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De Westfriese Windmolencoöperatie 
(WWC) stelt zich ten doel het gebruik van 
windenergie en andere duurzame 
energiebronnen te bevorderen. Dit doen 
wij door het plaatsen van of investeren in 
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.

Het bestuur bestaat uit:

voorzitter:
Co de Vries 0226-452252
penningmeester:
Kees Schouten 0229-244121
secretaris:
Fer Beerepoot 0228-562562 
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Kees Schouten 0229-244121
of:
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redactie WINDFO:
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VERGUNNING WINDPARK WESTFRISIA DEFINITIEF

Op 13 september heeft de Raad van State de bezwaren tegen de vergunning voor Windpark 
Westfrisia ongegrond verklaard. Windpark Westfrisia mag dus gebouwd worden.

In februari heeft de provincie Noord-Holland de vergunning afgegeven. Bij de inspraakronden 
waren veel zienswijzen ingediend, maar tegen de vergunning werden maar 2 bezwaren 
ingediend. Eén bezwaar was ingediend door 2 personen, een ander bezwaar was ingediend 
door 37 omwonenden van het toekomstige windpark. Een deel van deze omwonenden heeft 
geen zienswijze ingediend bij de ter inzage legging van het plan en is daarom door de Raad 
van State 'niet ontvankelijk' verklaard. Maar het ingediende bezwaar bleef wel geldig. De 
Stuurgroep Tegenwind die speciaal opgericht is om Windpark Westfrisia en andere plannen 
tegen te houden had geen bezwaar ingediend. Tot verbazing van iedereen verscheen wel een 
vertegenwoordiger van Tegenwind bij een hoorzitting bij de Raad van State die verklaarde dat 
er bezwaar ingediend was via een aangetekend schrijven. Omdat de Raad van State daar niets 
van wist kreeg de vertegenwoordiger geen spreektijd. Achteraf kon Tegenwind niet bewijzen 
dat er een bezwaar ingediend was dus behalve wat vertraging had dit geen invloed op de 
besluitvorming.

Het kan nog wel een jaar duren voordat het windpark klaar is. In de voorbereidingen is 
rekening gehouden met 4 verschillende windturbines. De geldigheid van de offertes is 
inmiddels verstreken, dus er moeten nieuwe offertes aangevraagd worden. Daarna moet 
definitief gekozen worden welke type windturbine geplaatst zal worden. De windturbines 
hebben een levertijd van ongeveer een half jaar. De aansluiting op het hoogspanningsstation in
Zwaagdijk kan 6 tot 9 maanden duren.

WINDPOSTCODEROOS

Het bestuur van de Windcoöperatie Andijk Gedeputeerde Laanweg is nog steeds in 
onderhandeling met de gemeente Medemblik over vervanging van de Adelaar door een nieuwe 
windturbine. De windturbine is al besteld. Voor 250 € kan een 'windkavel' gekocht worden wat 
een opbrengst van 200 kWh/jaar vertegenwoordigt. In juli was 75 % van de windkavels 
verkocht.
Meer informatie is te vinden op http://www.windpostcoderoos.nl.

ANDIJKERWIND

Van een van de windturbines van Andijkerwind is in juni de tandwielkast vervangen omdat 
deze teveel geluid maakte. Dit viel geheel onder het onderhoudscontract met de firma Bettink, 
het heeft Andijkerwind alleen 2 dagen stilstand van de turbine gekost.

WINDTURBINES IN BERKHOUT VERVANGEN

Zoals we in de vorige WINDFO al gemeld hebben zijn 6 van de 7 windturbines langs de Lijsbeth
Tijsweg in Berkhout begin februari verwijderd. In mei zijn nieuwe turbines van het merk 
Gamesa geplaatst, die vrijwel hetzelfde zijn als de nog overgebleven Vestas V52/850 turbine. 
Daarna heeft het nog geruime tijd geduurd voordat de turbines gingen draaien, dat was 
waarschijnlijk pas begin juli.
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OPBRENGSTEN

