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POSTCODEROOS
Enkele jaren geleden is de postcoderoosregeling bedacht om het mogelijk te maken dat
mensen voordeel kunnen hebben van duurzame energie die ergens in de omgeving opgewekt
wordt. Deelnemers hoeven geen energiebelasting te betalen over de energie die opgewekt
wordt. Deze regeling is tot nu toe vooral voor zonnepanelen gebruikt, bijvoorbeeld door de
Zonnecoöperatie West-Friesland. Maar de regeling kan ook toegepast worden voor
windenergie.
Een belangrijke voorwaarde in deze regeling is dat de installatie waarmee de energie opgewekt
wordt geen subsidie heeft ontvangen of zal ontvangen. Daarom kan de regeling niet toegepast
worden op onze windmolens. Maar als er een nieuwe molen gebouwd wordt dan kan de
regeling wel toegepast worden.
Enkele maanden geleden zijn wij benaderd door het bedrijf WES uit Spanbroek. WES kan
nieuwe windmolens leveren die hetzelfde zijn als de Duif en de Eend, maar die moderne
elektronica bevatten. WES heeft na het faillissement van Lagerwey de rechten voor dit type
windmolen overgenomen en deze gemoderniseerd. WES heeft ons voorgesteld om 1 of meer
bestaande molens te vervangen door een nieuwe molen, en daarvoor de postcoderoosregeling
toe te passen. De Duif en de Eend moeten verwijderd worden als Windpark Westfrisia gebouwd
is, dus alleen de Adelaar en de Buizerd komen in aanmerking voor dit plan.
WES werkt samen met Greenchoice, dat de opgewekte elektriciteit wil afnemen.
Er zit een aantal haken en ogen aan het plan van WES:
•

•

•

•

De gemeente Medemblik is sterk tegen uitbreiding van de hoeveelheid windenergie. In
het bestemmingsplan staat dat een windmolen bij vervanging niet hoger mag worden,
maar in een bepaald artikel staan hoogtematen die wel groter zijn dan onze molens. De
molen die WES kan leveren heeft wieken van 9 meter lengte, de wieken van de Adelaar
en Buizerd zijn 7,8 meter lang, dus een nieuwe molen wordt 1,2 meter hoger. Het is
nog niet duidelijk of dit een reden voor Medemblik kan zijn om medewerking te
weigeren.
Er hangen GSM antennes aan de masten. De bestaande molen moet gesloopt worden,
dus er moet een tijdelijke zendmast geplaatst worden. Omdat de wieken langer worden
wordt de afstand tussen de antennes en de onderkant van de wieken kleiner. Dit zou
een probleem voor de antennes kunnen opleveren.
Het is juridisch het beste om voor de nieuwe windmolen een nieuwe coöperatie op te
richten. Die coöperatie kan een “satelliet-coöperatie” van de WWC worden, wat er op
neer komt dat de WWC de zeggenschap over de nieuwe coöperatie houdt. Maar het is
ook mogelijk om de nieuwe coöperatie onafhankelijk te maken van de WWC.
Er moeten voldoende deelnemers zijn. Bij de nieuwe coöperatie is het de bedoeling dat
de leden de aankoop van de windmolen financieren. Een lid zou bijvoorbeeld 500 euro
kunnen inleggen, dan zijn zijn er meer dan 300 nieuwe leden nodig. Uiteraard is het
mogelijk dat een lid meer dan 500 euro inlegt, dan zijn er minder leden nodig. De inleg
wordt in principe niet terugbetaald, elk lid hoeft voor een bepaald aantal kWh de
energiebelasting niet te betalen, en dat scheelt het lid bijvoorbeeld 15 jaar lang 50
euro.

