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WINDPARK WESTFRISIA B.V.
In augustus is Windpark Westfrisia B.V. opgericht. Doel van deze B.V. is om 5 windmolens te
bouwen ten noorden van de Westfrisiaweg tussen Zwaagdijk en Westwoud (Oudijk). De molens
zullen een vermogen krijgen van ongeveer 2,5 MW per stuk. Onze penningmeester Kees
Schouten wordt een van de bestuurders van de B.V. maar hij zal dit op persoonlijke titel doen,
dus niet namens de WWC. De WWC heeft 12 % van de aandelen van deze B.V.
Windpark Westfrisia B.V. mag hierdoor beslissen wanneer de Duif en de Eend gesloopt worden.
Zolang de molens in Medemblik blijven staan zijn alle opbrengsten en kosten voor de WWC.
Ook de sloop van de molens zal door de WWC betaald moeten worden.
Een andere voorwaarde is dat de WWC een lening van 50.000 euro aan Windpark Westfrisia
B.V. zal verstrekken op de dag dat een hypotheek afgesloten wordt voor het te bouwen
windmolenpark. Het rentepercentage en de looptijd van de lening zullen gelijk zijn aan die van
de hypotheek.
De bouw van het windmolenpark wordt niet voor het einde van 2015 verwacht. 3 jaar geleden
is bij de provincie een aanvraag voor een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) ingediend, en pas in
augustus heeft de provincie een brief gestuurd dat de aanvraag in behandeling genomen
wordt. Een PIP is vergelijkbaar met een bestemmingsplan en daarin kan de provincie aangeven
dat een windmolenpark toegestaan is. Als de vergunning voor de bouw verleend is kan SDE+
subsidie aangevraagd worden. Er wordt op gerekend dat dit half 2015 zal gebeuren.
De Adelaar en de Buizerd zouden ook gesloopt kunnen worden waarna nog 1 extra windmolen
op een andere locatie in Noord-Holland gebouwd kan worden. Maar de WWC wil deze molens
blijven gebruiken als GSM zendmast. Windpark Westfrisia B.V. zal met de gemeente Medemblik
en de provincie overleggen of dit mogelijk is. Als dit zo is dan krijgt de WWC nog 6 % van de
aandelen van Windpark Westfrisia B.V. en geldt voor de Adelaar en de Buizerd hetzelfde als
voor de Duif en de Eend.
Voor de bouw van het windmolenpark moet een hypotheek afgesloten worden. Waarschijnlijk
zal de hypotheekverstrekker eisen dat de aandeelhouders een deel van de kosten zelf
financieren, bijvoorbeeld 10 %. Bij de huidige 12 % aandelen zal dit voor de WWC ongeveer
180.000 euro zijn, als we 18 % van de aandelen krijgen dan wordt het 240.000 euro. Als de
hypotheekverstrekker minder dan 90 % wil financieren dan zal het bedrag nog hoger worden.
De WWC heeft een eigen vermogen van ruim 200.000 euro. Maar het is niet verstandig om dit
helemaal in te zetten, omdat er dan geen buffer meer is voor onvoorziene uitgaven. De
bedoeling is dat de leden van de WWC een groot bedrag bij elkaar brengen, zoals eerder bij de
bouw van de Adelaar en Buizerd en bij de renovatie van alle molens in 2004 gebeurd is. We
hopen vooral dat veel inwoners van Zwaagdijk en Westwoud lid worden van de WWC om op
deze manier te profiteren van de opbrengsten van het windmolenpark.
Windpark Westfrisia B.V. zal overigens een deel van de opbrengst schenken aan de
dorpsgemeenschappen in de omgeving. Op welke manier dit precies gebeurt is nog niet
bekend, het zou bijvoorbeeld via een schenking aan de organisatie Kerkenveiling kunnen
gebeuren. Deze organisatie verdeelt dit dan weer onder diverse verenigingen, e.d.

