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Voor het eerst sinds de oprichting van de WWC
is er maar één WINDFO uitgebracht in een heel
verenigingsjaar. Zoals al eerder is opgemerkt is
de WINDFO het werk van één persoon, en die
houdt zich tegenwoordig ook bezig met het
nieuwe windmolenpark in Andijk, wat al redelijk
veel werk met zich mee brengt. Zolang niemand
zich opwerpt om een deel van het werk over te
nemen, zullen jullie het er dus mee moeten doen.
Misschien is er het komende jaar weer wel tijd
voor een tweede of misschien wel derde
WINDFO.
***

MEP OPGEHEVEN
Voor nieuwe projecten (dus de WWC heeft er
geen last van) is de MEP op 18 augustus 2006
met onmiddelijke ingang afgeschaft door
minister Wijn. Volgens de minister kunnen we
met de huidige MEP-toezeggingen al zorgen dat
in het jaar 2010 9 % van onze electriciteit
duurzaam opgewekt wordt, en dat was volgens
hem de bedoeling van de MEP. En dus hoeven er
geen nieuwe subsidies meer verstrekt te worden.
Wie een toezegging heeft blijft gewoon MEP
ontvangen.
Er zijn veel projecten waar al veel geld
ingestoken is, maar die nog geen MEP hebben,
omdat bijvoorbeeld de bouwvergunning nog niet
verleend is. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de
plannen om 2 windmolenparken in de gemeente
Drechterland (vroeger Venhuizen) te bouwen.
Het is de vraag of de projectontwikkelaar door
zal gaan met de procedures, want hoewel de
energieprijzen nog steeds stijgen, zal het nog wel
een tijdje duren voordat windmolens zonder
subsidie kunnen draaien.
De tweede kamer heeft al verontwaardigd
gereageerd op het besluit van de minister, maar
die geeft tot nu toe geen krimp. Een volgend

kabinet moet maar kijken of het nodig is om duurzame energie op een of andere manier te
steunen.
De werkelijke reden dat de regeling gestopt wordt, is natuurlijk dat het budget
overschreden wordt. Het is nog de vraag of de redenatie van de minister wel klopt dat we
nu de doelstellingen halen. Eind 2005 werd 6 % van de electriciteit duurzaam opgewekt.
De minister baseert zijn besluit op een verwachting die in het jaarverslag van 2005 van
EnerQ is opgenomen. Waarschijnlijk gaan ze daarin uit van de toegezegde subsidies, maar
in de praktijk kan een project afgeblazen worden terwijl er al een subsidie toegezegd is.
De helft van de duurzame energie bestaat uit bijstook van organisch afval in
electriciteitscentrales. Door verlaging van de MEP-vergoeding is het economisch
rendement hiervan gedaald, en daardoor is de kans groot dat deze bijstook vermindert.
Dan wordt de voorspelde 9 % zeker niet gehaald.
***

WINDMOLENPARK ANDIJK-WEST
Op de extra ledenvergadering op 16 februari zijn de leden akkoord gegaan met deelname
in het windmolenpark in Andijk. Hiervoor is een nieuwe B.V. opgericht met de naam
Andijkerwind B.V. De WWC heeft 10 % van de aandelen van deze B.V. in bezit. De
andere aandelen zijn in het bezit van de Wind-Wijzer B.V. en enkele eigenaren van de
grond waarop de molens gebouwd worden.
De leden van de WWC hebben ook besloten dat de WWC een lening aan de Wind-Wijzer
B.V. zal verstrekken om een klein deel van het windmolenpark te financieren. De WindWijzer zal de lening doorschuiven naar de Andijkerwind. Voor deze constructie is
gekozen omdat de Wind-Wijzer een goed lopende B.V. is die wel een stootje kan hebben
als er iets mis zou gaan met de Andijkerwind. We gaan daar niet van uit, maar
Andijkerwind zou failliet kunnen gaan, bijvoorbeeld als de leverancier van de molens
failliet gaat voordat de molens geplaatst zijn. Bij de Wind-Wijzer is de kans op een
faillissement veel kleiner.
Na de vergadering hebben de leden 140.000 euro aan de WWC geleend, die daarna
uitgeleend kan worden aan de Wind-Wijzer. Momenteel is ongeveer de helft daarvan
uitgeleend, omdat meer nog niet nodig was. Binnenkort moeten enkele grote
aanbetalingen door Andijkerwind gedaan worden, en dan is de rest van het geld nodig.
Er zijn nog heel wat probleempjes opgetreden die opgelost moesten worden. Een van de
grootste problemen was dat Continuon aanvankelijk wilde dat de 3 molens via één
aansluiting aangesloten zouden worden omdat het één project is. Er is echter gevraagd om
2 aansluitingen, omdat dat in de praktijk voordeliger bleek te zijn. Na een paar maanden
touwtrekken heeft Andijkerwind zijn zin gekregen.
Zoals het er nu naar uitziet wordt begin september begonnen met heien. Na 2 weken
worden het beton voor de funderingen gestort, en eind oktober worden in ongeveer een
week tijd de 3 molens geplaatst.
***
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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.
***

