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Op 6 september is ons bestuurslid Hans Doest
overleden. Bijna een half jaar geleden werd
Hans met een gebroken heup in het ziekenhuis
opgenomen. Na een paar weken werd duidelijk
dat Hans ernstig ziek was. De behandelingen in
het ziekenhuis hebben zijn ziekte niet genoeg
kunnen afremmen.
In 1986 was Hans een van de initiatiefnemers
van een bijeenkomst over windmolencoöperaties in Venhuizen. Na die bijeenkomst
werd door een aantal mensen besloten de
WWC op te richten. Hans was vanaf die tijd
bestuurslid.. 3 jaar geleden werd Hans ernstig
ziek, maar daar wist hij zich doorheen te slaan.
Helaas kwam was na zijn ziekte dit voorjaar
geen genezing meer mogelijk.
***

REKENINGNUMMERS
Eind oktober worden de rente en aflossingen uitbetaald. Als u
het afgelopen jaar een giro- of bankrekeningnummer
opgeheven heeft, dan verzoeken wij u een ander
rekeningnummer door te geven aan de penningmeester.
***

VERVANGING METERS
Het bestuur heeft opdracht gegeven aan het bedrijf
Intechno om de elektriciteitsmeters van de
windmolens te vervangen. Continuon brengt ons momenteel flinke bedragen in rekening
voor de huur van deze meters. Overigens is de meterhuur van Continuon wel flink
verlaagd: De laatste 1,5 jaar werd 2 maal 43 euro per molen per maand in rekening
gebracht, dit is nu met terugwerkende kracht gewijzigd in 1 maal 53 euro per maand per
molen.
De nieuwe meters worden ons eigendom. Voor het verwerken en doorgeven van de
meterstanden betalen wij een klein bedrag aan Intechno.
Terwijl het bestuur al in onderhandeling was met Intechno, kwam de Windunie ook met
een voorstel naar de leden om de meters te vervangen. De oplossing van de Windunie zou
voor de WWC veel duurder uitvallen, omdat deze toegespitst was op grotere molens
waarvan de opbrengsten dagelijks op afstand afgelezen moeten worden. Voor de Adelaar,
Buizerd en Condor is dit niet van toepassing. Voor de Duif en de Eend wel, maar door de
aanwezigheid van een vaste telefoonlijn was een relatief dure GPRS-telefoonverbinding
niet nodig.
De meters zullen in het najaar pas vervangen worden omdat we voor de huidige meterhuur
een opzegtermijn van 6 maanden hebben.
***
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VERLENGING MEP
De maximale MEP-subsidie die windmolens kunnen
krijgen is voor de meeste molens verlengd. Er was
een maximum ingesteld van 18.000 vollasturen.
Vollasturen worden berekend door de jaarproductie
te delen door het maximale vermogen.
Bijvoorbeeld: de 2 molens in Medemblik
(samen 160 kW) leveren 320.000
kWh/jaar. Dat zijn 320.000 / 160 =
2.000 vollasturen. Na 9 jaar zouden
de molens 18.000 vollasturen hebben.
Daarna zou de subsidie stoppen. Het
maximum is nu verhoogd tot 20.000
vollasturen. Dat betekent dat we voor Medemblik een
jaar langer MEP-subsidie krijgen. Dat kan bij de huidige MEP-tarieven 20.000 euro zijn.
De verwachting is echter dat de MEP zal dalen omdat de elektriciteitsprijzen zullen
stijgen. Maar dat vinden we natuurlijk ook niet erg, want de totale opbrengst zal ongeveer
gelijk blijven.
Voor de Adelaar en de Buizerd zal de nieuwe regel niets uitmaken. Er is namelijk ook een
maximum van 10 jaar voor de MEP, en de Adelaar en de Buizerd halen in 10 jaar niet
eens de 18.000 vollasturen. Tenzij het de komende 10 jaren 20 % harder gaat waaien,
maar dat verwacht niemand.
***

