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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, 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:
Fer Beerepoot

0228-597115
0229-244121
0228-562562

Jan Compas
Anton Greefkes
Informatie en aanmelding nieuwe leden:
Kees Schouten
of:
WWC
Papiermolen 30
1622 KV Hoorn

0229-244121

De WINDFO wordt ook op de website
(http://www.wfr-wind.nl) gepubliceerd, dus als er
iets mis gaat met de mail dan kunt u ook nog op
de website kijken.
***

WINDMOLEN COOPERATIE
OF
WINDMOLENCOOPERATIE

Bij de oprichting van onze vereniging is de naam
Westfriese Windmolen Coöperatie bedacht,
afgekort tot WWC. In de oprichtingsakte van de
notaris is echter de naam Westfriese
Windmolencoöperatie vermeld. Dus deze naam
zullen we voortaan ook zoveel mogelijk
gebruiken. Op het briefpapier wat we jaren
geleden hebben laten drukken en op de
voorpagina van de Windfo wordt de naam in 3
delen vermeld, dat laten we zo staan.
***

VENNOOTSCHAPS
BELASTING

redactie WINDFO:
Kees Schouten

Een aantal jaren geleden hebben we gevraagd wie
de WINDFO liever per e-mail dan op papier
ontvangt. Momenteel zijn er 9 leden die van die
mogelijkheid gebruik maken. Inmiddels hebben
de meeste mensen een e-mail adres, dus herhalen
we onze oproep nog een keer: Wie wil de
WINDFO per e-mail ontvangen in plaats van op
papier via de reguliere post? Het scheelt papier,
portokosten en tijd.

0229-244121
wwc@wfr-wind.nl

Vanaf de oprichting van de WWC hebben we ons
afgevraagd of we vennootschapsbelasting
moesten betalen. Toen de WWC nog niet veel
winst maakte was deze vraag niet zo belangrijk,
want vennootschapsbelasting wordt geheven over
de winst, en dat bedrag zou dus ook vrij klein

zijn. De laatste jaren is de winst echter behoorlijk. Als de belastingdienst ons zou
controleren en tot de conclusie zou komen dat we wel vennootschapsbelasting hadden
moeten betalen dan zouden ze ons ook nog een flinke boete kunnen opleggen. Daarom
heeft onze accountant het afgelopen jaar contact met de belastingdienst opgenomen om te
vragen wat hun standpunt is. Zoals verwacht kregen we te horen dat we vennootschapsbelasting moeten betalen. Omdat het veel werk is om de administratie van jaren geleden te
doorzoeken heeft de belastingdienst voorgesteld om alleen de laatste 6 jaren te belasten.
We hebben inmiddels een bericht gekregen dat we aangifte moeten doen.
Wij hebben de subsidies die wij verstrekken van de winst afgetrokken, maar daar is de
belastingdienst het niet mee eens. De belastingdienst beschouwt de subsidies als een soort
winstuitkering en vindt daarom dat ze ook belast moeten worden. We hebben aangegeven
dat de subsidies niet alleen voor leden bedoeld zijn, dus dan is het zeker geen
winstuitkering. We moeten nog uitzoeken of daar nog iets aan te doen is.
Als de subsidies belast worden dan moeten we waarschijnlijk 18.550 euro
vennootschapsbelasting betalen over voorgaande jaren. Als de subsidies niet belast
worden dan wordt het ongeveer de helft minder.
***