Het wil nog steeds niet erg hard waaien in Nederland, op een paar stormachtige dagen na. De 
laatste 12 maanden waren alle opbrengsten 50 tot 90 % van de normale opbrengsten. 
Gemiddeld was de opbrengst 66 % van een normaal jaar.
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Maand Adelaar Buizerd Duif Eend Duif+Eend Prognose AB
sep 16 3252 2768 4743 4960 9703 6468

okt 4369 4644 5194 5432 10626 10087
nov 5992 5569 6425 6720 13145 9082
dec 5855 5445 9174 9595 18769 12057
jan 3862 5749 6953 7273 14226 14533
feb 9950 9916 14009 14653 28662 12501
mrt 6483 7069 10361 10837 21198 11679
apr 4923 4996 7227 7560 14787 8938
mei 2811 4134 6116 6398 12514 7963
jun 5581 4781 8751 9154 17905 6381
jul 4193 4497 5959 6233 12192 5705

aug 17 3739 3783 5628 5886 11514 5195

Laatste 12 maanden 61010 63351 90540 94701
Vanaf plaatsing:
Totaal 2761994 3066631 3149609 2972623
Gemiddeld 94229 106665 139594 131750



LEDENVERGADERING

Het bestuur nodigt alle leden uit voor de jaarvergadering die gehouden wordt op 27 september
2017 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 2016-2017

4. Financieel verslag

5. Verslag kascommissie

6. Notulen vorige ledenvergadering

7. Bestuursverkiezing

8. Verkiezing kascommissie

9. Begroting

10. Postcoderoos

11. Opheffing ledenstop

12. Voortgang Windpark Westfrisia

13. Rondvraag

14. Sluiting

Agendapunt 3. Jaarverslag WWC 2016-2017

Het bestuur kwam het afgelopen jaar 3 keer bijeen. De laatste jaren werd alleen vergaderd ter
voorbereiding van de ledenvergadering, dit jaar werd ook vergaderd als kennismaking met de 
nieuwe bestuursleden en de ontwikkelingen rond de postcoderoos en Windpark Westfrisia.

Eén lid heeft het afgelopen jaar opgezegd. We hebben één nieuwe aanmelding gekregen, maar
vanwege de besluitvorming rond Windpark Westfrisia hebben we 2 jaar geleden een ledenstop 
ingesteld. Deze belangstellende ontvangt voortaan wel de WINDFO maar wordt pas lid nadat 
de ledenstop opgeheven is. Het ledental is nu 124.

De molens leverden samen 315.000 kWh op, slecht 67 % van een gemiddeld jaar vanaf de 
bouw van de molens.

In 2015 is vanwege de deelname in Windpark Westfrisia besloten niet meer jaarlijks subsidie te
verstrekken voor het nemen van energiebesparende maatregelen. In het najaar van 2016 
ontving het bestuur een verzoek om subsidie te verstrekken van de Parochieraad 
H.Martinuskerk in Medemblik voor plaatsing van zonnepanelen op het Verenigingsgebouw in 
Medemblik. Het bestuur heeft besloten om hiervoor 10 % subsidie te verstrekken met een 
maximum van 4000 euro. De zonnepanelen zijn nog niet geplaatst.

Agendapunt 4. Financieel verslag

Aan het eind van deze WINDFO vindt u de financiële overzichten. Op de ledenvergadering 
worden de financiële overzichten verder toegelicht.
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Agendapunt 6. Notulen vorige ledenvergadering
Gehouden op 22 september 2016

Aanwezig: bestuur: Fer Beerepoot, secretaris, Kees Schouten, penningmeester,  
Anton Greefkes. 

Leden: Er zijn 13 leden aanwezig
afw. m.k. Pierre Laan, Jan Compas, Theo Beerepoot, Ank Luken. 

1. Opening
De vergadering wordt geopend door Fer Beerepoot met een welkom voor iedereen. De voorzitter heeft
zich afgemeld voor deze vergadering. 
Fer Beerepoot vraagt het akkoord van de aanwezigen deze vergadering voor te zitten. De aanwezigen 
stemmen hiermee in. 

Na de opening krijgt de fa. WES de gelegenheid om hun voorstel met de vervanging van de Adelaar te 
presenteren  en vragen te beantwoorden. 
Het onderwerp staat als agendapunt 10 op de agenda en wordt daar met de leden besproken. 
De vertegenwoordigers van WES en Greenchoice verlaten na deze toelichting de vergadering. 