RESULTATEN SUBSIDIEREGELING
In de ledenvergadering van 23 september 2013 werd weer € 30.000 beschikbaar gesteld voor
subsidies voor energiebesparende maatregelen van particulieren en verenigingen. Van het
voorafgaande verenigingsjaar resteerde nog € 450, waardoor totaal € 30.450 beschikbaar was.
Met dit bedrag kon het subsidieverzoek van 53 aanvragers gehonoreerd worden. Daarbij ging
het om:
- zonnepanelen
47
- warmtepomp
2
- isolatieglas HR++
2
- dakisolatie
1
- vloerisolatie
1
In de ledenvergadering van vorig jaar werd besloten dat ook non-profitinstellingen in
aanmerking konden komen voor subsidie. Hiervan is door twee sportverenigingen, beide uit
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Venhuizen, gebruik gemaakt.
Tot nu toe was in 8 gevallen na uitvoering van de installatie de rekening lager dan de offerte
waarop de subsidie was toegekend. In 4 gevallen werd de aanvraag ingetrokken. Hierdoor
resteert op dit moment een saldo van ruim € 3000.
Op verzoek werd in 6 gevallen werd uitstel verleend omdat de in de regeling gestelde
termijnen waarbinnen projecten dienen te worden uitgevoerd, niet konden worden gehaald.
Na afronding van alle toegekende subsidies zullen we een totaaloverzicht geven van de
resultaten over de gehele periode van 6 jaar waarin onze subsidieregeling van kracht was.

STILSTAND ADELAAR
In de eerste week van september is de Adelaar uitgeschakeld doordat hij te snel bleef draaien.
De oorzaak daarvan is waarschijnlijk dat een lager in de rotor kapot is. De firma Bettink heeft
de rotor vastgezet en gaat de rotor van de molen afhalen om hem te onderzoeken. Omdat
daarvoor een kraan nodig is duurt het enige tijd voordat dat uitgevoerd kan worden. Op het
moment dat we dit schrijven is nog geen datum bekend. Ook is niet bekend hoe lang het gaat
duren voordat de rotor weer terug geplaatst wordt.
Deze reparatie valt niet onder het onderhoudscontract, maar hiervoor hebben we de 'reserve
groot onderhoud'. Als de reparatie bijvoorbeeld 5000 euro gaat kosten, dan wordt dit uit de
reserve betaald, maar er zal 2500 euro op de exploitatie geboekt worden om de reserve weer
op peil te brengen. De andere 2500 euro wordt over volgende jaren uitgesmeerd.
We hebben een stilstandsverzekering voor de Adelaar, dus de gemiste opbrengsten kunnen we
grotendeels bij de verzekering claimen.

OPBRENGSTEN
Alleen in oktober, december en februari leverden de molens wat we verwachtten, de andere 9
maanden bleven de opbrengsten flink achter. Daardoor haalden we maar 86 % van de
verwachte opbrengsten. In juni leverde de Adelaar 2 weken niets terwijl de molen wel draaide.
Dit scheelde ruim 2000 kWh.
In juni heeft KPN de GSM antenne in de Buizerd op een eigen elektriciteitsmeter aangesloten.
Hierdoor zullen de opbrengsten van de Adelaar ongeveer 9000 kWh per jaar hoger worden,
omdat die tot nu toe de elektriciteit voor de GSM antenne leverde.

Maand
jul 13
aug
sep
okt
nov
dec
jan
feb
mrt
apr
mei
jun 14
Laatste 12 maanden
Vanaf plaatsing:
Totaal
Gemiddeld

Adelaar
3328
3395
4914
10483
5829
13604
11064
12407
5486
4256
5710
803

Buizerd
3077
3359
5218
10489
6192
13749
12155
13641
7611
5824
6101
3258

Duif
5145
5092
6502
12871
8554
18163
17162
17385
10288
7146
8614
3655

Eend
5382
5327
6801
13463
8948
18998
17951
18183
10761
7475
9010
3823

81279

90674

120579

126120

2528671
96732

2809293
109825

2800645
144421

2618209
135014

Duif+Eend
10527
10419
13303
26334
17502
37161
35113
35568
21049
14621
17624
7478

Prognose
AB
5705
5195
6468
10087
9082
12057
14533
12501
11679
8938
7963
6381
86%
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Maand
UITBETALING RENTE EN AFLOSSINGEN
Dit jaar zullen alle leningen van leden geheel afgelost worden, omdat deze in 2006 afgesloten
zijn met een looptijd van 8 jaar. De uitbetaling van de rente en aflossing zal waarschijnlijk in
de derde week van oktober plaatsvinden. Omdat de leden ook recht hebben op rente van 1 juli
t/m de datum van aflossing zal hierover hetzelfde rentepercentage berekend worden als over
het afgelopen boekjaar (waarschijnlijk 7 %). Deze rente zal gelijk met de aflossing uitbetaald
worden.
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 (inclusief de
BIC-code) de rente en aflossing overgeschreven moet worden.