WWC VERKOOPT
WINDUNIESTROOM
Kopers van Winduniestroom kunnen via de websitie van de Windunie (www.windunie.nl)
aangeven van welke molens de stroom willen kopen. Uit een overzicht blijkt dat er in
2005 2 klanten waren die stroom van de WWC-molens gekocht hebben: 1 klant met 1511
kWh van de Adelaar, en 1 klant met 13,176 kWh van de Condor.
***

OPBRENGSTEN
Van het afgelopen jaar was alleen de maand mei iets beter dan gemiddeld, de
maand augustus was net iets minder dan een gemiddelde augustus. Verder bleven alle
maanden flink achter, vooral in de winter waren de opbrengsten veel minder dan
voospeld. Hierdoor is de opbrengst van het afgelopen jaar maar 80 % van een gemiddeld
jaar.
De Buizerd heeft nu meer dan 2 miljoen kWh geproduceerd.
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LEDENVERGADERING
Het bestuur nodigt alle leden uit voor de jaarvergadering die gehouden wordt op
woensdag 27 september 2006 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 26-09-2005 en 16-02-2006
7. Bestuursverkiezing
8. Verkiezing kascommissie
9. Begroting
10. Toekomst van de Condor
11. Rondvraag
12. Sluiting
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Toelichting agendapunt 3, jaarverslag WWC 2005-2006
Het bestuur kwam 5 maal in vergadering bij elkaar. Op 16 februari 2006 werd een extra
ledenvergadering gehouden vanwege de deelname in het windmolenpark van
Andijkerwind B.V.
De WINDFO verscheen 1 maal.
De opbrengsten van de molens waren 22 % lager dan verwacht. Dat is net zo slecht als in
het verenigingsjaar 2002/2003. Van de laatste 5 jaren zijn nu 4 jaren een stuk slechter dan
gemiddeld. Voor de komende jaren zal de gehanteerde verwachting weer verlaagd moeten
worden, want er zit nog steeds geen stijgende lijn in de opbrengsten.
opbrengst in kWh
Adelaar
Buizerd
Condor
Duif
Eend
Totaal

80892
90524
70131
118709
120032
480288

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.
Voor een nadere toelichting nodigen wij u uit de ledenvergadering te bezoeken.
Vaststelling rentepercentage leningen:
Het bestuur stelt 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 erg
goed.

