Andijkerwind

42300

4500

30000

Te verstrekken subsidies

-3663

-30000

0

----------

----------

42234

9823

Resultaat bedrijfsvoering na belastingen

Resultaat na belastingen

---------- +
C

---------- +

---------- +
28920
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