WINDMOLENPARK MARKERWAARDWEG
De gemeente Medemblik wil niet meewerken aan het plan om langs de Markerwaardweg
3 molens te plaatsen, waarna de Duif en de Eend en een molen langs de Poelweg
verwijderd zouden moeten worden.
De initiatiefnemers van het park hebben inmiddels een nieuw plan ontwikkeld om ergens
anders in Medemblik 5 windmolens van ongeveer 2,5 MW te plaatsen. Op dit moment
kunnen we nog niet vertellen waar dit nieuwe park moet komen, anders zouden
tegenstanders van windenergie in een vroeg stadium tegen kunnen werken. In 2010 is de
“Crisis- en herstelwet“ in werking getreden. Hierdoor is het mogelijk om het plan bij de
provincie in te dienen en kan de gemeente Medemblik moeilijk of helemaal niet
tegenwerken.
Het bestuur van de WWC heeft besloten om mee te werken aan het nieuwe plan. Dat
betekent dat we een aandeel van 4 % krijgen, wat neer komt op ongeveer 500 kW. In ruil
daarvoor moeten we onze molens in Medemblik weghalen nadat de nieuwe molens
geplaatst zijn. Als het windmolenpark kleiner wordt dan ongeveer 6 MW dan krijgen we
een aandeel wat overeenkomt met 250 kW. Dus we lopen niet het risico dat we onze 2
molens (samen 160 kW) moeten weghalen en een aandeel van bijvoorbeeld 100 kW
terugkrijgen. De nieuwe molens leveren naar verhouding waarschijnlijk 2 tot 3 keer
zoveel op, dus we gaan er flink op vooruit.
Er zal een hypotheek afgesloten worden voor de financiering. Waarschijnlijk zal een bank
niet 100 % financieren. Misschien moeten de aandeelhouders een miljoen euro zelf bij
elkaar brengen. De WWC zou dan 40.000 euro moeten inbrengen. Dit is dan geen lening,
maar kapitaal, waarover geen rente betaald zal worden. En als het windmolenpark failliet
zou gaan dan zijn we het kwijt. Maar daar staat tegenover dat het windmolenpark winst
zal maken, en daarvan is 4 % voor de WWC. Die winst kan honderdduizenden euro's per
jaar worden. Als het meezit hebben we binnen 3 jaar het ingelegde kapitaal weer
terugverdiend.

Wij krijgen de mogelijkheid om ons aandeel uit te breiden tot 6 % door een lening van
maximaal 200.000 euro aan het windmolenpark te verstrekken. Op die lening zal wel
rente betaald worden. Hoe hoog die rente wordt kunnen we niet zeggen, we zijn niet
verplicht om zo'n lening te verstrekken dus als we de rente te laag vinden dan doen we het
gewoon niet.
Als de provincie niet voor 1 januari 2014 verklaart dat ze mee wil werken aan het
“inruilen” van onze molens dan vervalt de overeenkomst en vallen we terug op het plan
van vorig jaar. Maar de kans dat daar nog iets uitkomt is zeer klein.
De grote vraag is of de huidige SDE subsidieregeling nog bestaat tegen de tijd dat de
plannen uitgevoerd kunnen worden. De vorige subsidieregeling (MEP) werd van de ene
op de andere dag gestopt toen hij te duur werd, en de politieke partijen die momenteel
onderhandelen over een nieuw kabinet houden niet van geld uitgeven. De PVV is zelfs
een uitgesproken tegenstander van het subsidiëren van windenergie.
Op de ledenvergadering is gelegenheid om over dit nieuwe plan met het bestuur te praten.
***

NIEUWE ROTOR DUIF
Begin mei werd bij een onderhoudsbeurt ontdekt dat in een van de wieken van de Duif
een scheur zat. Een paar dagen later is de rotor al vervangen door de firma Bettink. De
kosten van deze reparatie (11.000 euro) worden niet door het onderhoudscontract of de
verzekering gedekt. Maar daarvoor hebben we een reserve voor groot onderhoud. Door de
manier waarop we die reserve aanvullen komt de helft van de reparatiekosten ten laste van
het huidige boekjaar. De andere helft wordt uitgesmeerd over de komende paar jaren.
***