Het bestuur heeft over dit voorstel van WES en Greenchoice nagedacht, en is tot de conclusie
gekomen dat de WWC dit beter niet zelf kan oppakken. Maar het bestuur wil WES en
Greenchoice wel de kans geven om dit plan uit te voeren.
Daarom stelt het bestuur voor de locatie van de Adelaar ter beschikking te stellen aan een
nieuw op te richten coöperatie, die als doel heeft: het plaatsen van een nieuwe windmolen die
geëxploiteerd zal worden via het postcoderoos model.
In het kort komt het hier op neer: Als het de nieuwe coöperatie lukt om alle vergunningen en
de financiering te krijgen voor de sloop van de Adelaar en het bouwen van een nieuwe
windmolen dan wordt de nieuwe coöperatie als het ware eigenaar van de Adelaar en kunnen ze
hun gang gaan. Lukt het niet om de vergunningen en de financiering te krijgen dan gaat de
overdracht niet door.
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De kans bestaat dat de exploitanten van de GSM antennes een andere locatie zoeken als de
molen vervangen wordt. Als dat niet zo is en de antennes aan de nieuwe molen gehangen
worden dan ontstaat er een vreemde situatie: de exploitanten huren een locatie van de WWC
terwijl die aan de molen van de nieuwe coöperatie hangen. Juridisch is dit misschien wel te
regelen, maar het is wel ingewikkeld. Daarom stelt het bestuur voor om de contracten voor de
GSM antennes over te dragen aan de nieuwe coöperatie. De 2 GSM installaties leveren jaarlijks
ruim 8000 euro op. Dit kan beschouwd worden als een soort subsidie voor de nieuwe
coöperatie. Daar staat tegenover dat de nieuwe coöperatie de sloop van de Adelaar moet
betalen, en de restwaarde van de Adelaar ontvangt. Per saldo zal dit laatste voor de nieuwe
coöperatie een kostenpost zijn. Voor de WWC levert de overdracht van de Adelaar een voordeel
op: we hebben reserves opgebouwd voor groot onderhoud waarvan op dit moment ongeveer
7000 euro gereserveerd is voor de Adelaar. Die reserve kan met 7000 euro verminderd worden
en dat bedrag komt ten goede aan het resultaat van de molens.
Als dit plan niet doorgaat dan zullen de molens van de WWC de komende jaren een winst van
ongeveer 1.000 euro opleveren. Als dit plan wel doorgaat dan zal dit een verlies van ongeveer
3.000 euro per jaar opleveren. Het eigen vermogen van de WWC is momenteel ongeveer
300.000 euro, dus een verlies van 3.000 euro per jaar is geen enkel probleem. En daarnaast
kunnen we elk jaar een paar duizend euro dividend van Andijkerwind verwachten.
Voor de nieuwe coöperatie moeten leden geworven worden. Het bestuur wil daarom het
(email)adresbestand van de WWC éénmalig ter beschikking te stellen aan de nieuwe
coöperatie zodat deze informatie naar de leden van de WWC kan sturen. Als u niet wilt dat uw
adres hiervoor gebruikt wordt dan moet u dat aan het bestuur laten weten.
Zie verder het agendapunt “Mogelijke vervanging Adelaar” van de ledenvergadering.

VERKOOP STROOM AAN DE WINDUNIE
Bijna 3 jaar geleden hebben wij de contracten met Nuon voor de verkoop van de elektriciteit
verlengd. Deze contracten lopen aan het eind van het jaar af, dus we moeten nieuwe
contracten afsluiten. Wij hebben de huidige contracten afgesloten op advies van de Windunie,
op dat moment waren de contracten het meest gunstig voor ons.
De laatste paar jaren is de marktprijs voor elektriciteit flink gedaald. Het heeft er even naar
uitgezien dat de marktprijs richting 2 ct/kWh ging, maar de laatste tijd worden prijzen van
ongeveer 3 ct/kWh voorspeld. Er zijn verschillende mogelijkheden: een contract met jaarlijks
een vaste prijs (zoals de huidige contracten) of een contract met een variabele prijs, waarbij
achteraf de werkelijke prijs bepaald wordt. Omdat windmolens niet altijd leveren wordt voor
windenergie minder betaald dan voor elektriciteit uit een conventionele centrale, en hoeveel
minder er betaald wordt kan per leverancier verschillend zijn.
Het bestuur heeft besloten om nieuwe contracten af te sluiten met de Windunie. Hiervoor is de
Windunie Pool ingesteld. Het komt erop neer dat de opbrengsten van meerdere
windmoleneigenaren gebundeld worden en op de elektriciteitsmarkt verkocht worden. Een deel
wordt verkocht via contracten met een bepaalde duur, de rest wordt dagelijks verkocht. Dit
levert per dag andere verkoopprijzen op. Het is dus van tevoren niet bekend wat de
gemiddelde verkoopprijs per jaar zal zijn.
De windmoleneigenaren krijgen maandelijks een voorschot uitbetaald, en na afloop van het
jaar wordt bepaald of er een correctie uitbetaald of terug gevraagd wordt.