Toelichting agendapunt 6:
Notulen van de ledenvergadering WWC.
Gehouden d.d. 26-09-2005
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In het Verenigingsgebouw in Bovenkarspel.
Aanwezig 16 leden.
Met kennisgeving afwezig: P.Laan. F.Beerepoot. Hr.Stoffels. Hr. Deen. Hr.Mast.
1. Opening.
Omdat de voorzitter niet aanwezig kon zijn, zal Kees ook deze rol voor de avond op zich
nemen.
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
Kees leest een E-mail voor van de heer Stoffels.
In het kort komt het er op neer, dat de actieve kern van de WWC erg klein is en al lang
meedraait. Er moeten dus nieuwe mensen bij of het loopt leeg.
Bij andere club’s is het al eens voorgekomen dat nieuwe leden de “boel “ overnamen en
vreemde beslissingen namen.
Dit zou voor de WWC heel gevaarlijk kunnen zijn. Immers er gaat heel wat geld (van de
leden) in deze vereniging om.
Om misbruik van de middelen te voorkomen zouden de statuten moeten worden aangepast
om uit te sluiten dat er b.v. een deel van de leden het kapitaal krijgen.
Het subsidieren van non-profit organisaties vind ik wel goed.
Volgens mij zou de WWC moeten opgaan in een grotere organisatie, om het risico te
spreiden.
Anders zal het voortbestaan erg moeilijk worden.
Ik vind de inzet van het bestuur prima, maar stop op tijd “netjes”
Reactie van het bestuur.
Misschien moeten wij in de toekomst wel samen gaan werken met een andere vereniging
zoals b.v. Kennermerwind, er is zeker wel eens aan gedacht, maar voorlopig is dit nog niet
aan de orde.
Uit de vergadering komt ook de vraag: waarom gaan we dan niet meer molens bouwen?
Antwoord: Dit is door gebrek aan goede locaties heel moeilijk, maar we denken wel aan
deelname in grotere projecten.
3. Jaarverslag.
Het jaarverslag stond afgedrukt in de Windfo.
Vraag uit de vergadering: Wat betekend MEP.
Antwoord: Milieu Energie Prestatie, dit is de subsidie die wij ontvangen bovenop de
geleverde stroom.
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Verder naar aanleiding van het jaarverslag, wordt toegelicht dat wij inmiddels de nieuwe
meters in gebruik hebben.
Het opnemen van de meters gaat nog niet goed, waardoor er een grote achterstand is
ontstaan in het uitbetalen (NUON)
Achter af blijkt nu dat het automatisch aflezen waarschijnlijk beter zou zijn geweest dan
het handmatig invullen .
Ook is de meterhuur puur duurder geworden dan voorheen.
4. Financieel + vaststelling rentepercentage leningen.
Ook dit verslag stond afgedrukt in de Windfo.
Toelichting: Bij de vereniging komt niets binnen, daarom wordt dit aangevuld door de
molens.
Blz. 14 de 522 euro is t.b.v. nieuwe PC.
Hogere kosten molens worden veroorzaakt door nieuwe meters.
De vordering van 13356 euro is de door KPN nog te betalen vergoeding van de antennes.
De rest is MEP en stroom opbrengst nog te goed.
4428 euro vooruit betaald is voor verzekeringen en lidmaatschappen.
Liquide middelen: wij sparen nu via het internet vanwege de hogere rente en meer vrijheid
van handelen.
Vraag uit de vergadering:
Heeft de hoge olieprijs invloed op onze vergoeding?
Antwoord. Door afspraken heeft het geen invloed op onze contractprijzen, de MEP kan
wel beïnvloed worden en stijgen.
Bij voorzieningen: we willen hier een bedrag opbouwen van 5000 euro per jaar voor
molens ouder dan 10 jaar, tot een totaal van 25000 euro.
Blz 15. Exploitatie molens.
De variabele kosten zijn hoog vanwege de revisie van de molens.
5. Vaststellen rente percentage voor 2005/6.
Het percentage wordt wederom vastgesteld op 6%.
Naar verwachting zullen de huidige leningen in 2008 zijn afgelost.
6. Verslag van de kascommissie.
Op woensdag 21 september hebben wij, ondergetekende Alex Keurentjes en Co de Vries,
ten huize van Kees Schouten de penningmeester onze werkzaamheden als leden van de
kascommissie uitgevoerd.
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Hierbij hebben bovenstaande heren geen misplaatste getallen of andere op of
aanmerkingen kunnen waarnemen, en stellen de ledenvergadering derhalve voor het
bestuur van de WWC decharge te verlenen.
7. Notulen van de ledenvergadering 2004.
Er waren geen op of aanmerkingen op deze notulen.
8. Bestuursverkiezing.
R.Hoogsteder en B.Bartels zijn aftredend en herkiesbaar.
Beiden zijn met toestemming van de leden herkozen.
9. Verkiezing kascommissie.
Hr de Vries is aftredend.
Als nieuw lid wordt gekozen de heer J.Compas.
Samen met hr.Groeneveld en Keurentjes zal hij de nieuwe kascommissie vormen.
10. Begroting.
Ook deze is afgedrukt in de Windfo.
Opmerkingen: elektriciteit wordt lager door lagere vergoeding.
De vaste lasten worden lager door de nieuwe meters.
De rente opbrengst is onzeker,dit hangt af van het wel of niet nieuwe molens gaan
plaatsen.
11. Discussie: wat te doen met de winst.
Hier komen diverse zaken en ideeën naar boven, zoals:
Het bouwen van nieuwe molens.
Het verstrekken van subsidies (b.v. de energiebus voor scholen in de regio)
Samen met andere windmolen coöperaties deelnemen in b.v.een groot offshore project
Of het stimuleren van zonne energie / bio gas eventueel in combinatie met
brandstofcellen.
12. Rondvraag / sluiting.
Vraag: Is vergaderen op maandag mogelijk?
Antw: Als de ruimte hier vrij is, geen probleem.
Vraag: Is lidmaatschap overdraagbaar?
Antw: Nee.
Vraag: De condor leverd minder op, is bekend waarom?
Antw: We hebben geen verklaring hiervoor.
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Verder niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 22.00 uur.
Notulen van de bijzondere ledenvergadering van de Westfriese Windmolen Coöperatie
U.A.
gehouden op 16 februari 2006