WINDMOLENPARK ANDIJK-WEST
Begin augustus heeft de gemeente Andijk een bouwvergunning afgegeven voor de bouw
van 3 windmolens van 850 kW, op masten van 60 meter hoog. Tot half september kan nog
bezwaar gemaakt worden tegen de bouwvergunning. Een milieuvergunning is niet nodig.
De initiatiefnemers zijn op dit moment in onderhandeling met diverse banken over de
financiering. Voor de netaansluiting is een offerte van Continuon ontvangen. Over enkele
details hiervan wordt ook nog onderhandeld.
Meer over het windmolenpark kunt u lezen in de uitnodiging voor de ledenvergadering.
Ongetwijfeld kan het bestuur tijdens de ledenvergadering vertellen of de verleende
bouwvergunning definitief is. Daarna staat bijna niets de bouw van de molens meer in de
weg.
***

LEDENVERGADERING
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Het bestuur nodigt alle leden uit voor de jaarvergadering die gehouden wordt op maandag
27 september 2004 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 24-9-2003
7. Bestuursverkiezing
8. Verkiezing kascommissie
9. Begroting
10. Deelname in windmolenpark Andijk
11. Rondvraag
12. Sluiting
Toelichting agendapunt 3, jaarverslag WWC 03-04
Het bestuur kwam 6 maal in vergadering bij elkaar. Bestuurslid Hans Doest heeft de
laatste vergaderingen verstek moeten laten gaan wegens ernstige ziekte.
De WINDFO verscheen 2 maal.
In oktober 2003 werd een groot deel van de leningen afgelost die in de beginjaren door de
leden aangegaan waren met de WWC. Bijzonder was dat de leden die een lening verstrekt
hebben een nabetaling van de rente kregen. Met terugwerkende kracht toto 1 juli 1999 is
de rente op de leningen verhoogd van 6 naar 7 %. Reden voor deze verhoging was de
nabetaling van de REB door Nuon.
Nuon heeft met ingang van 1 januari 2004 de contracten voor afname van elektriciteit van
de Adelaar, Buizerd en Condor opgezegd. In allerijl moest een vervangende afnemer
gezocht worden. Vanwege ons lidmaatschap van de Windunie was dat niet moeilijk, want
Nutsbedrijven Maastricht neemt in principe de elektriciteit af van alle Windunie-leden. En
at is bij ons nu ook het geval.
Door de afsplitsing van Continuon van Nuon en fouten in de facturering bij Nuon heeft de
penningmeester veel extra werk moeten uitvoeren. De chaos bij Nuon leidde zelfs tot extra
vergaderingen met de VWNH en dreigementen van de VWNH om een rechtszaak tegen
Nuon aan te spannen. Pas op het eind van het verenigingsjaar was de boekhouding bij
Nuon grotendeels op orde.
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Ook door de afsplitsing van Continuon stegen de tarieven voor netbeheer flink, met name
voor de huur van de elektriciteitsmeters. Daarom heeft het bestuur een bedrijf gezocht dat
goedkopere elektriciteitsmeters kon leveren, waardoor de maandlasten met tientallen
euro's omlaag gaan. De meters zullen eind 2004 vervangen worden.
In maart zijn de Adelaar en de Buizerd gerenoveerd zodat ze in aanmerking komen voor
de MEP-subsidie. De gondel met inhoud en de wieken zijn vervangen door gerenoveerde
exemplaren van andere molens. Daardoor kunnen de molens weer 10 jaar draaien met
weinig risico op grote storingen. De Condor zou eigenlijk ook gerenoveerd moeten
worden, maar deze moet waarschijnlijk over 5 jaar buiten bedrijf gesteld worden vanwege
naderende woningbouw. Daarom is renovatie niet rendabel. De Duif en de Eend hebben
nog enige tijd een contract met Nuon zodat renovatie daarvoor dit verenigingsjaar nog niet
dringend is.
Het bestuur heeft besloten mee te doen aan de oprichting van een windmolenpark in
Andijk met 3 molens van 850 kW. Als de plannen doorgaan kan de WWC 10 % van de
aandelen van het park.
De opbrengsten van de molens waren 19 % lager dan wat ze tot nu toe gemiddeld
opgeleverd hebben. Dit is iets beter dan vorig jaar, maar het is een erg slecht resultaat.
Ondanks de renovatie in maart leverde de Adelaar maar 61 % van wat hij de eerste 17 jaar
geleverd heeft. De Duif levert het laatste half jaar weer evenveel als de Eend, soms zelfs
iets meer, terwijl de Duif de laatste jaren 20 tot 30 % minder leverde dan de Eend.
opbrengst in KWh
Adelaar
Buizerd
Condor
Duif
Eend
Totaal

