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WINDFO
Nieuwsbrief van de

westfriese WINDMOLEN coöperatie

33 e jaargang nummer 1 september 2018

COLOFON

De WINDFO is de nieuwsbrief van de 
Westfriese Windmolencoöperatie U.A.

Oosteinde 108a
1647 AG Berkhout
0229-244121

e-mail: wwc@wfr-wind.nl
web: http://www.wfr-wind.nl

bankrekeningnummer:
IBAN: NL20 TRIO 0198 0097 55
BIC: TRIONL2U

K.v.K. Hoorn nr. 36031854

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 

Anton Greefkes
Sjon Wagenaar

Informatie en aanmelding nieuwe leden:

Kees Schouten 0229-244121
of:
     WWC
     Oosteinde 108a
     1647 AG Berkhout

redactie WINDFO:

Kees Schouten 0229-244121

wwc@wfr-wind.nl



LEDENVERGADERING 

Het bestuur nodigt alle leden uit voor de ledenvergadering die gehouden wordt op dinsdag 25 
september in dorpshuis De Schalm in Westwoud (dus niet in het Vereenigingsgebouw in 
Bovenkarspel zoals we de afgelopen jaren gewend waren). Het bestuur heeft voor De Schalm 
gekozen omdat we dit jaar nieuwe leden uit Westwoud en Zwaagdijk kunnen verwachten.
De aanvangstijd is 20.30 uur. Het adres is Dr. Nuijensstraat 14 B 1617 KC Westwoud.

Wij stellen het op prijs als u via wwc@wfr-wind.nl doorgeeft dat u van plan bent de 
vergadering te bezoeken, dan kunnen we daar rekening mee houden met de catering en de 
keuze van de vergaderruimte.

Agenda

1. Opening

2. Ingekomen stukken + mededelingen

3. Jaarverslag WWC 2017-2018

4. Financieel verslag

5. Verslag kascommissie

6. Notulen vorige ledenvergaderingen

7. Bestuursverkiezing

8. Verkiezing kascommissie

9. Begroting

10. Postcoderoos

11. Voortgang Windpark Westfrisia

12. Rondvraag

13. Sluiting

Agendapunt 3. Jaarverslag WWC 2017-2018

Een zeer belangrijke dag was 13 september 2017. Op die dag besliste de Raad van State dat 
alle bezwaren tegen de bouw van Windpark Westfrisia ongegrond waren. In mei 2018 is 
daadwerkelijk begonnen met de werkzaamheden voor de aanleg van het windpark.

Het afgelopen jaar is 1 lid overleden en 19 mensen hebben zich aangemeld als lid. 1 lid is al 
langere tijd onvindbaar, we vermoeden dat hij overleden is dus die hebben we als lid 
uitgeschreven. Het ledental is nu 141.

De molens leverde het afgelopen jaar samen 358.000 kWh, wat overeenkomt 76 % van de 
gemiddelde productie vanaf de bouw van de molens.

Het bestuur kwam het afgelopen jaar 4 keer bij elkaar, er waren 2 ledenvergaderingen en 1 
informatieavond over Windpark Westfrisia.

Agendapunt 4. Financieel verslag

Aan het eind van deze WINDFO vindt u de financiële overzichten. Op de ledenvergadering

worden de financiële overzichten verder toegelicht.

Agendapunt 6. Notulen vorige ledenvergaderingen

Behalve de jaarvergadering in september is er in maart een ledenvergadering gehouden over 
het afsluiten van leningen voor Windpark Westfrisia. Van beide vergaderingen zijn de notulen 
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nog niet eerder gepubliceerd:

Notulen ledenvergadering WWC d.d. 27 september 2017 
Concept, ter vaststelling in de eerstvolgende ledenvergadering 
 
Aanwezig: bestuur: Co de Vries voorzitter

Fer Beerepoot secretaris
Kees Schouten penningmeester
Anton Greefkes bestuurslid
Sjon Wagenaar bestuurslid

leden: 13

1. Opening
De heer de Vries opent de vergadering. Hij is vorig jaar gekozen als bestuurslid. In het bestuur
is de taakverdeling binnen het bestuur besproken en is hij aangewezen als voorzitter. Derhalve
zal hij de vergadering voorzitten.
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken.
Er zijn geen mededelingen.
Ingekomen: berichten van verhindering voor deze vergadering, de leden: Gerard Miedema, 
Henk Otto, Victor Groeneveld en Jan Commandeur.
 