in café De Paus in Lutjebroek
Aanwezig: het bestuur + 25 leden
Afbericht ontvangen van: G.J. Hofstede, W.P. Spaander, A. Spaander-Van Marle, D.
Hiemstra, W. Stoltenborg
1. Opening
Voorzitter Pierre Laan opende om 20:30 uur de vergadering en gaf informatie over de
huidige stand van zaken. In december zijn de bezwaren van omwonenden tegen de bouw
van 3 molens van het type Vestas V52/850 door de rechtbank afgewezen. Hiertegen zijn
de bezwaarmakers niet in beroep gegaan dus de verleende vergunning is definitief. De
molens komen te staan tussen de Gedeputeerde Laanweg en de Nieuwe Dijk in Andijk,
ten oosten van de Driehuizen.
Kort voor de vergadering werd duidelijk dat de aandeelhouders waarschijnlijk borg
moeten staan voor het afsluiten van de hypotheek. Voor de WWC zou dat neerkomen op
een borg van 20.000 euro. In de uitnodiging voor de ledenvergadering is deze borg niet
genoemd. Het bestuur vond het daarom niet raadzaam om zonder voorwaarden te
stemmen over deelname aan de nieuw op te richten B.V. Daarom stelde het bestuur voor
om bij de stemming over deelname de voorwaarde in te stellen dat de WWC alleen
deelneemt als er de WWC geen borg hoeft te staan voor de hypotheek. Als het niet
mogelijk is een hypotheek af te sluiten zonder dat de WWC borg staat, dan moet een
nieuwe ledenvergadering gehouden worden, waarin alsnog besloten wordt over deelname.
Dit voorstel werd door de leden goedgekeurd.
Hierna volgde een uitgebreide discussie over de gevolgen van deelname en het al dan niet
verstrekken van leningen aan de Wind-Wijzer B.V. De Wind-Wijzer B.V. wordt niet de
eigenaar van de nieuwe windmolens, dat wordt de Andijkerwind B.V. De Wind-Wijzer
B.V. vormt min of meer een buffer tussen de WWC en de Andijkerwind B.V. Als de
Andijkerwind B.V. failliet zou gaan, dan vangt de Wind-Wijzer B.V. de klappen op, en de
WWC is alleen het aandelenkapitaal kwijt.
2. Besluit om aandeelhouder te worden van de Andijkerwind B.V.
Zoals in de opening aangegeven is, heeft het bestuur voorgesteld om alleen aandeelhouder
te worden van de Andijkerwind B.V. als de WWC niet borg hoeft te staan voor de
hypotheek van de 3 windmolens. Dit voorstel is met algemene stemmen aangenomen.
3. Besluit om 65.000 euro te lenen aan de Wind-Wijzer B.V.
Vóór de vergadering was het uitgangspunt dat de Andijkerwind B.V. 2,5 % van de totale
kosten van het windmolenpark zelf op tafel moest leggen. Dit komt neer op 65.000 euro.
De WWC heeft dit bedrag in kas, en kan dit bedrag aan de Andijkerwind B.V. lenen. Om
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het risico in geval van een faillissement van de Andijkerwind B.V. te beperken wordt het
geld aan de Wind-Wijzer B.V. geleend, die het op haar beurt weer aan de Andijkerwind
B.V. leent.
Vanwege de mogelijke wijzigingen in de hypotheek is het niet zeker of de lening
noodzakelijk is. Als dit niet zo is, dan zal de WWC ook geen lening aan de Wind-Wijzer
B.V. verstrekken. Het rentepercentage dat de WWC op de lening ontvangt zal gelijk zijn
aan het rentepercentage op de hypotheek die de Andijkerwind B.V. afsluit. De looptijd zal
gelijk zijn aan de looptijd van de hypotheek.
Het voorstel om 65.000 euro aan de Wind-Wijzer B.V. is daarna met algemene stemmen
aangenomen.
4. Besluit om extra leningen van leden te lenen aan de Wind-Wijzer B.V.
Het wordt voor de Andijkerwind B.V. waarschijnlijk makkelijker om een hypotheek af te
sluiten als er minder geld geleend moet worden. Als de WWC extra leningen afsluit met
de leden, dan kan de WWC extra geld aan de Andijkerwind B.V. lenen, die het dan op
haar beurt leent aan de Andijkerwind B.V. Het rentepercentage dat de WWC op de lening
ontvangt zal gelijk zijn aan het rentepercentage op de hypotheek die de Andijkerwind
B.V. afsluit. Hoewel de rente op de hypotheek minder dan 4 % zal zijn, is de verwachting
dat de WWC toch 6 % rente aan de leden kan uitbetalen. De WWC maakt namelijk
zonder deze deelname al winst, en door aandeelhouder van de Andijkerwind B.V. te
worden zal de winst toenemen.
De looptijd van de leningen zal gelijk zijn aan de looptijd van de hypotheek. Omdat de
WWC 10 % van de aandelen van de Andijkerwind B.V. zal bezitten, stelt het bestuur voor
om maximaal 200.000 aan de Wind-Wijzer B.V. te lenen. Dit is inclusief de 65.000 euro
waarover in het vorige punt besloten is. Omdat de WWC zelf nog wat geld in kas moet
houden, is voorgesteld om maximaal 150.000 euro extra van de leden te lenen. Daardoor
houdt de WWC nog 15.000 euro in kas. De kans bestaat dat er meer dan 150.000 euro
aangeboden wordt. In dat geval zullen de hoogste leningen verminderd worden, totdat het
totaalbedrag op 150.000 euro uitkomt.
Extra leningen kunnen alleen afgesloten worden door leden die op 1 januari 2006 lid van
de WWC waren.
Het is mogelijk dat de extra leningen niet nodig zijn vanwege de ontwikkelingen rondom
de hypotheek.
Het voorstel om (indien nodig) extra leningen aan de Wind-Wijzer B.V. te verstrekken
werd daarna met algemene stemmen aangenomen.
Als de extra leningen nodig zijn dan ontvangen alle leden een brief en een formulier wat
ingevuld kan worden om aan te geven dat een lid een extra lening wil verstrekken.
5. Rondvraag
Tijdens de rondvraag werden geen vragen meer gesteld over onderwerpen die tijdens de
vergadering niet aan de orde geweest waren.
6. Sluiting
Om 22:00 uur sloot voorzitter Pierre Laan de vergadering.
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Toelichting agendapunt 7, Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar zijn Pierre laan, Kees Schoutem en Fer Beerepoot.. Zij stellen
zich allen herkiesbaar.