SUBSIDIEREGELING
In de ledenvergadering van 2007 deed het bestuur het voorstel om een deel van de winst
van de coöperatie te bestemmen voor het geven van subsidies voor energiebesparende
maatregelen en daarvoor op de begroting een bedrag van € 15.000 te reserveren. De
ledenvergadering van 2008 stelde de regeling vast die van toepassing was en voegde
€ 30.000 toe aan de subsidiepot. Eenmalig was er de mogelijkheid om voor reeds
uitgevoerde projecten in het verenigingsjaar 1 juli 2007 - 30 juni 2008 alsnog subsidie
aan te vragen. Daar is nauwelijks gebruik van gemaakt.
In het eerste jaar na de vaststelling en de publicatie op onze website werd er ook nog
beperkt gebruik gemaakt van de regeling. In februari 2009 informeerden we alle
Westfriese gemeenten met het verzoek de regeling bij de inwoners bekend te maken. Niet
alle gemeenten hebben daar gehoor aan gegeven. De stand per 30 juni 2009: er werden 13
aanvragen gehonoreerd waarbij € 7783 subsidie werd toegekend voor het totaal van
investeringen van € 64.000. Het ging daarbij om:
−
−

vloerisolatie
zonneboiler

3
5

−
−
−

spouwisolatie
zonnepanelen
combinaties

1
2
2

In maart 2010 is onze regeling geplaatst op www.energiesubsidiewijzer.nl, een website
waar alle subsidieregelingen in Nederland te vinden zijn. Dat heeft geleid tot toename van
de aanvragen. De belangrijkste impuls kwam uit een andere hoek: de firma Zonzo uit
Hem is actief als leverancier van zonnepanelen en regelt voor opdrachtgevers de
subsidieaanvragen. Zonzo heeft de WWC weten te vinden.
Op dit moment is de totale subsidiepot leeg. Er is totaal € 75.000 toegekend en voor het
grootste deel ook uitbetaald. In het afgelopen verenigingsjaar ging het om:
−
−
−
−
−

aardwarmte
dak/spouw/vloer
douche wtw
zonneboiler
zonnepanelen

4
17
1
9
51

Totaal vanaf start 95 toegekende aanvragen voor een totale investering van € 733.810,44.
Aan 56 aanvragers is de maximale subsidie van € 1000 is toegekend. Twee aanvragers
trokken de aanvraag in. Van 34 toegekende aanvragen is het project nog niet uitgevoerd,
dan wel nog geen gereedmelding ontvangen. Totaal is bijna 44.000 euro uitbetaald.
***

WIND SERVICE HOLLAND GESTOPT
Jaap Langenbach, de man die een aantal mensen enthousiast maakte om de WWC op te
richten, heeft een aantal jaren een adviesbureau op het gebied van windenergie gehad
onder de naam Wind Service Holland (WSH). Op een website hield hij veel informatie bij
over windenergie, met name over de opbrengsten. Jaap naderde de pensioengerechtigde
leeftijd en heeft besloten met dit werk te stoppen. Op zijn website staat nu alleen nog een
doorverwijzing naar een andere website http://www.windenergie-nieuws.nl/ waar veel van
de informatie van WSH op overgenomen is.
Wij zijn Jaap dankbaar voor zijn tientallen jaren durende inzet voor windenergie en
wensen hem nog vele rustige, maar windrijke jaren toe.
***

OPBRENGSTEN
Augustus was de eerste maand sinds november 2009 die meer opleverde dan verwacht.
Alle maanden daartussen bleven achter bij de verwachtingen zodat we over de laatste 12
maanden 30 % achterlopen op een gemiddeld jaar.

Maand
sep 09
okt
nov
dec
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug 10
Laatste jaar
Vanaf plaatsing:
Totaal
Gemiddeld

Adelaar
6890
8066
12501
7695
6047
6089
6988
5208
7136
4175
2431
5614

Buizerd
7347
8903
12860
9501
6915
6800
7957
5626
7540
4577
3668
6926

Duif
11335
10895
18261
11277
8613
9886
11314
8566
8153
5447
5456
8523

Eend
10820
10399
17431
10552
8473
8149
9264
9333
11638
6391
4094
9207

78840

88620

117725

115752

2206598
98903

2435551
111982

2161346
138887

2307117
148254

Duif+Eend
22155
21294
35692
21829
17086
18035
20578
17899
19791
11838
9550
17730

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

***

UITBETALING RENTE EN AFLOSSINGEN
De uitbetaling van de rente en aflossing zal waarschijnlijk in de
eerste 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.
***