ANDIJKERWIND
Vanaf half 2016 ontvangt Andijkerwind geen MEP-subsidie meer. De MEP-subsidie geldt voor
een bepaald aantal kWh en dat aantal is deze zomer bereikt. De inkomsten bestaan nu alleen
uit de verkoop van de elektriciteit, momenteel 3,4 ct/kWh en in 2017 ongeveer 3,1 ct/kWh.
Daardoor zal de winst van Andijkerwind sterk dalen. In de afgelopen jaren was de winst
100.000 tot 200.000 euro per jaar, in de komende jaren wordt een winst van ongeveer 30.000
euro verwacht. Dit hangt echter sterk af van de energieprijzen, als de elektriciteitsprijs met
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0,1 ct/kWh stijgt of daalt dan stijgt of daalt de winst 4.500 euro per jaar.
Een paar maanden geleden is Andijkerwind B.V. benaderd door een partij die interesse had in
overname van de hele B.V. Dus niet alleen de windmolens, maar de partij wilde alle aandelen
van Andijkerwind B.V. kopen. Het bedrag wat voor de aandelen geboden werd is hoger dan de
winst die bij de huidige elektriciteitsprijzen de komende 10 jaren verwacht wordt. De
aandeelhouders (waaronder de WWC) zouden aan de verkoop dus meer kunnen verdienen dan
aan het exploiteren van het windpark. Toch hebben de aandeelhouders het bod afgewezen.
De aandeelhouders van Andijkerwind hadden de indruk dat de kopende partij veel meer aan de
verkoop zou verdienen dan Andijkerwind. Daarom hebben de aandeelhouders een hoger
bedrag voor de aandelen gevraagd, maar daar wilde de kopende partij niet op ingaan. De
verkoop is dus niet doorgegaan.

WINDPARK WESTFRISIA
Vorig jaar meldden we dat het 'Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan' (PIP) voor Windpark
Westfrisia waarschijnlijk in januari 2016 ter inzage gelegd zou worden. Dit is helaas niet
gelukt: vanaf 1 september ligt het plan 6 weken ter inzage in het gemeentehuis van
Medemblik en in het Provinciehuis in Haarlem.
Belanghebbenden kunnen in die periode zienswijzen indienen. Daarin kunnen ze aangeven dat
ze het niet eens zijn met (bepaalde onderdelen van) het plan. In oktober worden de
binnengekomen zienswijzen door de provincie beoordeeld, en eventueel wordt het plan
aangepast. In november wordt het plan door Gedeputeerde Staten besproken, en begin
december wordt het aan de Provinciale Staten voorgelegd. Als die het plan goedkeuren dan
kan de vergunning verleend worden. In januari krijgen belanghebbenden 6 weken de tijd om
bezwaren in te dienen. In maart zullen de ingediende bezwaren doorgestuurd worden naar de
Raad van State, die binnen 6 maanden een uitspraak moet doen over de ingediende bezwaren.
In oktober of november 2017 kan de vergunning dus definitief worden, en kan gestart worden
met de bouw van het windpark. In de loop van 2018 kan het windpark klaar zijn.
Door de vertraging bij de behandeling van het PIP was het niet meer mogelijk om in 2016 een
aanvraag voor SDE+ subsidie in te dienen. Volgens de huidige planning kan in het voorjaar van
2017 wel SDE+ subsidie aangevraagd worden, maar de kans is groot dat de SDE+ subsidie
dan 7,3 ct/kWh wordt in plaats van 7,6 ct/kWh die in 2016 geldt. Daardoor komt een
rendabele exploitatie gelukkig nog niet in gevaar.
Op 14 september wordt in Zwaagdijk een inloopavond georganiseerd voor omwonenden. Wij
zullen samen met Andijkerwind een stand inrichten waar informatie over het windpark gegeven
wordt en over de mogelijkheid om te participeren via de WWC. Op de ledenvergadering in
september 2015 is besloten dat er leningen aan de WWC verstrekt kunnen worden voor de
financiering van het windpark. De rente op deze leningen zal minstens 4 % zijn, en voor
omwonenden minstens 5 %. Als er meer leningen aangeboden worden dan nodig is, dan wordt
er een maximum voor de leningen ingesteld, waarbij het maximum voor omwonenden 2 maal
zo hoog is als voor overige leden. In overleg met de omwonenden moet nog vastgesteld
worden welke omwonenden hiervoor in aanmerking komen, waarschijnlijk wordt hiervoor de
afstand tot het windpark als maatstaf gebruikt.
De Nederlandse Windenergie Associatie (NWEA) heeft samen met een aantal andere
organisaties richtlijnen opgesteld waaraan windparken zich zouden moeten houden. Eén van
die richtlijnen is een vergoeding voor omwonenden van 0,4 tot 0,5 € / MWh. Windpark
Westfrisia hanteert deze richtlijnen, en heeft de vergoeding voor omwonenden vastgesteld op
0,45 € / MWh. In de praktijk komt dit neer op 12.000 tot 17.000 euro per jaar, afhankelijk van
de opbrengsten.
De omwonenden hebben veel geprotesteerd tegen de komst van het windpark, omdat ze
vrezen dat er geluidsoverlast en slagschaduwhinder zal optreden. Uit berekeningen blijkt dat
het windpark ruimschoots voldoet aan de normen voor geluidsoverlast. Dat wil overigens niet
zeggen dat de omwonenden de windmolens nooit zullen horen.
Zonder maatregelen kan een deel van de woningen gemiddeld meer dan 6 uur per jaar
slagschaduwhinder hebben. Daarom moeten de windmolens een aantal uren per jaar gestopt
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worden op het moment dat slagschaduw optreedt, zodat er gemiddeld minder dan 6 uur
slagschaduw optreedt. Maar dan kan op een aantal woningen nog steeds een aantal uren per
jaar slagschaduw optreden. Windpark Westfrisia wil de omwonenden de keuze geven om
slagschaduw zoveel mogelijk te beperken, of om in plaats daarvan een extra vergoeding ter
beschikking te stellen. Die vergoeding kan in een gemiddeld jaar ongeveer 25.000 euro
bedragen. In een slecht jaar kan deze vergoeding helemaal wegvallen, in een goed jaar kan de
vergoeding meer dan het dubbele bedragen. De omwonenden kunnen ook een tussenweg
kiezen: Een deel van de slagschaduw voorkomen maar dan ook een lagere vergoeding.
Het was de bedoeling om een nieuwe website voor Windpark Westfrisia te maken, maar om
kosten te besparen is besloten om dit voorlopig nog niet te doen. Veel informatie over
Windpark Westfrisia is te vinden op de website van de provincie: https://www.noordholland.nl/Onderwerpen/Duurzaamheid_Milieu/Projecten/Wind_op_land/Windpark_Westfrisia.