LEVERINGSCONTRACTEN MOLENS
In de ledenvergadering van september 2013 hebben we aangegeven dat er nieuwe
leveringscontracten voor de molens afgesloten moesten worden, omdat de huidige contracten
in 2014 zouden aflopen.
De Windunie heeft dit voor ons uitgezocht en het advies was om nieuwe contracten af te
sluiten met Nuon, die al onze leverancier /afnemer was. De nieuwe contracten zijn ingegaan op
1 oktober 2013 en hebben een looptijd van 3 jaar. De contractprijs is een beter dan de vorige:
tot nu toe kregen we de “BaseLoad-prijs” -0,8 ct/kWh. Nu krijgen we de “BaseLoad-prijs” –
8,5%. De “BaseLoad-prijs” was de afgelopen jaren tussen 5 en 6 ct/kWh. In de praktijk gaan
we er ongeveer 0,4 ct/kWh op vooruit. Op jaarbasis scheelt dit ongeveer 2000 euro.

SAMENWERKING OPSCHALING WINDMOLENS
In de ledenvergadering van september 2013 hebben we ook gesproken over samenwerking bij
4

de opschaling van windmolens in Noord-Holland. Hierover is nog weinig te vertellen, omdat
niet duidelijk was wat de provincie Noord-Holland wil. Er is een paar maanden geleden een
bijeenkomst in het provinciehuis geweest waar plannenmakers heel kort een toelichting
mochten geven, en tijdens een ledenvergadering van de VWNH is dit onderwerp besproken.
Waarschijnlijk kunnen de plannen pas in 2015 ingediend worden. Voor elke nieuwe molen
moeten 2 oude molens verdwijnen, en de nieuwe molens moeten in een lijnopstelling van
minstens 6 molens geplaatst worden.
Voor de WWC is dit onderwerp niet zo belangrijk meer, omdat we afspraken gemaakt hebben
met Windpark Westfrisia B.V. over de vervanging van onze molens.

ZONNECOÖPERATIE WESTFRIESLAND
In de ledenvergadering op 13 mei 2014 hebben we besloten een subsidie ter beschikking te
stellen van een op te richten zonnecoöperatie in Enkhuizen en Stede Broec. De subsidie van de
WWC bedraagt 20 % van de aanschaf- en plaatsingskosten van de zonnepanelen, met een
maximum van 10.000 euro.
Er zijn op dit moment plannen om zonnepanelen te plaatsen op het dak van 2
brandweerkazernes in Enkhuizen en in Stede Broec en op het dak van een bedrijf in Andijk.
Inwoners van Stede Broec en Enkhuizen en Andijk kunnen lid worden van de op te richten
zonnecoöperatie en na plaatsing van de zonnepanelen jaarlijks 7,5 ct/kWh energiebelasting
van de belasting terugvragen.
Meer informatie kan verkregen worden bij Ad Verhage, e-mail verhage.ad@gmail.com, telefoon
06-51 58 23 18.