63030
94650
87570
123368
137918
506536

Er zijn het afgelopen jaar geen grote storingen geweest.
Toelichting agendapunt 4, Financieel verslag + vaststelling rentepercentage leningen
De financiële overzichten treft u achter in deze WINDFO aan.
Opvallend is dat de WWC dit jaar een groot nadelig resultaat boekt. Dit komt vooral door
de renovatie van de Adelaar en de Buizerd. In de loop der tijden is een Reserve groot
onderhoud opgebouwd van bijna € 15.000, maar de renovatie van de molens kostte
€ 43.000. Verder werd een groot deel van het tekort veroorzaakt door de slechte
opbrengsten van het afgelopen jaar.
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Een nieuwe post in de exploitatie is een vergoeding van 1000 € van de molens aan de
vereniging. Omdat alle leden langer dan 5 jaar lid zijn hoeft niemand meer contributie te
betalen. De onkosten van de WINDFO en nog wat andere kosten komen ten laste van de
vereniging. Hierdoor heeft de vereniging al een paar jaar een negatief resultaat. Daardoor
zou het vermogen van de vereniging negatief kunnen worden. Om dat te voorkomen stelt
het bestuur voor om vanaf nu jaarlijks een bedrag van 1000 € van de molens als
vergoeding aan de vereniging over te boeken.
Voor een nadere toelichting nodigen wij u uit de ledenvergadering te bezoeken.
Vaststelling rentepercentage leningen:
Ondanks het grote nadelige saldo stelt het bestuur voor om de rente op de leningen vast te
stellen op 6 %. De hoogte van het rentepercentage heeft nauwelijks invloed op het
resultaat, en de WWC heeft nog ruim voldoende eigen vermogen. Bovendien zijn de
vooruitzichten voor de komende jaren ook goed.
Toelichting agendapunt 6:
Notulen van de ledenvergadering WWC
Gehouden d.d. 24 September 2003
In het Verenigingsgebouw te Bovenkarspel.
Aanwezig; 15 personen.