OPBRENGSTEN
Het was weer een matig jaar, vooral door zeer slechte opbrengsten in oktober en slechte
opbrengsten in maart, april en juni. Alleen november en december leverden meer op dan
voorspeld.
Maand
aug 15
sep
okt
nov
dec
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul 16
Laatste 12 maanden
Vanaf plaatsing:
Totaal
Gemiddeld

Adelaar
4466
5399
2858
15606
12790
14220
10878
6839
6583
6272
2690
4542

Buizerd
3924
5498
3235
16119
15235
13444
10817
6107
6167
5886
3810
4596

Duif
5561
6346
3395
20698
22424
12032
14255
8579
8542
7739
5100
6861

Eend
5816
6638
3551
21649
23455
12584
14911
8973
8934
8094
5335
7176

93143

94838

121531

127117

2696390
95524

2998809
108393

3047314
141878

2876216
133912

Duif+Eend
11377
12984
6946
42347
45879
24616
29166
17552
17476
15833
10435
14037
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WIJZIGING TEKENINGSBEVOEGDHEID
Tijdens de ledenvergadering op 22 september 2015 is gevraagd hoe het met de
tekeningsbevoegdheid zit. Het antwoord van het bestuur was dat de penningmeester
zelfstandig bevoegd is om grote bedragen over te schrijven. Dit is niet wenselijk.
De WWC heeft de volgende bankrekeningen:
NL81ASNB0960454225
NL22ASNB0913675679
NL09ABNA0494883049
NL20TRIO0198009755
NL28TRIO2000572154

ASN spaarrekening
ASN spaarrekening
ABN Amro, vroegere betaalrekening
Triodosbank, huidige betaalrekening
Triodosbank, spaarrekening

Bij de spaarrekeningen kan alleen geld overgeschreven worden naar vaste tegenrekeningen,
en dat zijn de vroegere betaalrekening en de huidige betaalrekening. Voor die rekeningen is
het niet nodig om beperkingen in te stellen voor de penningmeester, want het geld blijft binnen
de vereniging.
Op de ABN Amro komt geen geld meer binnen, alles gaat naar de Triodosbank betaalrekening.
Op de Triodos betaalrekening zijn de volgende beperkingen ingesteld:
•
•

