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COLOFON
De WINDFO is de nieuwsbrief van de
Westfriese Windmolen Coöperatie U.A.
Papiermolen 30
1622 KV Hoorn
0229-244121
e-mail: kschouten@hetnet.nl
gironummer 6131214
t.n.v. WWC
K.v.K. Hoorn nr. 36031854
De Westfriese Windmolen Coöperatie (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 5 windmolens die
voldoende elektriciteit opwekken voor ongeveer
240 huishoudens.
U kunt ons steunen door lid te worden tegen
7 euro contributie per jaar, en eventueel een
lening te doen van minimaal 50 euro t.b.v. de
bouw van een windmolen.
Het bestuur bestaat uit:
voorzitter:
Pierre Laan
penningmeester:
Kees Schouten
secretaris:
Rob Hoogsteder
Hans Doest
Bas Bartels

0228-591330
0229-244121
0228-519182
0228-542540
0228-517740

Informatie en aanmelding nieuwe leden:
Kees Schouten
0229-244121
of:
WWC
Papiermolen 30
1622 KV Hoorn

De hele wereld draait om geld. En dit nummer
van de WINDFO ook. Zo bevat dit nummer het
financiële jaarverslag, maar ook belangrijke
informatie over uitbetaling van de REB, en
over de aflossing van de leningen.
***

GEEN MEP VOOR WWC
Vanaf 1 juli 2003 is de regeling Milieukwaliteit
Elektriciteit Productie (MEP) in werking.
Vanaf 1 juli 2003 hebben de opwekkers van
duurzame energie geen recht meer op afdracht
van Regulerende Energie Belasting. In plaats
daarvan kunnen ze een vergoeding krijgen, die
afhankelijk is van het type duurzame energie.
Voor windenergie op land is die vergoeding 4,9
ct/kWh. Maar deze regeling geldt niet voor
molens die vóór 1 januari 1996 geplaatst zijn.
En alle molens van de WWC zijn ouder, dus we
kunnen geen MEP-vergoeding krijgen.
Doordat de afdracht van de REB vervalt,
zakken de teruglevertarieven voor windstroom.
Voor wie een MEP-vergoeding krijgt niet zo'n
probleem, want dat weegt redelijk tegen elkaar
op. Maar voor eigenaren van oude molens zou
dit wel een probleem kunnen zijn. De Windunie
(waar wij lid van zijn) en nog enkele andere
belangenverenigingen hebben hierover met
Nuon onderhandeld, en met een gunstig
resultaat. Nuon heeft toegezegd dat de tarieven
ongewijzigd blijven voor molens die niet in
aanmerking komen voor de MEP.

redactie WINDFO:
Kees Schouten

0229-244121
kschouten@hetnet.nl

Dit betekent dat wij de komende jaren weer
0,068 € / kWh krijgen. De afdracht van de REB (die we de afgelopen jaren ook kregen)
vervalt weer.
2

***

ONDERHOUDSCONTRACTEN
Sinds een half 2002 wordt het onderhoud aan de molens niet meer onder verantwoording
van Lagerwey uitgevoerd, maar van de firma Bettink. Deze firma voerde het onderhoud al
een aantal jaren uit. Per 1 januari zijn de contracten gewijzigd. Voor molens die ouder dan
10 jaar zijn kan geen volledig onderhoudscontract afgesloten worden, hoewel wij die bij
Lagerwey nog steeds hadden. De firma Bettink heeft echter alle contracten onder de loep
genomen en geconstateerd dat wij voor de oudste 3 molens alleen een beperkt
onderhoudscontract kunnen afsluiten. Alleen de loonkosten van de servicebeurten worden
door dit contract gedekt, alle overige kosten (materiaalkosten en loonkosten van
tussentijdse reparaties) moeten we betalen.
***

AFLOSSING LENINGEN
Dit jaar wordt een groot deel van de leningen afgelost, omdat we in 1988 zijn begonnen
met leningen, die in 15 jaar afgelost worden. Ook leningen die in latere jaren aangegaan
zijn kunnen dit jaar geheel afgelost worden. Vanaf 1993 hebben we andere contracten
gebruikt, waarvan de aflossing tot het jaar 2008 loopt. Die leningen worden dus nog niet
allemaal afgelost.
De aflossingen gebeurden in principe volgens een schema dat achter op de contracten
staat. Doordat veel leden rente hebben laten bijschrijven, zou er na de laatste aflossing nog
een bedrag blijven staan. Die bedragen worden ook dit jaar afgelost, behalve als iemand
ook een lening heeft waarvan de aflossing eindigt in het jaar 2008.
***