2. Ingekomen stukken en mededelingen
- er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen
- er zijn berichten van verhindering gekomen van Pierre Laan, Jan Compas, Theo Beerepoot, Ank Luken. 

3. Jaarverslag WWC 2015-2016
Het jaarverslag is opgenomen in Windfo 31e jaargang nr. 1, per e-mail aan de leden toegestuurd. 
Naar aanleiding hiervan zijn er geen vragen of opmerkingen, waarmee het Jaarverslag 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
- Balans molens 
- Exploitatie windmolens
- de MEP-subsidie is met ingang van dit jaar vervallen.
- Co de Vries merkt op dat het 'Resultaat voor belastingen' 2366 euro is en dat we 352 euro 
belasting terug krijgen. In het vorige jaar was het 'Resultaat voor belastingen  3949 euro en moesten 
we belasting betalen. Hij vraagt een toelichting. De penningmeester zegt een nadere toelichting toe op 
dit punt. (Zie hiervoor het aanhangsel bij deze notulen)  

5. Verslag kascommissie
De kascontrolecommissie bestond uit Theo Beerepoot, Jack Hoogendijk en Nico Mast.  De commissie 
heeft 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. 

6. Notulen ledenvergadering 22 september 2015
- Het verslag geeft geen aanleiding tot vragen of opmerkingen en wordt daarmee, met dank aan de 
secretaris, vastgesteld.  

7. Bestuursverkiezing
Aftredend zijn Pierre Laan, Jan Compas en Kees Schouten.
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Pierre Laan en Jan Compas zijn niet herkiesbaar, Kees Schouten stelt zich herkiesbaar. Het bestuur 
draagt Co de Vries en Sjon Wagenaar voor als nieuwe bestuursleden. Er zijn geen tegenkandidaten 
gemeld. Derhalve wordt gevraagd akkoord te gaan met herverkiezing van Kees Schouten en Co de Vries
en Sjon Wagenaar te verkiezen tot bestuurslid. De vergadering stemt in met de herverkiezing van Kees
Schouten en verkiezing van Co de Vries en Sjon Wagenaar tot bestuurslid. 
De taakverdeling binnen het bestuur, waaronder de keuze voor de functie van voorzitter, wordt binnen 
het bestuur afgehandeld.  

8. Verkiezing kascommissie. 
Jack Hoogendijk zit 3 jaar in de kascommissie, is aftredend en is herkiesbaar. De vergadering is 
unaniem akkoord met herbenoeming van Jack. 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.
Over de begroting worden verder geen vragen gesteld of opmerkingen gemaakt, waarmee de  
vergadering instemt in met de gepresenteerde begroting.

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.
• Het bestuur in het kader van de onderhandelingen met Wes mandaat te verlenen tot 

bijstelling van bovenstaande uitgangspunten op onderdelen. 
Na discussie gaat de vergadering unaniem akkoord met het voorstel. 

11. Voortgang windpark Westfrisia.  
Kees schetst de stand van zaken van de procedure tot de plaatsing en de nog te nemen 
hobbels. Er is veel weerstand van omwonenden. 

12. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

Fer Beerepoot, secretaris

Aanhangsel bij het verslag van agendapunt 4, Financieel verslag:
De omschrijving 'Resultaat voor belastingen' in de WINDFO is eigenlijk niet juist, dit moet 
'Resultaat uit gewone bedrijfsvoering voor belastingen' zijn, want om het belastbare bedrag te
berekenen moeten de verstrekte subsidies er nog van afgetrokken worden. En als het 
belastbare bedrag negatief is dan mag dit met het voorgaande jaar verrekend worden (carry 
back).
Het afgelopen jaar hebben we 11.431 euro subsidie verstrekt (waaronder 10.000 euro voor de 
Zonnecooperatie Westfriesland). Deze subsidies mogen we in mindering brengen op het 
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resultaat, waardoor het belastbare bedrag -9.065 euro bedraagt. In dit geval mogen we de 
betaalde 352 euro belasting van het vorige jaar terugvragen (carry back). In het voorgaande 
jaar was het belastbare bedrag 1.760 euro. Dan resteert nog  9.065 - 1.760 = 7.305 euro 
belasting die niet verrekend is. Als we de komende 9 jaren winst maken dan mogen we 7.305 
euro daarmee verrekenen (carry forward).