Toelichting agendapunt 8, Verkiezing kascommissie
De kascommissie bestaat uit Victor Groeneveld, Alex Keurentjes en Jan Compas.
Victor Groeneveld 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, Toekomst van de Condor
Dit agendapunt is niet bedoeld om een bepaald besluit te nemen, maar meer ter informatie
van de leden.
Bij de bouw van de Condor in het jaar 1990, heeft de gemeente bedongen dat ze kunnen
eisen dat de Condor verwijderd mag worden als het algemeen belang dat eist. Men wist
toen al dat er in de omgeving van de Condor huizen gebouwd zouden worden. Een paar
jaar geleden heeft de WWC hierover al eens overlegd met de gemeente Enkhuizen. Toen
was de planning nog niet erg duidelijk, maar er waren al wel tekeningen waarop huizen
getekend waren op minder dan 100 meter afstand van de Condor.
Inmiddels is de planning wat duidelijker, en de gemeente verwacht nu dat de huizen er
eind 2007 of begin 2008 zullen komen. In oktober wil de gemeente weer overleggen met
de WWC over de toekomst van de molen. Dat de molen buiten bedrijf gesteld zal worden
is wel zeker, daar kunnen we niet onderuit. Maar misschien hoeft de molen niet helemaal
weg. Het is waarschijnlijk niet verstandig om de molen stil te zetten en er verder niets aan
te doen. Dan zal hij langzamerhand slechter worden en op een gegeven moment moeten
we hem toch weghalen, of hij kan zo slecht worden dat er onderdelen naar beneden vallen.
Dus de gondel en de wieken zullen er in ieder geval af moeten. Misschien kunnen we die
ergens stallen en gebruiken voor onderdelen voor de andere molens.
De mast is misschien nog te verhuren voor antennes van telecom-bedrijven. Als er geen
gondel meer op zit dan kunnen de antennes helemaal bovenin gehangen worden, en dat is
gunstiger dan bij de andere molens, waar al antennes in de mast hangen.
***
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FINANCIËLE OVERZICHTEN WWC 2005 / 2006
Balans vereniging
Vlottende activa:
waarborg PTT
rekening courant windmolens
EIGEN VERMOGEN