REKENINGNUMMERS
Eind oktober worden de rente en aflossingen uitbetaald. Als u het afgelopen jaar een giroof bankrekeningnummer opgeheven heeft, dan verzoeken wij u een ander rekeningnummer
door te geven aan de penningmeester.
***
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METEROPNAME PER TELEFOON
In het kader van de electriciteitswet is bepaald dat alle molens met een vermogen van
100 kW of meer een op afstand uitleesbare meter moeten hebben. Er werd gevreesd dat
veel moleneigenaren hierdoor op kosten gejaagd zouden worden. Voor de WWC is dit van
toepassing op de molens in Medemblik, omdat die 1 meter hebben voor levering aan het
net. Onze netbeheerder Continuon heeft echter een aanbod gedaan om alle meters te
vervangen en aan te sluiten op een telefoonlijn. Als een telefoonlijn aanwezig is dan kost
de wijziging niets, als er geen telefoonlijn aanwezig is dan kan een mobiele telefoon
gebruikt worden. Alleen de kosten van het abonnement van de mobiele telefoon moeten
dan betaald worden.
In Medemblik hebben wij al een telefoonaansluiting, dus voor de WWC brengt deze
wijziging geen kosten met zich mee.
***

TOCH EEN NIEUWE MOLEN?
Er is een goede kans dat de WWC toch weer een nieuwe molen kan bouwen, of een
aandeel in een molen kan krijgen. Om geen slapende tegenstanders wakker te maken
kunnen we er niet veel over vertellen. Op de ledenvergadering zal meer informatie
gegeven worden. In ieder geval willen de grondeigenaren en de betreffende gemeente
meewerken.
***

ELECTRICITEITSVERBRUIK GSM ANTENNE
Aan de Adelaar hangen 2 antennes voor mobiele telefonie, aan de Buizerd hangt 1
antenne. Onlangs zijn we tot de ontdekking gekomen dat de antenne aan de Buizerd
aangesloten is op de meterkast van de Buizerd. In het contract wat wij met de KPN
afgesloten hebben stond dit als mogelijkheid genoemd. KPN heeft ons echter nooit
meegedeeld dat de aansluiting zo gemaakt was. De GSM antenne gebruikte dus
elektriciteit van onze molen, en als er te weinig wind was dan werd de elektriciteit van
Nuon afgenomen. Dit veroorzaakte voor ons een hoger stroomverbruik. De antenne had
wel een eigen kWh-meter, dus er kon exact bepaald worden hoeveel elektriciteit er
verbruikt was. Vanaf november 1997 t/m mei 2003 ging het om 43.000 kWh. We hebben
KPN een factuur voor dit verbruik gestuurd.
De antennes aan de Adelaar hebben wel een eigen aansluiting.
***
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LEDENVERGADERING
Het bestuur nodigt alle leden uit voor de jaarvergadering die gehouden wordt op woensdag
24 september 2003 in het Verenigingsgebouw in Bovenkarspel. De aanvangstijd is 20.00
uur.
Het adres van het verenigingsgebouw is Hoofdstraat 206 (vlak bij de kerk).
Agenda:
1. Opening
2. Ingekomen stukken + mededelingen
3. Jaarverslag
4. Financieel verslag + vaststelling rentepercentage leningen
5. Verslag kascommissie
6. Notulen ledenvergadering 25-9-2002
7. Bestuursverkiezing
8. Verkiezing kascommissie
9. Begroting
10. Mogelijkheden voor een nieuwe molen
11. Rondvraag
12. Sluiting

Toelichting agendapunt 3, jaarverslag WWC 01-02
Het bestuur kwam 5 maal in vergadering bij elkaar.
De WINDFO verscheen 2 maal.
Een grote meevaller was de nabetaling van de REB vanaf 1 november 1999. Een iets
kleinere meevaller was de ontdekking dat een van de GSM antennes op onze kosten
elektriciteit verbruikte.
Aan het begin van het jaar zag het bestuur mogelijkheden voor samenwerking bij plaatsing
van molens. De betrokken grondeigenaren gingen echter liever met een
projectontwikkelaar in zee.
De opbrengsten van de molens waren 22 % lager dan wat ze tot nu toe gemiddeld
opgeleverd hebben. Voor een groot deel komt dit door het mooie weer, voor een klein deel
door slechte prestaties van de Adelaar, waar nog steeds geen oorzaak voor gevonden is.
opbrengst in KWh
Adelaar
Buizerd
Condor