Bevoegd tot het doen van overschrijvingen zijn de penningmeester, voorzitter en
secretaris.
Voor overschrijvingen boven een bepaald bedrag moeten 2 gebruikers de overschrijving
goedkeuren.
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LEDENVERGADERING
Het bestuur nodigt alle leden uit voor de jaarvergadering die gehouden wordt op donderdag 22
september 2016 in het Vereenigingsgebouw in Bovenkarspel.
De aanvangstijd is 20.00 uur (vroeger dan gebruikelijk dus). Het adres is Hoofdstraat 206,
1611 AM Bovenkarspel.
Agenda
1. Opening
2. Ingekomen stukken + mededelingen
3. Jaarverslag WWC 2015-2016
4. Financieel verslag
5. Verslag kascommissie
6. Notulen vorige ledenvergadering
7. Bestuursverkiezing
8. Verkiezing kascommissie
9. Begroting
10. Mogelijke vervanging Adelaar
12. Voortgang Windpark Westfrisia
12. Rondvraag
13. Sluiting
Agendapunt 3. Jaarverslag WWC 2015-2016
Het bestuur kwam het afgelopen jaar 1 keer bijeen.
Eén lid heeft het afgelopen jaar opgezegd en we hebben geen nieuwe aanmeldingen gekregen.
Daardoor daalde het ledental van 125 naar 124.
In juni 2015 is bij onderhoud geconstateerd dat de lagers van de rotor van de Eend versleten
waren. De rotor is eind juli 2015 vervangen.
De molens leverden samen 436.000 kWh op, 91 % van een gemiddeld jaar vanaf de bouw van
de molens. Maar het is gelijk aan de gemiddelde opbrengst over de laatste 10 jaar. De Eend
heeft bijna de hele maand juli stil gestaan, dat heeft naar schatting 10.000 kWh gekost.
Agendapunt 4. Financieel verslag
Aan het eind van deze WINDFO vindt u de financiële overzichten. Op de ledenvergadering
worden de financiële overzichten verder toegelicht.
De belangrijkste opmerkingen:
Kort samengevat kunnen we zeggen: de GSM antennes aan de masten zorgen ervoor dat de
windmolens zonder verlies kunnen draaien, het dividend van Andijkerwind zorgt voor de winst.
Als we het alleen van de windmolens moesten hebben dan zouden we ongeveer 6.000 euro
verlies lijden.
Opbrengsten: Zowel de opbrengsten in kWh als de vergoeding per kWh waren iets lager dan
vorig jaar. We hebben in oktober 2015 voor het laatst MEP-subsidie ontvangen.
Exploitatiekosten: De reparatie van de schade aan de Eend wordt betaald uit de reserve groot
onderhoud. Maar omdat we de regel hebben dat we het verschil tussen de reserve en de
gewenste reserve (28.000 euro) voor de helft aanvullen wordt er daarvoor 6.638 euro op
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“variabele kosten” geboekt. De rest van “variabele kosten” bestaat uit de kosten van de
netaansluitingen, meterhuur, het verbruik van elektriciteit door de molens en een vergoeding
voor de molenaar.
Belastingen: de vennootschapsbelasting (20 %) wordt berekend over het resultaat na
belastingen verminderd met de uitbetaalde subsidies.
Dividend Andijkerwind: Het dividend was het afgelopen jaar weer hoog. Dat komt doordat
Andijkerwind in de vorige jaren door de bank verplicht werd een reserve op te bouwen om de
aflossing van de hypotheek zeker te stellen. De hypotheek is afgelost, dus nu kan een deel van
de reserve omgezet worden in dividend.
Agendapunt 6. Notulen vorige ledenvergadering
Notulen ledenvergadering WWC
(concept ter vaststelling in de ledenvergadering 2016)
Gehouden op 22 september 2015
Aanwezig: bestuur:
leden:

Pierre Laan (voorzitter,) Fer Beerepoot (secretaris), Kees Schouten
(penningmeester), Jan Compas, Anton Greefkes.
Er zijn 14 leden aanwezig