LEDENVERGADERING
Het bestuur nodigt alle leden uit voor de jaarvergadering die gehouden wordt op maandag
27 september 2010 in het Vereenigingsgebouw in Bovenkarspel. De aanvangstijd is 20.00
uur. Het adres is Hoofdstraat 206, 1611 AM Bovenkarspel.
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Opening
Ingekomen stukken + mededelingen
Jaarverslag WWC 2009-2010
Financieel verslag + vaststelling rentepercentage leningen
Verslag kascommissie
Notulen ledenvergadering 28-09-2009
Bestuursverkiezing
Verkiezing kascommissie
Deelname nieuw windmolenpark
Begroting
Rondvraag
Sluiting

Toelichting agendapunt 3. Jaarverslag WWC 2009-2010
Het bestuur kwam het afgelopen jaar 3 keer bijeen.
Voor het eerst sinds jaren hebben we 3 nieuwe leden. 2 leden hebben zich afgemeld,
daardoor steeg het ledental van 239 naar 240.
De opbrengsten van de molens waren net als vorig jaar erg slecht: 403.000 kWh. Tot nu
toe hebben de molens gemiddeld 505.000 kWh opgeleverd, dus de opbrengst was maar
80 % van een gemiddeld jaar (vorig jaar is per abuis een gemiddelde van 540.000 kWh
vermeld). Vooral januari en februari bleven ver achter bij de prognose.
Adelaar
Buizerd
Duif
Eend
Totaal

78346
88957
118911
116927
--------------- +
403141

Toelichting agendapunt 4. Financieel verslag + vaststelling rentepercentage leningen
Aan het eind van deze WINDFO vindt u de financiële overzichten.
Er zit in de balans van het jaar 2008/2009 een verschil met wat vorig jaar in de WINDFO
gepubliceerd is: Het bedrag “nog te betalen/crediteuren” is 2893 euro lager, het bedrag
“voorziening subsidieverstrekking” is 2893 euro hoger. Voor het het resultaat maakt het
niet uit. Dit verschil komt doordat een deel van de uitbetaalde subsidies op een latere
datum geboekt is.
Ook in de exploitatie van de windmolens zit een verschil: de reservering van de subsidie
is uit de exploitatiekosten weggehaald en komt aan het eind van de tabel terug, vanwege
de vennootschapsbelasting.
In de begroting van het afgelopen jaar is een vergoeding opgenomen voor het bestuur.
Deze bedroeg 12 euro per bestuurslid per vergadering, 12 euro extra voor het bestuurslid
waarbij vergaderd wordt en 150 euro per jaar voor de penningmeester. Deze vergoedingen
zijn vele jaren geleden vastgesteld toen de winst van de WWC nog beperkt was. Het
bestuur stelt voor om de vergadervergoedingen over het afgelopen jaar te verhogen tot
25 euro per vergadering, en ook de secretaris een vergoeding van 150 euro per jaar toe te
kennen. De secretaris heeft het laatste jaar veel werk aan de subsidieregeling, waarvan u
eerder in deze WINDFO een verslag vindt.
Nieuw in de overzichten is de vennootschapsbelasting. Over de voorgaande jaren moeten
we nog 18.550 euro betalen. Over het afgelopen jaar moeten we 20 % belasting betalen
over de winst vóór belastingen, wat uitkomt op 6534 euro.
Ondanks het verlenen van de subsidies en het betalen van de vennootschapsbelasting
maken we nog steeds bijna 16.000 euro winst. Dit is te danken aan ons aandeel in de
Andijkerwind B.V. wat het afgelopen jaar 38.250 euro dividend opleverde, meer dan wat

we met onze eigen windmolens verdienen. Een deel van dat dividend had betrekking op
het voorgaande jaar, dus dat geeft een vertekend beeld.
Op de ledenvergadering worden de financiële overzichten verder toegelicht.
Toelichting agendapunt 6: Notulen ledenvergadering 28-9-2009
Aanwezig:

bestuur: Kees Schouten (penningm.), Jan Compas, Anton Greefkes, Fer
Beerepoot (secr.)
Wim Bart Stoop van Kennemerwind en Ode
Er zijn negen leden aanwezig