70920
95040
72480
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Duif
Eend
Totaal

111611
146209
496290

De beschikbaarheid is dit jaar niet nauwkeurig bijgehouden, maar er zijn geen grote
storingen geweest.
Toelichting agendapunt 4, Financieel verslag + vaststelling rentepercentage leningen
De financiële overzichten treft u achter in deze WINDFO aan.
Voor een nadere toelichting nodigen wij u uit de ledenvergadering te bezoeken.
Vaststelling rentepercentage leningen:
Vanwege de nabetaling van de REB vanaf 1 november 1999 stelt het bestuur voor om de
rente op de leningen te verhogen van 6 % naar 7 %. Daarnaast stelt het bestuur voor om de
rente met terugwerkende kracht te verhogen tot 7 %. Dus vanaf het verenigingsjaar 19992000 wordt de rente verhoogd van 6 % naar 7 %. Dit geldt voor iedereen die in het
verenigingsjaar 1999-2000 een lening had en nu nog lid is, en voor niet-leden die toen een
lening hadden die nu nog niet afgelost is. Het geldt dus niet voor ex-leden waarvan de
lening inmiddels geheel afgelost is.
Dit resulteert in een nabetaling van 3002 €.
Toelichting agendapunt 6:
Notulen van de ledenvergadering WWC d.d.25-09-2002
Gehouden in het verenigingsgebouw in Bovenkarspel.
Aanwezig: 17 personen.
Opening.
P.Laan heet iedereen van harte welkom en staat even stil bij het overlijden van ons
medebestuurslid Frits Greefkes.
Hans Doest is na lange afwezigheid weer terug in ons midden en vol goede moed.
Mededelingen.
De rechtszaak welke de VWNH namens haar leden heeft aangespannen, is nog steeds niet
tot een eind gekomen.
De zitting is nu weer uitgesteld tot half December.
Het zal dus nog wel even duren voor NUON ons de REB terug betaald.
Jaarverslag.
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Het jaarverslag was afgedrukt in de WINDFO.
Vragen n.a.v. het verslag waren o.a.
Waarom is de storingsmelder van de Duif en de Eend nog niet gerepareerd?
Antwoord; De storing is wel doorgegeven maar door het overdragen van al het onderhoud
van Lagerwey aan een nieuw onderhoudsbedrijf is er enige achterstand ontstaan in de
werkzaamheden.
Op de vraag wie nu uiteindelijk verantwoordelijk is voor onderhoud, is het antwoord, dat
zoals het er nu naar uitziet, het onderhoudsbedrijf verantwoordelijk is voor alle bestaande
molens en Lagerwey alleen nog de nieuw te plaatsen (grote)molens doet.
Financieel verslag & vaststellen van de rente op leningen.
Ook de financiële verslagen waren afgedrukt in de WINDFO.
Naar aanleiding hiervan waren de volgende vragen c.q. opmerkingen.
Het bedrag op blz.20 bij de Adelaar en de Buizerd gelijk om dat deze molens op eigen
grond staan.
Waarom staat de vergoeding van BEN dit jaar op 0?
Antwoord: omdat het verschil van verleden jaar nu verrekend is.
Opmerking op blz.21.
Het was een slecht jaar, als we de inkomsten van de antennes niet gehad hadden, dan
zouden we op 0 uitkomen.
Het bedrag aan onderhoudskosten zal gaan dalen als Lagerwey zijn zaken op orde heeft.
Het bedrag aan vastrecht is zo hoog, omdat NUON pas na een periode van interne
reorganisatie ineens alle rekeningen ging versturen.
Ook is het vastrecht behoorlijk gestegen en is er verschil in berekening tussen de molens
onderling.
De Windunie gaat dit proberen uit te zoeken.
Op de vraag wat de Windunie en de VWNH nu eigenlijk voor ons doen, is het antwoord,
dat de Windunie meer het zakelijk gedeelte behartigt, zo als contracten en prijzen ed. en
de VWNH is meer voor alles rond het plaatsen van molens e.d.
Opmerkingen n.a.v. blz.22.
Is het gezien de resultaten van de vereniging niet beter deze op te heffen of op te laten