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
- Er zijn geen ingekomen stukken
- Er is bericht van verhindering gekomen van Cor Westerveld, Gert-Jan Vermeer, Victor
Groeneveld
3. Jaarverslag WWC 2014-2015
Het jaarverslag is opgenomen in Windfo 30e jaargang nr. 1, per e-mail aan de leden
toegestuurd.
Naar aanleiding hiervan wordt gevraagd waarom de molens minder produceren: minder
wind of loopt de kwaliteit van de molens terug? Kees Schouten zegt toe uit te zullen zoeken
of er betrouwbare "windgegevens" beschikbaar zijn.
Sjon Wagenaar gaat via "klimaatgegevens" op zoek naar statistische gegevens over wind.
Over het jaarverslag worden verder geen opmerkingen gemaakt, waarmee het is
goedgekeurd.
4. Financieel verslag.
Verwezen wordt naar de financiële pagina’s in de Windfo
De penningmeester geeft op een aantal punten een toelichting op de gepresenteerde
cijfers.
Exploitatie vereniging
- er is geen aanleiding voor vragen of opmerkingen
Balans molens
- Geconstateerd wordt dat alle leningen zijn afgelost.
Exploitatie windmolens
- de lagere elektriciteitopbrengst is het gevolg van een lagere energieprijs en minder wind.
- vanaf nu vervalt de MEP-subsidie.
5. Verslag kascommissie
De kascontrolecommissie bestond uit Theo Beerepoot, Jack Hoogendijk en Nico Mast. Op
15 september heeft de commissie 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 bij acclamatie in met dit voorstel.
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6. Notulen ledenvergadering 25 september 2014
- Behoudens een compliment voor de kwaliteit van het verslag, zijn er geen vragen of
opmerkingen, waarmee het verslag wordt vastgesteld.
7. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar zijn Fer Beerepoot en Anton Greefkes. Beide stellen zich
verkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten gemeld. De vergadering stemt in met de
herbenoeming.
8. Verkiezing kascommissie.
Nico Mast zit 3 jaar in de kascommissie, is aftredend en is herkiesbaar. De vergadering is
unaniem akkoord met herbenoeming. De commissie bestaat derhalve voor komend jaar uit
Nico Mast, Theo Beerepoot en Jack Hoogendijk.
9. Begroting.
De penningmeester geeft een toelichting op de in de Windfo gepresenteerde begroting.
Het overzicht "exploitatie windmolens" is aanleiding tot vragen over het onderwerp "te
verstrekken subsidies" € -3663" terwijl de aan de zonnecoöperatie toegekende subsidie van
€ 10.000 nog niet is uitbetaald. De penningmeester zegt een nadere toelichting toe op dit
punt. (zie hiervoor aanhangsel bij deze notulen)
Over de begroting worden verder geen vragen gesteld of opmerkingen gemaakt, waarmee
de vergadering instemt in met de gepresenteerde begroting.
10. Voorstel ledenstop.
Het bestuur stelt voor een ledenstop in te voeren totdat de bouw van het Windpark
Westfrisia onherroepelijk is.
Toestroom van nieuwe leden zou in deze fase vertragend kunnen werken in de
besluitvorming over verdere stappen in de voorbereidingsfase en bij de besluitvorming.
Toelating van mogelijk een grote groep nieuwe leden met het oog op deelname, is ook niet
wenselijk zolang er geen zekerheid is over de realisatie en nog niet bepaald is volgens
welke spelregels een en ander wordt vorm gegeven
De vergadering stemt in met het voorstel tot ledenstop.
Wie t.z.t. lid wil worden kan zich aanmelden bij het bestuur en ontvangt daarna dezelfde
informatie als de leden. Lidmaatschap is aan de orde als de bouw van het windpark
definitief is.
11. Voorstel voorwaarden leningen Windpark Westfrisia
Omdat omwonenden de aanwezigheid van het windpark als overlast kunnen ervaren, wordt
omwonenden gunstiger voorwaarden voor deelname aangeboden.
12. Rondvraag
– Co de Vries vraagt naar de gedragslijn bij de tekenbevoegdheid bij de WWC.
Op dit moment ligt de bevoegdheid bij de penningmeester. In de vergadering gaan
stemmen op deze gedragslijn zodanig aan te passen dat er altijd twee bestuursleden bij
iedere mutatie betrokken zijn. Het bestuur zal zich beraden over een voorstel in die
richting.
– Co de Vries merkte op dat hij de indruk had de voorzitter vanavond "niet lekker in zijn
rol zat". De voorzitter herkende hier wel iets bij.
– Nico Mast vraagt of de € 20.000 die bij realisatie van het windpark beschikbaar gesteld
zou worden aan de gemeenschap van de omliggende dorpen nog van toepassing is.