1.Opening
De voorzitter Pierre Laan is wegens drukke werkzaamheden verhinderd. Met instemming
van de leden zit Kees Schouten de vergadering voor.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen.
3. Jaarverslag WWC 2008-2009
Het jaarverslag is afgedrukt in de Windfo 24e 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: er wordt geen contributie geheven. Jaarlijks vindt een
dotatie plaats uit de opbrengsten van de molens.
Balans molens: de molens zijn afgeschreven, genoemd bedrag achter “afschrijving”
betreft vervanging van de meters.
Exploitatie molens: de penningmeester stelt voor om de telefoonaansluiting van de
Duif/Eend op te zeggen.
Subsidiefonds: De secretaris geeft een overzicht van de tot nu toe gesubsidieerde
projecten. Het gaat om investeringen van totaal € 148.387,92 waarover € 14.783,19
subsidie is verstrekt dan wel toegezegd.
Na de ledenvergadering zal via de media een grotere bekendheid van de subsidieregeling
worden nagestreefd.
Wim Hink vraagt naar de mogelijkheid om derdewereld-projecten met een subsidie te
ondersteunen. De voorzitter heeft bedenkingen vanwege het gebrek aan controle op de
uitvoering en de continuïteit, maar geeft aan dat plannen ingediend kunnen worden. Het
bestuur zal ze beoordelen en eventueel voorleggen aan de ledenvergadering.
Vaststelling rentepercentage:
De vergadering stem in met het bestuursvoorstel om ook dit jaar 7% rente te betalen.

5. Verslag kascommissie
De kascontrolecommissie, bestaande uit Peter Verhoef, Theo Beerepoot en Nico Mast
heeft de financiële administratie gecontroleerd en akkoord bevonden en stelt voor het
bestuur decharge te verlenen. De vergadering stemt hier mee in.
6. Notulen ledenvergadering 24 september 2008
Er zijn geen vragen of opmerkingen over het verslag van de vorige ledenvergadering,
waarmee het verslag wordt vastgesteld.
7. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar zijn Anton Greefkes en Fer Beerepoot. Er zijn geen
tegenkandidaten gemeld. De vergadering stemt in het de herbenoeming.
8. Verkiezing kascommissie
De huidige kascommissie, bestaande uit Nico Mast, Theo Beerepoot en Peter Verhoef, is
bereid deze taak ook volgend jaar weer uit te oefenen..
9. Deelname windmolenpark Markerwaardweg
Kees geeft een toelichting op de stand van zaken.
Het bestuur van de WWC stelt voor om mee te werken aan het plan onder de volgende
voorwaarden:
De WWC krijgt een aandeel in het nieuwe park wat overeenkomt met minstens 250 kW
vermogen
De bestaande molens van de WWC in Medemblik worden niet voor 1 december 2014
verwijderd. Onze MEP-periode eindigt op 20-10-2014, dan hebben we nog een maand om
de sloop in te plannen. De opdracht daarvoor kunnen we natuurlijk al veel eerder geven.
De bestaande molens van de WWC in Medemblik worden verwijderd binnen 1 jaar nadat
het windmolenpark volledig in bedrijf gesteld is.
Als de gemeente Medemblik niet akkoord gaat met de datum van verwijderen van onze
molens dan wordt in een ledenvergadering hierover een nieuw besluit genomen
De vergadering stem in met het bestuursvoorstel.
10. Subsidieregeling
De secretaris licht de voorgestelde wijzigingen in de regeling toe. Het gaat daarbij om
twee punten van belang.
- De mogelijkheid om, ter beoordeling door het bestuur, ook andere dan in de regeling
opgesomde energiebesparende maatregelen in aanmerking te laten komen voor
subsidiëring.
- Het instellen van een subsidiefonds, waardoor de subsidie die na een verenigingsjaar
resteert, beschikbaar blijft voor volgende jaren.
De vergadering stemt in met de voorgestelde wijzigingen. Afgesproken wordt jaarlijks
verslag te doen.
11. Begroting
De penningmeester geeft een toelichting op de in de Windfo gepresenteerde begroting.
Wat de begroting van de opbrengsten betreft is het aantal Kwh gelijk aan vorig jaar, maar
het teruglevertarief voor de molens in Medemblik aanmerkelijk lager. (7,8 ct wordt
ongeveer 4 ct).