3. Jaarverslag WWC 2016-2017
De inhoud van het jaarverslag is geen aanleiding tot opmerkingen. 
 
4. Financieel verslag
De penningmeester geeft een toelichting op diverse posten, w.o., de post bestuurskosten, die 
hoger is dan gebruikelijk. Het bestuur heeft gemeend de scheidende voorzitter Pierre Laan een
passen afscheidscadeau te moeten aanbieden, gezien zijn verdiensten voor de coöperatie 
gedurende een lange reeks van jaren. 
Er zijn geen vragen of opmerkingen n.a.v. het verslag. 
 
5. Verslag kascommissie
De kascontrolecommissie bestond uit Nico Mast en Jack Hoogendijk. Zij hebben de controle 
uitgevoerd ten huize van de penningmeester. 
De commissie stelt de vergadering voor het bestuur decharge te verlenen. De vergadering 
stemt hier mee in. 
 
6. Notulen vorige ledenvergadering d.d. 22 september 2016. 
De inhoud van dit verslag geeft geen aanleiding tot opmerkingen. Derhalve wordt het verslag 
vastgesteld met dank aan de secretaris. 
 
7. Bestuursverkiezing
Aftredend zijn Fer Beerepoot en Anton Greefkes. Beide hebben zich herkiesbaar gesteld. Er zijn
geen tegenkandidaten gemeld. De vergadering gaat akkoord met herverkiezing van beide 
bestuursleden. 
 
8. Verkiezing kascontrolecommissie. 
Het bestuur stelt voor om de zittingsperiode van de leden van de kascontrolecommissie vast te
stellen op maximaal twee termijnen van drie jaar. 
De vergadering stemt met 8 tegen 5 in met dit voorstel. 
Theo Beerepoot is dientengevolge nu aftredend. 
Gevraagd naar kandidaten voor de vacante plaats in de commissie biedt Dirk de Vries zich 
hiervoor aan en wordt met instemming van de vergadering benoemd als lid van de 
kascontrolecommissie. 
 
9. Begroting
De begroting is opgenomen in de Windfo. Er zijn voor het komend jaar verschillende scenario's
en dientengevolge onzekerheden over de gepresenteerde begroting. 
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Er worden geen vragen gesteld. De vergadering is akkoord met de gepresenteerde begroting. 
 
10. Postcoderoos
De belangstelling voor deelname in het project is toereikend om te starten, maar de 
initiatiefnemers hebben nog geen vergunning. 
 
11. Ledenstop
In 2015 is besloten een ledenstop in te stellen om te voorkomen dat tegenstanders van 
Westfrisia een poging zouden kunnen ondernemen om invloed uit te oefenen op het beleid van 
de WWC. Nu de vergunning onherroepelijk wordt, kan de ledenstop worden opgeheven.
De vergadering ia akkoord met het voorstel van het bestuur. 
 
12. Voortgang Westfrisia
De Raad van State heeft alle bezwaren van de tegenstanders verworpen. Er zijn nog wel wat 
hobbels in het vervolgtraject, waaronder de aansluiting op het hoogspanningsstation. 
 
13. Rondvraag
- gevraagd wordt of de ledenadministratie volledig op orde is. De ledenadministratie heeft de 
aan dacht van de penningmeester. Overlijden, verhuizingen en wijzigingen in e-mailadressen 
worden vaan niet tijdig doorgegeven. Bij twijfel vindt verder onderzoek plaats naar de 
gegevens. 
 
14. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering met dank aan de aanwezigen voor hun komst en deelname 
aan de vergadering. 
 
Fer Beerepoot, secretaris
 
 
 

Notulen extra ledenvergadering WWC d.d. 15 MAART 2018 
 
Aanwezig: bestuur: Co de Vries voorzitter

Fer Beerepoot secretaris
Kees Schouten penningmeester
Sjon Wagenaar bestuurslid

leden: 13
Afwezig met kennisgeving Anton Greefkes bestuurslid

1. Opening
De heer de Vries opent de vergadering die voornamelijk gewijd zal zijn aan informatie over de voortgang van Windpark
Westfrisia, een toelichting op de leningen en het reglement leningen. 
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken.
Ingekomen: berichten van verhindering voor deze vergadering, de leden: Victor Groeneveld, Helene van Harten-de 
Bruijn, Fred Koorevaar, Aad Sneeboer, Nico Mast, Cor Westerveld en Jan Commandeur.
Mededelingen: Na de zomer wordt gestart met de werkzaamheden, te beginnen met aanvoerwegen en funderingen.
 Verwacht wordt dat de eerste molen dec. 2018 of jan. 2019 in bedrijf zal zijn. 
 