Dit is nog onderwerp van overleg. Ad Verhage stelt voor deze toezegging, ondanks de
tegenstand, gestand te doen.
Fer Beerepoot, secretaris
Aanhangsel bij het verslag van agendapunt 9 van de notulen van de ledenvergadering WWC,
gehouden op 22 september 2015.
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Uitleg over de verstrekte subsidies:
Omdat we de subsidies mogen aftrekken voor de belastingen worden deze ná het resultaat na
belastingen vermeld. De afgelopen jaren stond daar steeds het bedrag wat ter beschikking
gesteld werd, in het jaar 2013-2014 was dat 30.000 euro. Maar van alle eerder ter beschikking
gestelde subsidies was op 1 juli 2015 7.183 euro niet uitbetaald. Hiervan staat nog 1 subsidie
van 846 euro open, dus er blijft 7.183 - 846 = 6.337 euro over. Dit zijn subsidies die
toegezegd zijn maar later ingetrokken zijn.
In het jaar 2014-2015 hebben we 10.000 euro ter beschikking gesteld. Maar omdat we 6.337
euro overhouden van eerdere jaren hoefden we maar 10.000 - 6.337 = 3.663 euro ter
beschikking te stellen. En dat bedrag staat dus als laatste in het exploitatieoverzicht.
Omdat we dit jaar geen subsidies ter beschikking stellen staat in de begroting op dezelfde
regel 0 euro.
Kees Schouten, penningmeester.
Agendapunt 7. Bestuursverkiezing
Aftredend zijn Pierre Laan, Kees Schouten en Jan Compas. Kees Schouten stelt zichzelf
herkiesbaar, Pierre en Jan zijn niet herkiesbaar.
Het bestuur draagt Sjon Wagenaar uit Hoogkarspel en Co de Vries uit Obdam voor als nieuwe
bestuursleden. Sjon is sinds 2014 lid en heeft veel bestuurservaring, onder andere als
wethouder van de gemeente Drechterland. Ook is hij bestuurslid van de Zonnecoöperatie
West-Friesland. Co is sinds 1987 lid, een trouw bezoeker van de ledenvergaderingen en heeft
ook bestuurservaring.
De leden kunnen ook nieuwe bestuursleden voordragen, dat moet dan gedaan worden door
een groep leden die minstens 10 % van de stemmen heeft. Als dit allemaal leden zijn die vóór
1 juli 2014 lid zijn geworden, dan hebben die allemaal 11 stemmen en zijn 11 leden nodig om
10 % van de stemmen te halen. Als er leden bij zijn die minder lang lid zijn dan zou het
kunnen dat er 19 leden nodig zijn om 10 % van de stemmen te halen.
Als er leden zijn die nieuwe bestuursleden willen voordragen dan moet dit uiterlijk 15
september 2016 schriftelijk gebeuren bij de secretaris, voorzien van de namen van de leden
die de voordracht steunen.
Het bestuur regelt zelf wie de nieuwe voorzitter wordt.
Agendapunt 8. Verkiezing kascommissie
Jack Hoogendijk zit 3 jaar in de kascommissie is aftredend en is herkiesbaar.
Agendapunt 9. Begroting
Achterin deze WINDFO vindt u de begroting voor 2016-2017 in de 3e kolom van de staat van
baten en lasten. In de 4e kolom ziet u de begroting voor het jaar 2017-2018 met als
uitgangspunt dat de Adelaar overgedragen is aan de nieuwe coöperatie (zie eerder in de
WINDFO).
Als deze overdracht in het komende jaar plaats vindt dan zullen de bedragen voor 2016-2017
ergens tussen de bedragen in de kolommen 3 en 4 komen te liggen, maar komt een deel van
de opgebouwde reserves vrij. De verwachting is daarom dat er dan in 2016-2017 een positief
resultaat geboekt zal worden van enkele duizenden euro's.
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.
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Windmolens:
Opbrengsten: Vanaf 1 januari 2017 zal de elektriciteit verkocht worden aan de Windunie.
Volgens de huidige voorspellingen zullen de elektriciteitsprijzen iets hoger dan 3 ct/kWh zijn.
Variabele kosten: de afgelopen jaren is in de begroting geen rekening gehouden met extra
kosten voor groot onderhoud, omdat we daarvoor een reserve opgebouwd hebben. Maar dat is
niet helemaal correct, de helft van de extra kosten komt wel ten laste van de uitgaven. Vanaf
nu wordt gerekend met de gemiddelde extra kosten over de afgelopen jaren.
Het resultaat vóór belastingen kan negatief zijn, in dat geval hoeven we geen
vennootschapsbelasting te betalen maar kunnen we dit terugvragen.
Het dividend van Andijkerwind zal de komende jaren niet hoger worden dan een paar duizend
euro omdat Andijkerwind geen MEP-subsidie meer ontvangt.
Agendapunt 10. Mogelijke vervanging Adelaar
Het bestuur stelt het volgende voor:
•