Er is nog steeds geen duidelijkheid over de Vennootschapsbelasting. Denkbaar is dat er
een vordering komt over de afgelopen jaren. De boekhouder zal contact opnemen met de
belastingdienst om hierover duidelijkheid te verkrijgen.
De vergadering stemt in met de gepresenteerde begroting.
12. Rondvraag
Co de Vries meldt dat de ASN ook de mogelijkheid biedt om een betaalrekening te
openen. De penningmeester geeft aan dat een overstap nogal wat rompslomp geeft en dat
het bij ons daarnaast om een beperkt saldo gaat. Ook vraagt hij advies van het bestuur
over bevindingen met micro-windturbines. Conclusie na een gedachtewisseling binnen de
vergadering: het rendement is zeer laag, er zijn nog kinderziektes, het product moet nog
verder ontwikkeld worden.
Ank Gottmer vraagt waar onze molens te vinden zijn. Afgesproken wordt dat de website
deze informatie zal geven.
Een compliment voor Kees: de Windfo ziet er altijd goed verzorgd uit.
13. 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
Peter Verhoef zit 3 jaar in de kascommissie is aftredend. Hij kan herkozen worden.
Toelichting agendapunt 10. Begroting
Achterin deze WINDFO vindt u de begroting in de 3e kolom van de staat van baten en
lasten.
***

FINANCIËLE OVERZICHTEN WWC 2009 / 2010
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
drukkosten
portokosten
bestuurskosten
WINDFO
Totaal uitgaven:
TOTAAL RESULTAAT VERENIGING

30-06-10

30-06-09

15
175
------190
-36
---------154

15
173
------188

Dit jaar:

---------188

Vorig jaar:
800
9
------809

Begroting
10 / 11:
800

------800
276
96
408

1600
20
------1620

495
348
------843

------780

1200
400
------1600

-34

20

20

13

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
Af te dragen vennootschapsbelasting
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)

14

30-06-10

30-06-09

1892
1373
204
604
---------4073

1980
1461
245
729
---------4415

A

121997
1800
---------123797

148965
1800
---------150765

B

12047
7578
2171
---------21796

11179
2804
2191
---------16174

C

4384
219480
---------223864

4350
170272
---------174622

D

0
25084
8758
175
7409
3744
---------45170

1933
0
1742
173
12000
2954
---------18802

E

96526

112819

F

4149
21147
6514
49230
---------81040

4431
25375
6514
43081
---------79401

G

150794

134954

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
10 / 11:

21482
31707
8224
---------61413

23623
30445
8062
---------62130

19860
38220
8430
----------+
66510 A

13827
9969
4517
342
---------28655

13748
1771
3498
342
---------19359

13520
3040
2510
340
----------+
19410 B

-7707
8423
-800
----------84

-12125
9554
-800
----------3371

-6770
6960
-1600
----------+
-1410 C

32674
-25084
---------7590
38250
-30000
---------15840

39400
0
---------39400
14250
-30000
---------23650

45690
-9138
----------+
36552
10000
-30000
----------+
16552

Dit jaar:
43081

Vorig jaar:
15738

-18448
-2783
-2619
30000
49230

-2196
-461
30000
43081
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DRUKWERK

afzender:
WWC
Papiermolen 30
1622 KV Hoorn
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