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

TOTAAL RESULTAAT VERENIGING

30 juni 2006 30 juni 2005

15
233
---------248

Dit jaar:

15
209
---------224

Vorig jaar:

Begroting
06 / 07:

0
1300
------1300

0
1000
-----1000

0
1100
------1000

277
119
401
479
------1276

486
316
262
58
------1122

580
220
200
110
------1110

24

-122

-10

13

Balans molens
Vaste activa:
Kantoorinventaris
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
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 -G)
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30 juni 2006

30 juni 2005

298
2244
1725
1140
6786
---------12193

522
2332
1813
1269
17683
---------23619 A

135600
1800
---------137400

B

7785
2570
225
---------10580

13356
4428
250
---------18034 C

88722
1755
1248
---------91725

6260
376
45415
--------52051 D

1019
11004
233
1499
3516
---------17271

4565
8680
209
2519
3541
--------19514 E

180655

41241 F

4991
18750
---------23741

4982
12500
--------17482 G

30891

15467

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
Totaal (A - B + C)

Dit jaar:

Vorig jaar:

Begroting
06 / 07:

19172
30441
7690
---------57303

21831 22800
30517 31200
9630
7700
---------- ---------61978 61700 A

14512
10809
4539
11426
---------41286

10833
9030
54800
6930
2750
5040
11023
6700
---------- ---------79406 27700 B

-1648
2355
-1300

-2984 -10920
60
6120
-1000 -1000
---------- ----------3924 -5800 C

-593
15424

-21352

28200
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DRUKWERK

afzender:
WWC
Papiermolen 30
1622 KV Hoorn
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