Kees Schouten, penningmeester.

Agendapunt 7. Bestuursverkiezing

Aftredend zijn Fer Beerepoot en Anton Greefkes. Beiden stellen zich verkiesbaar.

Agendapunt 8. Verkiezing kascommissie

In de statuten van de WWC staat dat de ledenvergadering jaarlijks 2 leden voor de 
kascommissie benoemt. Vanaf 1989 zijn steeds 3 leden benoemd, waarvan elk jaar 1 lid 
aftreedt. De huidige kascommissie bestaat uit Nico Mast, Theo Beerepoot en Jack Hoogendijk. 
Nico zit 11 jaar in de kascommissie, Theo 9 jaar en Jack 4 jaar.

Het bestuur stelt voor om kascommissieleden voortaan na 6 jaar te laten aftreden, zodat er 
regelmatig nieuwe leden in de commissie komen.

Als de ledenvergadering hiermee instemt dan is Theo Beerepoot dit jaar aftredend en niet 
herkiesbaar. En zoeken we een nieuw lid van de kascommissie. De kascommissie controleert 
voorafgaand aan de ledenvergadering of de boekhouding in orde is en of het financiële 
jaarverslag daarmee in overeenstemming is. Dit is 1 avond werk.

Agendapunt 9. Begroting

Achterin de WINDFO vindt u in de rechter kolom van de exploitatieoverzichten ook de 
begroting voor het huidige verenigingsjaar.

Er zijn een paar onzekerheden die het resultaat sterk kunnen beïnvloeden:

• De verwachting is dat Windpark Westfrisia niet voor 1 juli 2018 klaar is, het kan ook 
eind 2018 worden. Tot die tijd zullen grote uitgaven gedaan moeten worden, maar dat 
zijn dan investeringen, die dus geen invloed hebben op het resultaat. Een deel van de 
investeringen zal gedekt worden door leningen van leden, die daarvoor recht hebben op
4 tot 5 % rente. Het is nog niet bekend wanneer we die leningen nodig hebben, dit zou 
een paar duizend euro rente kunnen kosten.

• We weten nog niet wanneer de Adelaar overgedragen wordt aan de Windcoöperatie 
Andijk Gedeputeerde Laanweg. In deze begroting zijn we uitgegaan van 1 januari 2018.
Elke maand later levert ongeveer 500 euro in ons voordeel op. Dit komt hoofdzakelijk 
door de verhuur van de GSM locaties, die we tegelijk met de molen overdragen.

• De opbrengsten kunnen hoger of lager zijn dan we nu begroten. 10 % verschil in 
opbrengsten levert een verschil in de inkomsten op van ongeveer 1200 euro. Het 
dividend van Andijkerwind kan hierdoor ook 1500 euro hoger of lager worden.

• De verkoopprijs van de elektriciteit kan hoger of lager worden dan begroot. Wij hebben 
tot 31-12-2018 een vast tarief vanwege de contracten met de Windunie. Een verschil 
van 0,1 ct/kWh levert een verschil van ongeveer 250 euro dividend van Andijkerwind 
op.

In de begroting is rekening gehouden met overdracht van de Adelaar per 1 januari 2018, met 
het doorgaan van Windpark Westfrisia, maar nog geen rentelasten als gevolg van leningen 
door leden.

Agendapunt 10. Postcoderoos

7



Zoals u onder het kopje WINDPOSTCODEROOS hebt kunnen lezen is nog niet bekend wanneer 
er een vergunning afgegeven wordt voor vervanging van de Adelaar. Als er op de dag van de 
ledenvergadering meer bekend is dan kan dit besproken worden.

Agendapunt 11. Opheffing ledenstop

Op de ledenvergadering van 22 september 2015 is besloten een ledenstop in te stellen, om te 
voorkomen dat tegenstanders van Windpark Westfrisia zich zouden aanmelden om invloed uit 
te oefenen op het beleid van de WWC. Nu de vergunning onherroepelijk wordt kan de bouw 
niet meer tegengehouden worden en kan de ledenstop opgeheven worden. Het bestuur vraagt 
hiervoor toestemming van de ledenvergadering.