Opening.
De voorzitter P. Laan opent de vergadering en heet een ieder van
harte welkom.
Ingekomen stukken en mededelingen.
Een meevaller was het bericht, dat de nabetaling van de REB vanaf 1 November 1999 is
ontvangen, dit is een mooie meevaller.
Afbericht van F. Beerepoot ontvangen.
Jaarverslag.
Het jaarverslag was afgedrukt in de WINDFO, zodat een ieder er reeds kennis van kon
nemen.
Er is enige discussie over de volgende zaken uit het verslag.
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Het was door o.a. het aanhoudende mooie weer een slecht windjaar, de opbrengsten waren
maar 75% van een gemiddeld windjaar.
Ook het probleem de er nogal verschil zit in de prestaties van de molens onderling (20%)is
een punt van zorg.
En het verschil in de meterstanden t.o.v. het NUON en onze metingen wisselen nogal eens.
Het plan voor windmolens bij HN 80 is voor de WWC niet doorgegaan, maar er is
inmiddels een nieuw project waar wij in deel kunnen nemen, hier wordt later op terug
gekomen.
Pierre geeft toelichting op vragen over het eventueel opwaarderen van de bestaande
molens.
Er is reeds overleg met de firma Bettink over b.v. wat er moet gebeuren om in aanmerking
te blijven komen voor de MEP-subsidie.
Verder moet door bouwplannen van de gemeente Enkhuizen de locatie van de Adelaar
misschien worden herzien.
Financieel verslag en vaststellen rentepercentage.
Antwoorden en toelichting wordt gegeven op de volgende zaken.
Bladzijde 12 . ( Balans vereniging.) Omdat de vereniging geen inkomsten meer heeft,
maakt het dus verlies.
Bladzijde 13. (Balans molens) Bij de Adelaar en de Buizerd zijn de molens wel
afgeschreven maar de eigen grond niet, dit is n.l. niet mogelijk.
Bij de vorderingen is nog te ontvangen de stroom vergoeding van de KPN-antenne.
Het vooruitbetaalde bedrag zijn verzekeringen.
Saldo spaarrekeningen lijkt veel, maar dit valt wel mee want dit jaar moeten er nog
leningen worden afgelost.
Nog te betalen kortlopende schulden zijn onder meer; rente op leningen, OZB en
vastrecht NUON.
Bladzijde 14. (Exploitatie windmolens) Er is minder opbrengst van de molens, maar
door de terug ontvangen REB is de opbrengst in euro's toch hoger dan voorgaand jaar.
Door extra baten van de terug ontvangen REB is met terugwerkende kracht 1% rente
uitbetaald aan de leden om deze mee te laten profiteren.
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Bladzijde 15. (Exploitatie vereniging) De grootste potenkost is de WINDFO.
Deze zal volgend jaar ten kosten komen van de molens.
Het rente percentage voor het komend jaar wordt met toestemming van de leden
vastgesteld op 7%.
Verslag kascommissie.
Commissielid A v.d. Marel was niet aanwezig.
C de Vries doet verslag.
Het vorig jaar geconstateerde verschil tussen de sub-administratie van de leningen en het
betreffende bedrag op de balans is bepaald op 649,- euro. Dit bedrag is in de exploitatie
als verlies geboekt.
Verder geen op of aanmerkingen.
Voorzitter bedankt de commissie voor hun inspanningen.
Verkiezing kascommissie.
A v.d. Marel is aftredend.
V. Groeneveld meldt zich als nieuw lid.
C. de Vries en F. Beerepoot blijven aan.
Begroting.
Deze zijn min of meer besproken bij het doornemen van het financieel jaarverslag, hieruit
kwam ook naar voren dat de opbrengst van de antennes eigenlijk het meeste oplevert.
Mogelijkheden nieuwe molens.
Er is een mogelijkheid dat de WWC kan deel nemen aan een project van een 850 KWh
Vestas molen welke onderdeel uit zal gaan maken van een groter geheel wat gepland is in
het grootslag.
Het is nog niet precies duidelijk wat we gaan doen. Er zijn diverse mogelijkheden, b.v;
Een molen op onze naam en de landeigenaar een vergoeding betalen of een nieuwe b.v.
oprichten of 2 aparte b.v’s met voor de grondeigenaren 2 molens en Windwijzer en WWC
samen 1 molen.
Een Vestas molen kost ongeveer 900.000 euro.
Gekeken moet nog worden naar de beste manier van financieren, hiervoor zal nog contact
worden opgenomen met diverse banken.
Als alle vergunningen e.d. rond zijn kan de bouw waarschijnlijk begin 2005 beginnen.
Als het zo ver is zal er een extra leden vergadering worden gepland om toestemming te
krijgen voor de dan te nemen beslissingen.
Rondvraag.
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Vraag;
Antwoord;

Waarom ging deelname in project HN80 niet door?
Er was door een andere partij meer geboden aan de landeigenaren uit de
opbrengsten van de molens.
Vraag;
Is het mogelijk om de 75 KWh molens te vervangen door 80 KWh op de
bestaande mast?
Antwoord ;Dit moeten we navragen, het is bij ons niet bekend of dit zondermeer kan.
Vraag;
(H. Willems) bij het periodiek onderhoud rond de Condor is gebleken dat
het mededelingen/infobord niet meer te lezen is, kan hier iets aan gedaan
worden ?
Antwoord; Het hele bord vervangen voor de tijd dat de molen daar misschien nog staat
is een zeer dure grap, gekeken wordt of er een tijdelijke oplossing gevonden
kan worden.
Sluiting.
Verder niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering en wenst ieder een
welthuis.
Toelichting agendapunt 7, Bestuursverkiezing
Door het overlijden van Hans Doest is er een plaats in het bestuur opengevallen.
Aftredend en herkiesbaar zijn Pierre Laan en Kees Schouten.
Het bestuur roept kandidaten op om de opengevallen plaats over te nemen. Het bestuur
vergadert gemiddeld 6 keer per jaar bij een van de bestuursleden thuis. Verder is er de
jaarlijkse ledenvergadering. Hoewel dit geen eis is, zou het prettig zijn als het nieuwe
bestuurslid enkele activiteiten buiten de vergaderingen op zich zou kunnen nemen. Er zijn
af en toe wat klussen die blijven liggen omdat de huidige bestuursleden er geen tijd voor
hebben.
Als u geïnteresseerd bent in deze bestuursfunctie, of eerst meer informatie wilt hebben,
dan kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden.
Toelichting agendapunt 8, Verkiezing kascommissie
De kascommissie bestaat uit Ferry Beerepoot , Co de Vries en Victor Groeneveld.
Ferry Beerepoot 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.
Enkele opmerkingen over de begroting:
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De opbrengsten van de molens zijn gesplitst in Elektriciteit en MEP-subsidie. Totaal
is dit een stuk hoger dan de afgelopen jaren.
De vaste lasten worden lager door de vervanging van de meters.
De variabele lasten zijn dit jaar weer zeer hoog, door de renovatie van de Duif en de
Eend.
Bij de rentebaten en rentelasten is rekening gehouden met 50.000 € extra leningen
voor het windmolenpark Andijk West.