3. Toelichting voorstel leningen
Voor het hele project gaat het om een investering van ±15.000.000. De WWC heeft voor haar aandeel van Windpark 
Westfrisia naar verwachting rond 180.000 nodig. Daarnaast is een extra lening van € 50.000 afgesproken, tezamen € 
230.000. Het is de bedoeling dat dit bedrag volledig door de leden aan de WWC geleend zal worden. 
Het bestuur stelt voor om leningen af te sluiten van € 500 of een veelvoud daarvan. Als er meer geld wordt aangeboden 
dan nodig, dan wordt alsnog een maximum bedrag vastgesteld. 
- Leden die binnen 1500 meter van één van de molens wonen geldt dat het maximale bedrag 2 keer zo hoog is als de 
overige leden. 
- De leningen worden in 15 jaar afgelost, te beginnen in oktober 2019. 
- Wie een lening afsluit, wordt automatisch lid van de WWC, zonder contributieverplichtingen. 
- Huidige leden kunnen lid blijven, ook als zij geen lening afsluiten. 
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De vergadering is eenstemmig akkoord met de voorgestelde regeling. 
 
4. Reglement leningen
De penningmeester geeft een toelichting op het reglement. 
Los van de Windfo ontvangen de leden een voorstel voor een reglement. Wie een lening wil afsluiten, stuurt een bericht 
naar de WWC met de mededeling dat hij bereid is een lening af te sluiten onder de voorwaarden die vermeld staan in 
het reglement en moet aangegeven worden wat het bedrag van de aangeboden lening is. Het bestuur geeft binnen 2 
maanden aan welk bedrag geaccepteerd wordt. Het reglement treedt in werking als de lening is overgeschreven op de 
bankrekening van de WWC. 
De aanwezige leden gaan akkoord met de inhoud van het reglement leningen. 
 
5. Rondvraag
Gevraagd wordt of er in september een jaarvergadering zal zijn. Dit wordt bevestigd. 
Gevraagd wanneer de website klaar is, wordt geantwoord dat wanneer dit het geval is, dit per e-mail aan de leden 
bekend zal worden gemaakt. 
 
Fer Beerepoot, secretaris

Agendapunt 7. Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar zijn Co de Vries, Kees Schouten en Sjon Wagenaar.

Agendapunt 8. Verkiezing kascommissie

Nico Mast is dit jaar aftredend. Hij is lid van de kascommissie sinds het verenigingsjaar 2006-
2007. Omdat vorig jaar besloten is dat leden van de kascommissie na 6 jaar moeten aftreden 
zoeken we een opvolger voor Nico. De kascommissie bestaat uit 3 leden die één avond per jaar
de administratie van de penningmeester controleren. Hiervoor krijgen de leden van de 
kascommissie een vergoeding van 25 euro.

U kunt zich aanmelden via een mail naar wwc@wfr-wind.nl.

Agendapunt 9. Begroting

De begroting is opgenomen in de financiële overzichten aan het eind van deze WINDFO.

De komende jaren kan er veel veranderen door de Postcoderoos en door Windpark Westfrisia. 
Daarom is bij de windmolens de begroting voor 2 jaren opgenomen. Uitgangspunten zijn dat 
de Adelaar halverwege het verenigingsjaar overgedragen wordt aan de Windcoöperatie Gedep.
Laanweg Andijk en dat Windpark Westfrisia in maart 2019 in bedrijf genomen wordt. Voor 
beide projecten geldt dat ze vertraging kunnen oplopen, dus de werkelijkheid kan flink 
afwijken van de hier gepresenteerde begroting. Maar omdat we een groot eigen vermogen 
hebben is dat geen probleem, we kunnen een flinke stoot hebben.

De begroting zal op de ledenvergadering nader toegelicht worden.