gaan in de molens.
Antwoordt hier op is nee want de statuten staan dit niet toe.
Tevens wordt gevraagd aan de leden of er misschien iemand is die wil helpen de
WINDFO te maken zodat deze dan wat vaker uit kan komen.
Hierop kwam heellaas geen positieve reactie.
Vaststellen van het rente percentage.
Er is een brief binnen gekomen van hr.Stoffels met het voorstel om de rente te benutten
om de leningen sneller af te lossen.
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Na enige discussie werd besloten dit niet te doen en de rente wederom vast te stellen op
6% voor het komend jaar.
Verslag kascommissie.
Op 18 September heeft de kascontrolecommissie, bestaande uit Bas Bartels en Fer
Beerepoot (A v.d.Marel was afwezig) de boeken van de WWC gecontroleerd en deze in
orde bevonden.
Er was echter een klein verschil gevonden in de subadministratie van de leningen.
Het advies is om dit op te sporen en dit recht te zetten in het komend boekjaar.
Notulen van de ledenvergadering 26-09-2001.
Deze notulen waren ook afgedrukt in de WINDFO en door ieder gelezen.
De enige opmerking was. Dat alle aanwezigen bij naam waren genoemd, behalve
H.Willems, welke wel aanwezig was.
Verder geen op of aanmerkingen op deze notulen, dus worden ze goedgekeurd.
Bestuursverkiezing.
Aftredend en herkiesbaar zijn Kees Schouten, Hans Doest en Pierre Laan.
Kees, Hans en Pierre worden met algemene stemmen herkozen.
Door het overlijden van F.Greefkes, moet het bestuur nu aangevuld worden met 1 of 3
nieuwe leden.
Het wordt er 1,en dat is Bas Bartels.
Verkiezing kascontrolecommissie.
Bas Bartels verlaat de kommissie en Co de Vries wordt als nieuw lid gekozen, zodat de
kommissie nu bestaat uit; A. v.d. Marel, Fer.Beerepoot en Co de Vries.
Samenwerking met derde i.z. nieuwe molen(s).
Zoals al was aangegeven in de laatste WINDFO, is het bestuur bezig met een studie om te
kijken of het mogelijk is om eventueel in samenwerking met derden deel te nemen in een
nieuw windmolenproject.
De reden hiertoe is, dat wij van de gemeente Venhuizen te horen hebben gekregen dat er
een nieuw bestemmingsplan in de maak is waarin ruimte is voor het plaatsen van enkele
molens.
De locaties voor deze molens zou kunnen zijn bij de Elbaweg, waar ruimte is voor een
klein park of bij HN-80 waar ruimte is voor twee grote molens.
De locatie Elbaweg heeft echter als nadeel dat het toegewezen gebied bestaat uit vele
kleinere kavels en derhalve er heel veel overleg zal moeten plaats vinden met al de
verschillende grondeigenaren.
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De locatie bij HN-80 heeft als voordeel dat er hier maar spraken is van een boer die
eigenaar is van al het toegewezen gebied.
Het laatste heeft dus duidelijk de voorkeur van het bestuur.
Er zijn vele manieren om deel te nemen in een nieuw molenproject, b.v. allen adviseren of
adviseren en beheren of samen bouwen en de opbrengst samen delen.
Het bestuur vraagt daarom de leden voor het groene licht om e.e.a te onderzoeken op
mogelijkheden ook al kan het zo zijn dat wij er geld in steken voor onderzoek en
misschien daar niets voor terug krijgen omdat later zou blijken dat het misschien te hoog
gegrepen was of er geen goede partner te vinden is.
De leden hebben na enige discussie besloten om het groene licht te geven zodat het
bestuur verder kan gaan.
Als er enige kans van slagen is en wat meer concrete plannen zullen de leden hiervan op
de hoogte worden gebracht.
Rondvraag.
Vraag;
Antwoord;
Vraag;
Antwoord;
Vraag;
Antwoord;