LEDENVERGADERING
Het bestuur nodigt alle leden uit voor de jaarvergadering die gehouden wordt op donderdag 25
september 2014 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 2013-2014
4. Financieel verslag + vaststelling rentepercentage leningen
5. Verslag kascommissie
6. Notulen vorige ledenvergadering
7. Bestuursverkiezing
8. Verkiezing kascommissie
9. Begroting
10. Rondvraag
11. Sluiting
Agendapunt 3. Jaarverslag WWC 2013-2014
Het bestuur kwam het afgelopen jaar 2 keer bijeen. Op 13 mei 2014 werd een extra
ledenvergadering gehouden waarin besloten is om aandeelhouder te worden van Windpark
Westfrisia B.V. en om een subsidie te verstrekken aan een op te richten zonnecoöperatie.
2 leden zijn in het afgelopen jaar overleden en er zijn 3 nieuwe leden aangemeld. Daardoor
steeg het ledental van 123 naar 124.
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De opbrengsten van de molens waren net als de vorige 5 jaren lager dan verwacht: 419.000
kWh. Tot nu toe hebben de molens gemiddeld 486.000 kWh opgeleverd, dus de opbrengst was
86 % van een gemiddeld jaar. 9 van de 12 maanden bleven ver achter bij de prognose.
Adelaar
Buizerd
Duif
Eend
Totaal

81279
90674
120579
126120
--------- +
418652

In deze WINDFO ziet u een apart verslag van de resultaten van de subsidieregeling voor
duurzame energie.
Agendapunt 4. Financieel verslag + vaststelling rentepercentage leningen
Aan het eind van deze WINDFO vindt u de financiële overzichten. Op de ledenvergadering
worden de financiële overzichten verder toegelicht.
Het bestuur stelt voor om weer 7 % rente uit te betalen op de leningen van de leden, en deze
rente ook te rekenen van 1 juli 2014 tot de datum waarop de leningen geheel afgelost worden,
naar verwachting in de derde week van oktober 2014.
Agendapunt 6. Notulen vorige ledenvergadering
Gehouden op 23 september 2013
Aanwezig:

bestuur:
leden:

Pierre Laan, voorzitter, Fer Beerepoot, secretaris, Kees Schouten
penningmeester, Jan Compas, Anton Greefkes.
Er zijn 16 leden aanwezig

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Er zijn berichten van verhindering gekomen van Henk 't Hooft, Theo Beerepoot, Ank Luken,
Theo Peerdeman.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen.
3. Jaarverslag WWC 2012-2013
Het jaarverslag is opgenomen in WINDFO 28e jaargang nr. 1, voor de eerste keer per e-mail
aan de leden toegestuurd. Naar aanleiding hiervan is er een vraag over de gang van zaken bij
het "opschonen" van de ledenlijst. Alle leden zijn schriftelijk benaderd om te reageren op de
vraag of zij de WINDFO per e-mail dan wel per post wensen te ontvangen. Er zijn 13 leden die
gevraagd hebben de verzending per post te continueren en 95 leden hebben, na 2 oproepen,
niet gereageerd en zijn als lid uitgeschreven. Het ledental daalde van 232 naar 124.
Over het jaarverslag worden verder 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.
- Geen aanleiding voor vragen of opmerkingen.
Exploitatie windmolens
- de opbrengsten zijn lager dan vorig jaar vanwege een lagere productie en een lagere
vergoeding.
Balans molens
- Geen aanleiding voor vragen of opmerkingen.
Vaststelling rentepercentage: de vergadering stemt in met het bestuursvoorstel om ook dit
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jaar 7% rente op de openstaande leningen te betalen.
5. Verslag kascommissie
De kascontrolecommissie bestond uit Peter Verhoef, Theo Beerepoot en Nico Mast. Zij hebben
11 september de controle uitgevoerd ten huize van de penningmeester. Nico Mast doet verslag
en geeft aan dat de gegevens in orde zijn bevonden.
De kascontrolecommissie stelt voor het bestuur van de WWC decharge te verlenen.
De vergadering stemt in met dit voorstel.
6. Notulen ledenvergadering 30 september 2011
- Geen aanleiding voor vragen of opmerkingen, waarmee het verslag wordt vastgesteld.
7. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar zijn Fer Beerepoot en Anton Greefkes. Er zijn geen tegenkandidaten
gemeld. De vergadering stemt in met de herbenoeming.
8. Verkiezing kascommissie.
Peter Verhoef is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar.
Jack Hoogendijk stelt zich beschikbaar. De vergadering stemt hier mee in. De commissie
bestaat derhalve voor komend jaar uit Nico Mast, Theo Beerepoot en Jack Hoogendijk.
9. Wijziging subsidieregeling
- de opsomming van Westfriese gemeenten waarvan de inwoners in aanmerking komen voor
subsidie wordt vanwege gemeentelijke herindelingen gewijzigd in "inwoners van Westfriesland,
dat wil zeggen, zij die binnen de omringdijk wonen, uitgezonderd inwoners van de gemeente
Alkmaar.
- de doelgroep wordt uitgebreid met "verenigingen en non-profit instellingen".
De vergadering gaat akkoord met de wijzigingsvoorstellen.
10. Begroting.
De penningmeester geeft een toelichting op de in de WINDFO gepresenteerde begroting.
- vereniging:
- geen opmerkingen
- exploitatie molens:
- komend jaar zullen er nieuwe contracten moeten worden afgesloten.
- april 2014 eindigt de MEP-subsidie voor de Adelaar en Buizerd, in november voor de
Duif en de Eend.
- voorgesteld wordt weer een bedrag van € 30.000 toe te voegen aan de subsidiepot.
De vergadering stemt in met dit voorstel.
De vergadering stemt in met de gepresenteerde begroting.
11. Nieuwe leveringscontracten.
Voor het afsluiten van nieuwe contracten zullen eerst offertes worden offertes aangevraagd bij
diverse bedrijven, waaronder de Noord-Hollandse Energiecoöperatie. De vergadering dringt
aan op de keuze voor een bedrijf dat duurzaam opgewekte stroom levert.
12. Samenwerking opschaling molens.
- Kees Schouten geeft een toelichting op de stand van zaken. Op dit moment zijn we niet
betrokken bij concrete initiatieven. Het bestuur wil in principe wel aansluiten bij een dergelijke
opzet. Als die situatie zich voordoet, zal een voorstel ter besluitvorming aan de
ledenvergadering worden voorgelegd.
13. Sluiting
- Ad Verhage meldt dat hij plannen heeft om een energiecoöperatie op te richten in Enkhuizen.
Hij zoekt partners en "een dak" om voor gezamenlijke rekening zonnepanelen te exploiteren.
- De vergadering wordt onder dankzegging voor ieders inbreng gesloten.
Fer Beerepoot, secretaris
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Agendapunt 7. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar zijn Pierre Laan, Kees Schouten en Jan Compas. Allen stellen zich
verkiesbaar.
Agendapunt 8. Verkiezing kascommissie
Theo Beerepoot 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:
•