Agendapunt 10. Postcoderoos

Op 5 juli 2018 heeft de gemeente Medemblik de omgevingsvergunning afgegeven voor de 
windmolen die op de plaats van de Adelaar moet komen te staan. Dit is een grote stap voor de
nieuwe Windcoöperatie Gedep. Laanweg Andijk. Het was voor belanghebbenden echter nog 6 
weken mogelijk om bezwaar te maken tegen het afgeven van de vergunning. Als dat gebeurd 
is dan moet dit bezwaar in behandeling genomen worden. Als het bezwaar afgewezen wordt 
dan kan de bezwaarmaker in beroep gaan bij de Raad van State. In dat geval kan het nog wel 
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een jaar duren voordat de vergunning onherroepelijk is.

Als er geen bezwaren ingediend zijn dan zal de Adelaar waarschijnlijk op korte termijn 
overgedragen worden aan de  Windcoöperatie Gedep. Laanweg Andijk en zal hij vervangen 
worden door een molen van WES.

VOORTGANG WINDPARK WESTFRISIA

In mei is aannemingsbedrijf KWS gestart met de aanleg van de toegangswegen en 
kraanopstelplaatsen voor Windpark Westfrisia.
De windturbines zijn genummerd van west naar oost. Vanaf Zwaagdijk is een toegangsweg 
aangelegd naar windturbine 1 en 2 en een toegangsweg naar windturbine 3 en 4. Vanaf de 
Noorderboekert in Zwaagdijk is een toegangsweg aangelegd naar windturbine 5.
Op 31 juli is de eerste paal voor Windpark Westfrisia de grond ingegaan. In augustus is 
begonnen met de aanleg van de funderingen.
Volgens de planning zal in de laatste week van oktober begonnen worden met de bouw van de 
windturbine 5. Dit duurt ongeveer 2 weken, waarna elke 2 weken een andere windturbine 
gebouwd wordt.  De eerste windturbine moet half januari klaar zijn. Daarna moeten de 
turbines nog aangesloten worden op het elektriciteitsnet en moeten ze uitgebreid getest 
worden. Waarschijnlijk is het windpark eind maart helemaal klaar.

Als Windpark Westfrisia klaar is dan moeten de Duif en de Eend in Medemblik gestopt en 
daarna gesloopt worden. Dit is afgesproken met de gemeente Medemblik en de provincie 
Noord-Holland.

LENINGEN WINDPARK WESTFRISIA

Op 30 mei hebben we in De Schalm een informatieavond gehouden over het verstrekken van 
leningen t.b.v. Windpark Westfrisia. Enkele tientallen belangstellenden waren aanwezig. Tot 1 
juli 2018 was het mogelijk om leningen aan te melden. Totaal zijn 43 leningen aangeboden 
voor een bedrag van 334.100 euro. Omdat we 150.000 euro van de leden wilden lenen zijn 
maximum bedragen ingesteld voor verschillende groepen leden:

omwonenden 7000 euro

“oude” leden 3500 euro

nieuwe leden 1750 euro

Na toepassing van deze maxima kwam het totale bedrag uit op 152.250 euro.

De leden krijgen tot 15 september de tijd om de leningen over te schrijven naar de 
bankrekening van de WWC. Als het bedrag op die datum niet overgeschreven is dan vervalt 
het recht tot het afsluiten van een lening. Als we hierdoor het streefbedrag niet halen dan zal 
het bestuur besluiten of we nieuwe leningen accepteren of dat we het zo laten.

Belangrijk: Wij sturen voor alle mail over de leningen die we ontvangen een bevestiging, 
meestal binnen een week. Heeft u een lening aangemeld of mail naar wwc@wfr-wind.nl 
gestuurd en geen reactie of bevestiging ontvangen dan moet u contact opnemen met de 
penningmeester of de secretaris (zie pagina 1). Soms komt de mail over de leningen in de 
ongewenste mail / spam terecht.
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OPBRENGSTEN

De opbrengsten waren het afgelopen jaar 14 % lager dan het gemiddelde over de afgelopen 
10 jaren, in geen enkele maand kwam de opbrengst boven de prognose uit.
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Maand Adelaar Buizerd Duif Eend Duif+Eend Prognose AB
jul 17 4193 4497 5959 6233 12192 5705

aug 3739 3783 5628 5886 11514 5195
sep 3699 4193 5530 5784 11314 6468
okt 5654 9736 13999 14642 28641 10087
nov 2247 5156 8706 9106 17812 9082
dec 3453 8961 15127 15822 30949 12057
jan 11870 12380 15268 15969 31237 14533
feb 6960 7031 7343 7680 15023 12501
mrt 6097 11792 9088 9506 18594 11679
apr 4989 4469 7744 8100 15844 8938
mei 3234 3824 5739 6002 11741 7963

jun 18 4566 4411 6067 6346 12413 6381

Laatste 12 maanden 60701 80233 106197 111077
Vanaf plaatsing:
Totaal 2814763 3138584 3244219 3071581
Gemiddeld 93387 106106 138688 131308