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 VERGUNNING WINDPARK WESTFRISIA DEFINITIEF eerder in 
deze WINDFO.
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FINANCIËLE OVERZICHTEN WWC 2016 / 2017 (concept)

Balans vereniging 30-06-17 30-06-16

Vlottende activa:

Rekening courant windmolens 294 157

Overige schulden -9 -21

------- ------- +

EIGEN VERMOGEN 285 136

Exploitatie vereniging Dit jaar Vorig jaar
Begroting

16 / 17

INKOMSTEN

Vergoeding van windmolens 1400 600 1.240

Contributie 63 63 60

------- ------- ------- +
Totaal inkomsten 1463 663 1.300

UITGAVEN

WINDFO 0 0 50

Bestuurskosten 1314 610 1.050

Jaarvergadering 200

------- ------- ------- +
Totaal uitgaven: 1314 610 1.300

TOTAAL RESULTAAT VERENIGING 149 53 0
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Balans molens 30-06-17 30-06-16
Vaste activa:
Adelaar 1.472 1.472
Buizerd 953 953
Condor (fundering) 2 2
Duif + Eend 1 1

---------- ----------
2.428 2.428 A

Financiële vaste activa
Deelneming Andijkerwind B.V. 1.800 1.800
Deelneming Windpark Westfrisia B.V. 58.320 27.120

---------- ----------
60.120 28.920 B

Vorderingen:
Nog te ontvangen 5.099 6.322
Vooruit betaald 2.268 2.509
Rente 0 450
Debiteuren 294 2.304

---------- ----------
7.661 11.585 C

Liquide middelen:
Betaalrekeningen 25.197 42.339
Spaarrekening 254.642 253.696

---------- ----------
279.839 296.035 D

Kortlopende schulden:
Crediteuren 13644 451
Af te dragen omzetbelasting 534 1.578
Nog te betalen 2.671 2.447
Rekening courant vereniging 294 157
Vooruit ontvangen Libertel / KPN 0 1.673

---------- ----------
17.143 6.306 E

LANGLOPENDE SCHULDEN
Leningen leden 0 0 F

VOORZIENINGEN
Voorziening eigen risico 4.852 4.704
Voorziening groot onderhoud 24.681 21.362
Voorziening voor herstelkosten 6.514 6.514
Voorziening subsidieverstrekking 0 0

---------- ----------
36.047 32.580 G

EIGEN VERMOGEN (A + B + C + D - E – F -G) 296.837 300.082
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Exploitatie windmolens Dit jaar Vorig jaar Begroting
 17 / 18

Begroting
 18 / 19

OPBRENGSTEN

Elektriciteit 10.421 16.486 12.330 11.020

Vergoeding GSM antennes 11.140 11.484 6.990 2.860

---------- ---------- ---------- ---------- +

Totaal inkomsten 21.561 27.970 19.320 13.880 A

EXPLOITATIEKOSTEN

Vaste lasten 14.295 14.405 12.830 10.870

Variabele kosten 5.616 8.971 4.190 3.840

Algemene kosten 3.591 3.282 2.330 2.330

Afschrijvingen 0 0 0 0

---------- ---------- ---------- ---------- +

Totaal exploitatiekosten 23.502 26.658 19.350 17.040 B

OVERIGE UITGAVEN / INKOMSTEN

Rentelasten -274 -300 -280 -280

Rentebaten 370 1.261 130 130

Vergoeding vereniging -1.400 -600 -1.240 -1.390

Bijzondere baten 0 693 0

---------- ---------- ---------- ---------- +

Totaal overige uitgaven/inkomsten -1.304 1.054 -1.390 -1.390 C

Resultaat voor belastingen (A - B + C) -3.245 2.366 -1.420 -4.550

Belastingen 0 352 0

---------- ---------- ---------- ---------- +

Resultaat bedrijfsvoering na belastingen -3.245 2.718 -1.420 -4.550

Dividend Andijkerwind 0 39.600 2.000 2.000

Te verstrekken subsidies 0 -585 -4.000

---------- ---------- ---------- ---------- +

Resultaat na belastingen -3.245 41.733 -3.420 -6.550
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