•
•
•
•

•

•

•

•

De Adelaar is begin september stilgezet en moet gerepareerd worden. In de begroting
is rekening gehouden met 5.000 euro reparatiekosten, die betaald wordt uit de reserve
groot onderhoud, maar die voor de helft aangevuld moet worden uit de exploitatie.
Daarom zijn de variabele kosten ongeveer 2.000 euro dan het afgelopen jaar.
De Duif en de Eend zullen in oktober voor het laatst MEP-subsidie ontvangen.
In augustus 2014 zal de lening aan Wind-Wijzer B.V. geheel afgelost zijn.
In oktober 2014 zullen de leningen van de leden geheel afgelost worden.
Er is 16.000 euro dividend van Andijkerwind begroot, dit is gebaseerd op de gemiddelde
winst die Andijkerwind de afgelopen jaren gemaakt heeft. Deze winst is net als bij de
WWC sterk afhankelijk van de opbrengsten van de molens, en het is niet zeker welk
deel van de winst uitbetaald wordt, maar in juli 2014 is al 10.200 euro dividend
ontvangen.
Andijkerwind heeft 3 jaar geleden het onderhoud door Vestas opgezegd. Vestas claimde
een schadevergoeding ter grootte van de 5 jaren onderhoud die ze niet meer hoefden
uit te voeren. In juni zijn Andijkerwind en Vestas hiervoor naar de kantonrechter
geweest. Het resultaat was dat Andijkerwind met Vestas een schikkingsbedrag heeft
afgesproken dat veel lager was dan de schadeclaim. Maar de aandeelhouders van
Andijkerwind hadden vóór de rechtszaak een maximum schikkingsbedrag afgesproken
wat 10.000 euro lager was. Daarom hebben onze voorzitter en onze penningmeester en
Wind-Wijzer B.V. (een andere aandeelhouder van Andijkerwind) afgesproken die 10.000
euro te betalen, wat de WWC dus 5.000 euro kost.
De aandeelhouders van Windpark Westfrisia moeten de voorbereidingskosten voor het
windpark financieren, dit zal in eerste instantie 3600 euro bedragen, als dit geld op is
dan moet er opnieuw ingelegd worden.
Op dit moment heeft de WWC 100.000 euro op een deposito bij de Triodosbank staan.
Omdat we volgend jaar misschien veel geld in Windpark Westfrisia moeten steken
kunnen we dit geld beter weer op een gewone spaarrekening bij de Triodosbank zetten,
anders moeten we 1.500 euro betalen als we het geld voortijdig op willen nemen. Maar
het deposito opheffen zal ongeveer 1000 euro rente schelen. We kunnen het geld ook
op een rekening bij de ASN zetten (waar de rente hoger is) maar dan kunnen we dit
geld kwijtraken als de ASN failliet zou gaan.
Volgend jaar eindigt de erfpacht van de grond aan de Haling, waar vroeger de Condor
heeft gestaan. De fundering van de Condor ligt er nog. Als we deze laten liggen dan
moet de erfpacht verlengd worden. Dus waarschijnlijk laten we de fundering
verwijderen. In 2008 is 7500 euro gereserveerd voor de verwijdering van de Condor. In
2009 is hiervan ongeveer 1000 euro gebruikt Als de resterende 6500 euro onvoldoende
is dan moet de rest als onkosten geboekt worden.
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FINANCIËLE OVERZICHTEN WWC 2013 / 2014
Balans vereniging