FINANCIËLE OVERZICHTEN WWC 2017 - 2018 (concept)

Balans vereniging 30-06-18 30-06-17

Vlottende activa:

Rekening courant windmolens 327 294

Overige schulden 0 -9

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

EIGEN VERMOGEN 327 285

Exploitatie vereniging Dit jaar Vorig jaar
Begroting

18 / 19

INKOMSTEN

Vergoeding van windmolens 2.000 1.400 830

Contributie 32 63 60

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

Totaal inkomsten 2.032 1.463 890

UITGAVEN

Website ontwerp 789

Website onderhoud 99 100

Webhosting 179 200

Abonnementen / lidmaatschappen 135 140

Ledenvergaderingen 359 400

Informatieavond leningen Westfrisia 172

Overige bestuurskosten 257 1.314 50

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

Totaal uitgaven: 1.990 1.314 890

TOTAAL RESULTAAT VERENIGING 42 149 0
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Balans molens 30-06-18 30-06-17
Vaste activa:
Adelaar 1.472 1.472
Buizerd 953 953
Condor (fundering) 2 2
Duif + Eend 1 1

0 0
2.428 2.428 A

Financiële vaste activa
Achtergestelde lening Windpark Westfrisia 50.213
Deelneming Andijkerwind B.V. 1.800 1.800
Deelneming Windpark Westfrisia B.V. 80.424 58.320

0 0
132.437 60.120 B

Vorderingen:
Nog te ontvangen 745 5.099
Vooruit betaald 2.012 2.268
Rente 18 0
Debiteuren 6.308 294

0 0
9.083 7.661 C

Liquide middelen:
Betaalrekeningen 65.973 25.197
Spaarrekening 129.855 254.642

0 0
195.828 279.839 D

Kortlopende schulden:
Crediteuren 341 13.664
Af te dragen omzetbelasting 871 534
Nog te betalen 2.133 2.671
Rekening courant vereniging 327 294
Vooruit ontvangen Libertel / KPN 4.174 0

0 0
7.486 17.163 E

LANGLOPENDE SCHULDEN
Leningen leden 0 0 F

VOORZIENINGEN
Voorziening eigen risico 4.926 4.852
Voorziening groot onderhoud 26.341 24.681
Voorziening voor herstelkosten 6.514 6.514
Voorziening subsidieverstrekking 0 0

0 0
37.781 36.047 G

EIGEN VERMOGEN (A + B + C + D - E – F -G) 294.149 296.837
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Exploitatie windmolens Dit jaar Vorig jaar Begroting
 18 / 19

Begroting
 19 / 20

OPBRENGSTEN

Elektriciteit 12.151 10.421 8.860 4.280

Vergoeding GSM antennes 11.258 11.140 7.000 2.870

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

Totaal inkomsten 23.409 21.561 15.860 7.150 A

EXPLOITATIEKOSTEN

Vaste lasten 18.398 14.295 11.080 5.680

Variabele kosten 3.371 5.616 4.120 3.780

Algemene kosten 2.554 3.591 2.780 2.780

Afschrijvingen 0 0 0 0

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

Totaal exploitatiekosten 24.323 23.502 17.980 12.240 B

OVERIGE UITGAVEN / INKOMSTEN

Rentelasten -154 -274 -7.780 -8.280

Rentebaten 380 370 1.410 1.410

Vergoeding vereniging -2.000 -1.400 -830 -1.190

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

Totaal overige uitgaven/inkomsten -1.776 -1.304 -7.200 -8.060 C

Resultaat voor belastingen (A - B + C) -2.688 -3.245 -9.320 -13.150

Belastingen 0 0 0 0

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

Resultaat bedrijfsvoering na belastingen -2.688 -3.245 -9.320 -13.150

Dividend 0 0 20.000 47.000

Te verstrekken subsidies 0 0 0 -20.000

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

Resultaat na belastingen -2.688 -3.245 10.680 13.850
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