De begroting geeft weer een groot nadelig saldo te zien. Dit komt door de renovatie van de
molens in Medemblik, die vrijwel geheel op het komende boekjaar drukt. Dit is niet zo'n
probleem, want het eigen vermogen zal nog steeds positief blijven. In de jaren daarna
wordt jaarlijks een groot positief saldo verwacht, omdat de inkomsten door de MEP
stijgen, en op de molens nauwelijks nog afgeschreven hoeft te worden.
Op de ledenvergadering wordt de begroting nader toegelicht.
Toelichting agendapunt 10, Deelname windmolenpark Andijk
Begin augustus is door de gemeente Andijk een bouwvergunning afgegeven voor de bouw
van 3 windmolens tussen de Gedeputeerde Laanweg en de Nieuwe Dijk, ten oosten van de
Kerspelweg. Of de bouwvergunning definitief is is op het moment van dit schrijven nog
niet bekend, omdat er binnen 6 weken bezwaar gemaakt kan worden. En iemand heeft
eerder verteld dat hij dat van plan is. Als de vergunning definitief is (of het komende jaar
definitief wordt) dan wordt een nieuwe BV opgericht waarvan de WWC 10 % van de
aandelen kan kopen. Om een BV op te richten moet 18.000 euro ingebracht worden, dus
de WWC moet 1.800 euro inbrengen. Het bestuur vraagt de leden hiervoor toestemming.
Het resultaat is dat de WWC ook recht heeft op 10 % van de winst van de BV. Als het
vreselijk slecht zou gaan dan zou de BV ook verlies kunnen leiden, waarna de WWC dus
ook moet bijdragen in het verlies. Maar het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat dat niet
zal gebeuren. Zelfs bij zwaar tegenvallende resultaten is de BV nog winstgevend. Het
bestuur zal proberen tijdens de ledenvergadering duidelijk te maken in welke situatie de
BV niet winstgevend meer is, en hoe de winstgevendheid is in een normale situatie. De
bruto winst over een periode van 10 jaar wordt geschat op ruim een half miljoen euro. Na
aftrek van belastingen blijft er bijna 3 ton over, waarvan 10 % voor de WWC is. Dat komt
neer op ongeveer 3000 euro per jaar. In de praktijk zal de eerste jaren waarschijnlijk geen
winst uitgekeerd worden, omdat als eerste de bankleningen en dergelijke afgelost zullen
worden. Maar wat de eerste jaren niet uitbetaald wordt blijft in principe staan voor de
jaren erna, dus het totaalresultaat zal ongeveer gelijk zijn.
Behalve door de deelname in de BV wil het bestuur de BV ook op een andere manier
steunen. Zoals al vermeld zullen bankleningen zo snel mogelijk afgelost worden. De
WWC zou ook een bepaald bedrag aan de BV kunnen lenen. Dan hoeft er minder van de
bank geleend te worden. Op zich zal dit voor de BV niets opleveren, omdat de rente die
aan de WWC uitbetaald moet worden gelijk is aan de rente die aan de bank uitbetaald
moet worden. Maar de WWC kan zich wat minder streng opstellen als een bank wanneer
de BV tijdelijk wat krap bijkas zit. Met dit laatste bedoelen we niet dat het dan slecht met
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de BV gaat, zelfs bij een goed draaiende organisatie (zoals de WWC) is er wel eens
weinig geld in kas, bijvoorbeeld als er net een deel van een hypotheek afgelost is, de
onderhoudscontracten en de verzekering betaald moeten worden en de BTW afgedragen
moet worden.
Daarom wil het bestuur voorstellen om nieuwe leningen af te sluiten met leden, waarna de
WWC het binnenkomende bedrag aan de BV kan lenen. Het bestuur wil een aantal
voorwaarden stellen:








minimaal 100 euro per lening
maximaal 10.000 euro per lid
maximaal 50.000 euro totaal
de leningen staan 5 jaar vast, er wordt alleen rente uitbetaald
alleen leden die langer dan 1 jaar lid zijn kunnen meedoen (dat zijn dus alle huidige
leden, maar als we dit niet zo vermelden dan krijgen we problemen met DNB)
inschrijving is mogelijk tot een bepaalde datum, bijvoorbeeld 1 januari 2005
als het bedrag wat door leden ingebracht wordt hoger dan het maximum is, dan
worden de hoogste leningbedragen verlaagd, totdat we onder het maximum uitkomen.
Als we bijvoorbeeld op 53.000 euro komen, en er is 1 lening van 10.000 euro
aangeboden, dan wordt die verlaagd tot 7000 euro. Als 2 leningen van 5000 euro het
hoogst waren, dan worden die beide verlaagd tot 3500 euro, enz.

Over al deze voorwaarden kunnen we op de ledenvergadering praten, de genoemde
bedragen zijn niet heilig.
***
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OPBRENGSTEN
juni

Adelaar
Buizerd
Condor
Duif
Eend
Totaal

5430
8670
7230
11405
11105
43840

juli augustus laatste 12 vanaf
gemiddeld
maanden plaatsing vanaf
plaatsing
2850
4440
3660
4831
4704
20485

4200
5520
4590
7623
7810
29743

66030
97170
89400
126076
136977
515653

1676460
1806150
1472610
1361605
1536485
7853310

102806
114744
103049
142500
160711
623810

De maanden juni en augustus waren redelijk, maar juli was weer slecht. Over het laatste
jaar lopen we 17 % achter op de gemiddelde opbrengst.
***
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FINANCIËLE OVERZICHTEN WWC 2003 / 2004
Balans vereniging
Vlottende activa:
waarborg PTT
rekening courant windmolens

30 juni 2004 30 juni 2003

15
331
---------346

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

0
---------

0
--------0 B

Kortlopende schulden:

EIGEN VERMOGEN (A - B)

346

416

15

Balans molens
Vaste activa:
Adelaar
Buizerd
Condor
Duif + Eend

Vorderingen:
nog te ontvangen
vooruit betaald
rente
debiteuren

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)
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30 juni 2004 30 juni 2003
1472
953
450
27222
---------30097

1472
953
491
37989
---------40905 A

4077
2638
1185
1139
---------9039

9121
2562
1323
0
---------13006 B

15737
635
44420
--------60792

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

33
2577
331
2700
3412
--------9053

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

41591

72682 E

4964
7500
--------12464

4929
13125
--------18054 F

36819

72954

Exploitatie windmolens:
OPBRENGSTEN
elektriciteit
MEP subsidie
vergoeding antennes

Dit jaar:

Vorig jaar: Begroting 03 /
04:

32001

43923

Totaal inkomsten

7446
-------39447

6731
-------50654

22300
32100
7800
---------62200

EXPLOITATIEKOSTEN
Vaste lasten
Variabele kosten
Algemene kosten
Afschrijvingen

13498
47556
2137
10808

13849
6737
2186
10808

10600
55600
2220
10810

Totaal exploitatiekosten

73999

33580

79230

OVERIGE UITGAVEN / INKOMSTEN
Rentelasten
Rentebaten
Vergoeding vereniging
Bijzondere baten en lasten

-3510
2616
-1000
311

-5755
2444
0
29484

-4500
1300
-1000
0

Totaal overige uitgaven/inkomsten

-1583

26173

-4200

-36135

43247

-21230

Totaal (A - B + C)

A

B

C
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Exploitatie vereniging:
INKOMSTEN
contributie
vergoeding van windmolens
Totaal inkomsten
UITGAVEN
drukkosten
portokosten
bestuurskosten
overige algemene kosten
Totaal uitgaven:

TOTAAL RESULTAAT VERENIGING
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Dit jaar: Vorig jaar: Begroting
03 / 04:
0
1000
-----1000

0
-----0

0
1000
------1000

504
98
79
389
------1070

501
233
114
91
------939

520
240
200
90
------1050

-70

-939

-50
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DRUKWERK

afzender:
WWC
Papiermolen 30
1622 KV Hoorn
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