Hoeveel leden heeft de vereniging nu?
De ledenlijst is nu niet bij de hand, maar het zijn er ongeveer 275.
Zijn er nog nieuwe leden welkom?
Ja.
Kunnen wij als WWC niet deelnemen in projecten buiten de regio?
Dat zou in principe wel kunnen, maar het zal niet gebeuren omdat wij te
klein zijn voor dat soort grote projecten welke nu aan de orde zijn.

Sluiting.
Verder niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering en wenst iedereen
wel thuis.
Toelichting agendapunt 7, Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar zijn Rob Hoogsteder en Bas Bartels.
Toelichting agendapunt 8, Verkiezing kascommissie
De kascommissie bestaat uit Ferry Beerepoot, Co de Vries en Adrie van der Marel. Adrie
van der Marel is aftredend.
Toelichting agendapunt 9, Begroting
In de overzichten achter in deze WINDFO zijn de begrotingsbedragen opgenomen.
Deze bedragen zijn nog niet definitief, er kunnen nog wijzigingen aangebracht worden. Op
de ledenvergadering wordt de begroting nader toegelicht.
Toelichting agendapunt 10, Mogelijkheden voor een nieuwe molen
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Het bestuur zal informatie geven over een mogelijke samenwerking bij de plaatsing van
een nieuwe molen.
***

OPBRENGSTEN
juni

Adelaar
Buizerd
Condor
Duif
Eend
Totaal

4020
5070
4170
6515
9067
28842

juli augustus laatste 12 vanaf
gemiddeld
maanden plaatsing vanaf
plaatsing
3090
4530
3630
5687
8228
25165

960
2910
2790
4059
5227
15946

66240
93240
70980
111725
142212
484397

1610430
1708980
1383210
1235529
1399508
7337657

105223
115952
104093
144455
163522
633245

Het mooie weer bleef aanhouden, en de wind bleef weg. De maand augustus leverde de op
1 na slechtste maandproductie tot nu toe. De enige maand die nog slechter was, was
augustus 2002. Over de laatste 12 maanden is de opbrengst nu 75 % van een gemiddeld
jaar.
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***
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FINANCIËLE OVERZICHTEN WWC 2002 / 2003
Balans vereniging
Vaste activa:
Inventaris

Vlottende activa:
waarborg PTT
rekening courant windmolens

Kortlopende schulden:
nog te ontvangen posten

EIGEN VERMOGEN (A + B - C)
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30 juni 2003 30 juni 2002

0
---------0

0
---------0 A

15
401
---------416

45
1310
---------1355 B

0
--------0

0
--------0 C

416

1355

Balans molens
Vaste activa:
Adelaar
Buizerd
Condor
Duif + Eend

Vorderingen:
nog te ontvangen
vooruit betaald
rente

Liquide middelen:
Amrobank
Postgiro
spaarrekening

Kortlopende schulden:
Crediteuren
nog te betalen
rekening courant vereniging
rente leningen
Vooruit ontvangen Libertel / KPN

LANGLOPENDE SCHULDEN
leningen
VOORZIENINGEN
voorziening eigen risico
voorziening groot onderhoud

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

30 juni 2003 30 juni 2002
1472
953
491
37989
---------40905

1472
953
532
48756
---------51713 A

9121
2562
1323
---------13006

1651
2401
1138
---------5190 B

6625
808
127170
--------134603

11262
1079
71926
--------84267 C

23
12224
401
8687
3489
--------24824

5181
1310
5331
2968
--------14790 D

72682

80564 E

4929
13125
--------18054

4859
11250
--------16109 F

72954

29707
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Exploitatie windmolens:
OPBRENGSTEN
elektriciteit
vergoeding antennes

Dit jaar:

Vorig jaar: Begroting 03 /
04:

Totaal inkomsten

43923
6731
-------50654

42164
6367
-------48531

38140
6930
---------45070

EXPLOITATIEKOSTEN
Vaste lasten
Variabele kosten
Algemene kosten
Afschrijvingen

14927
5659
2186
10808

14246
9004
2379
13730

15370
9730
2240
10768

Totaal exploitatiekosten

33580

39359

38108

OVERIGE UITGAVEN / INKOMSTEN
Rentelasten
Rentebaten
Bijzondere baten en lasten

-5755
2444
29484

-5913
2300
-3580

-4460
3500
0

Totaal overige uitgaven/inkomsten

26173

-7193

-960

Totaal (A - B + C)

43247

1979

6002
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A

B

C

Exploitatie vereniging:
INKOMSTEN
contributie
Totaal inkomsten
UITGAVEN
drukkosten
portokosten
bestuurskosten
overige algemene kosten
afschrijvingen apparatuur
Totaal uitgaven:

TOTAAL RESULTAAT VERENIGING

Dit jaar: Vorig jaar: Begroting
03 / 04:
0
-----0

0
-----0

0
------0

501
233
114
91
0
------939

153
217
229
77
24
------700

520
240
200
90
0
------1050

-939

-700

-1050
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DRUKWERK

afzender:
WWC
Papiermolen 30
1622 KV Hoorn
16