•
•
•
•

De WWC stelt de locatie van de Adelaar ter beschikking aan een nieuw op te richten
coöperatie, die als doel heeft: het plaatsen van een nieuwe windmolen die
geëxploiteerd zal worden via het postcoderoos model.
De kosten voor het vervangen van de bestaande molen door een nieuwe molen komen
geheel voor rekening van de nieuwe coöperatie.
De eventuele restwaarde van de bestaande molen komt ten goede van de nieuwe
coöperatie.
De contracten voor de 2 GSM antennesystemen worden (indien mogelijk) op naam van
de nieuwe coöperatie gezet.
De WWC stelt éénmalig het (email)adressenbestand ter beschikking voor
ledenwerving/informatie, behalve van leden die aangeven dat ze dat niet goed vinden.

Toelichting:
Het komt er op neer dat wij de Adelaar zonder vergoeding (of misschien een symbolisch
bedrag) overdragen aan de nieuwe coöperatie. Uiteraard moet er wel zekerheid zijn dat de
nieuwe molen gebouwd zal worden.
Het bestuur van de WWC bemoeit zich in principe niet met het plan, uiteraard verlenen we wel
medewerking als dat nodig is.
Zie verder het artikel eerder in deze WINDFO.
Agendapunt 12. Voortgang Windpark Westfrisia
Het bestuur zal de ontwikkelingen toelichten en de leden gelegenheid geven tot het stellen van
vragen. Zie verder het artikel eerder in de WINDFO.
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FINANCIËLE OVERZICHTEN WWC 2015 / 2016 (concept)
Balans vereniging

30-06-16

30-06-15

Rekening courant windmolens

157

111

Overige schulden

-21

-28

Vlottende activa:

------EIGEN VERMOGEN

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

136

------- +
83

Begroting
16 / 17

Dit jaar

Vorig jaar

600
63
------663

600
52
------652

1.240
60
------- +
1.300

0
610

24
621

------610

------645

50
1.050
200
------- +
1.300

53

7

0
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Balans molens
Vaste activa:
Adelaar
Buizerd
Condor (fundering)
Duif + Eend

Financiële vaste activa
Lening Wind-Wijzer B.V.
Deelneming Andijkerwind B.V.
Deelneming Windpark Westfrisia B.V.

Vorderingen:
Nog te ontvangen
Vooruit betaald
Rente
Debiteuren

Liquide middelen:
Betaalrekeningen
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)

30-06-16

30-06-15

1.472
953
2
1
---------2.428

1.472
953
2
1
---------- +
2.428
A

0
1.800
27.120
---------28.920

36
1.800
9.120
---------- +
10.956
B

6.322
2.509
450
2.304
---------11.585

3.256
2.791
947
5.262
---------- +
12.256
C

42.339
253.696
0
---------296.035

9.339
180.489
100.000
---------- +
289.828
D

451
1.578
2.447
157
0
1.673
---------6.306

315
1.446
5.497
111
0
3.715
---------- +
11.084
E

0

4.704
21.362
6.514
0
---------32.580
300.082

0

F

4.407
24.268
6.514
10.846
---------- +
46.035
G
258.349
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Exploitatie windmolens

Dit jaar Vorig jaar Begroting Begroting
16 / 17
17 / 18

OPBRENGSTEN
Elektriciteit

16.486

18.652

13.860

10.570

0

3.463

0

0

11.484

10.548

11.060

4.290

----------

----------

----------

27.970

32.663

24.920

14.860

14.405

14.219

14.530

10.680

8.971

6.753

5.460

4.570

0

5.000

0

0

3.282

3.750

2.800

2.730

0

277

0

0

----------

----------

----------

26.658

29.999

22.790

17.980

Rentelasten

-300

-709

-280

-280

Rentebaten

1.261

2.290

540

610

-600

-600

-1.240

-1.240

693

304

0

0

----------

----------

----------

Totaal overige uitgaven/inkomsten

1.054

1.285

-980

-910

Resultaat voor belastingen (A - B + C)

2.366

3.949

1.150

-4.030

352

-352

-230

810

----------

----------

----------

2.718

3.597

920

-3.220

39.600

42.300

2.000

2.000

-585

-3.663

0

0

----------

----------

----------

41.733

42.234

2.920

MEP subsidie
Vergoeding GSM antennes
Totaal inkomsten

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

EXPLOITATIEKOSTEN
Vaste lasten
Variabele kosten
Bijdrage schikking Andijkerwind – Vestas
Algemene kosten
Afschrijvingen
Totaal exploitatiekosten

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

OVERIGE UITGAVEN / INKOMSTEN

Vergoeding vereniging
Bijzondere baten

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

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

---------- +

---------- +
-1.220
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