30-06-14

30-06-13

0

15

111

113

Vlottende activa:
Waarborg PTT
Rekening courant
windmolens

------Overige schulden

111

128

-35

-69

------EIGEN VERMOGEN

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

------- +

76

------- +
59

Begroting
14 / 15

Dit jaar

Vorig jaar

800
33
------833

1800
12
------1812

500
60
------- +
560

18
770
28
------816

338
1479
0
------1817

40
510
0
------- +
550

17

-5

10

9

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
Vooruit betaald
Rente
Debiteuren

Liquide middelen:
Amrobank
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)

30-06-14

30-06-13

1540
1021
40
104
---------2705

1628
1109
81
229
---------- +
3047
A

5228
1800
---------7028

35811
1800
---------- +
37611
B

1941
2701
1680
864
---------7186

14963
2391
1432
1790
---------- +
20576
C

44853
133015
100000
---------277868

13278
115925
100000
---------- +
229203
D

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

0
1241
2679
113
3237
0
---------- +
7270
E

19050

4947
27572
6514
9372
---------48405
216115

37827

F

4894
27143
6514
497
---------- +
39048
G
206292
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Exploitatie windmolens

Dit jaar Vorig jaar Begroting
14 / 15

OPBRENGSTEN
Elektriciteit

20202

19509

19450

MEP subsidie

29528

32957

5640

Vergoeding antennes

10345

9504

10770

----------

----------

60075

61970

35860

14014

13961

15030

4001

5033

5800

Totaal inkomsten

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

EXPLOITATIEKOSTEN
Vaste lasten
Variabele kosten
Bijdrage schikking Andijkerwind – Vestas

5000

Onkosten Windpark Westfrisia B.V.

3600

Algemene kosten

3870

3479

3620

342

342

340

----------

----------

22227

22815

33390

Rentelasten

-2176

-3573

-800

Rentebaten

4000

4718

2240

Vergoeding vereniging

-800

-1800

-500

----------

----------

1024

-655

940

Resultaat voor belastingen (A - B + C)

38872

38500

3410

Belastingen

-3549

-1028

0

----------

----------

35323

37472

3410

4500

9300

16000

-30000

-30000

-10000

----------

----------

9823

16772

Afschrijvingen
Totaal exploitatiekosten

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

OVERIGE UITGAVEN / INKOMSTEN

Totaal overige uitgaven/inkomsten

Resultaat bedrijfsvoering na belastingen
Dividend Andijkerwind
Te verstrekken subsidies
Resultaat na belastingen

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

---------- +

---------- +
9410
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