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De Westfriese Windmolencoöperatie 
(WWC) stelt zich ten doel het gebruik van 
windenergie en andere duurzame 
energiebronnen te bevorderen. De WWC is 
eigenaar van 2 kleine windmolens en 
aandeelhouder van Andijkerwind en 
Windpark Westfrisia. Indirect wekken we 
elektriciteit op voor 1650 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:

https://wfr-wind.nl/wordt-lid/

redactie WINDFO:

Kees Schouten 0229-244121
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LEDENVERGADERING 

Het bestuur nodigt alle leden uit voor de ledenvergadering die gehouden wordt op dinsdag 24 
september in dorpshuis De Schalm in Westwoud.
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 2018-2019

4. Financieel verslag + Vaststelling rentepercentages leningen

5. Verslag kascommissie

6. Notulen vorige ledenvergadering

7. Bestuursverkiezing

8. Verkiezing kascommissie

9. Begroting

10. Postcoderoos

11. Windpark Westfrisia

12. Rondvraag

13. Sluiting

Agendapunt 3. Jaarverslag WWC 2018-2019

Aan het begin van het jaar hadden we 141 leden, er zijn 4 leden aangemeld en 2 leden 
afgemeld, waardoor we eindigden met 143 leden.

In oktober is begonnen met de bouw van de windturbines van Windpark Westfrisia. In januari 
heeft de eerste turbine elektriciteit aan het openbare net geleverd. Op 22 februari werd de 5e 
windturbine aangesloten. Daarna volgde een periode van testen. Begin april werd het windpark
officieel opgeleverd.
De turbines mogen nog niet op volle kracht draaien omdat de aansluiting op het openbare net 
nog verzwaard moet worden. Waarschijnlijk kan er vanaf december 2019 wel op volle kracht 
geleverd worden. Tot die tijd mogen de windturbines maximaal 2,0 MW leveren, daarna 2,35 
MW.
De windturbines voldoen aan de verwachtingen, de vermogenscurve (opbrengst bij 
verschillende windsnelheden) komt goed overeen met de vermogenscurve die door Enercon 
opgegeven is. Doordat het sinds de start van het windpark iets minder waait dan gemiddeld 
zijn de maandopbrengsten iets lager dan voorspeld.

Met Windpark Westfrisia is afgesproken dat de Duif en de Eend verwijderd zouden worden 
binnen een jaar nadat Windpark Westfrisia in bedrijf genomen wordt.
In november bleek dat een lager van de Duif kapot was en dat reparatie duizenden euro's zou 
kosten. In maart bleek dat ook de Eend niet meer kon draaien zonder een dure reparatie en is 
deze ook stilgezet. In mei zijn de molens door de firma Bettink weggehaald.
De funderingen en de kabels tussen het trafohuis en de funderingen liggen er nog, we hebben 
offertes aangevraagd voor de verwijdering daarvan. 

Agendapunt 4. Financieel verslag + Vaststelling rentepercentages leningen
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Aan het eind van deze WINDFO vindt u de financiële overzichten.

Toelichting op een aantal bedragen:

Balans vereniging, Rekening courant windmolens:

Bij de oprichting van de WWC is afgesproken dat de inkomsten en uitgaven van de 
molens gescheiden gehouden worden van de overige inkomsten en uitgaven. De bank- 
en spaarrekeningen worden in de boekhouding bij de windmolens gerekend. Rekening 
courant windmolens is het deel van de bedragen op de bankrekeningen wat 
toegerekend moet worden aan de vereniging.

Exploitatie vereniging, Vergoeding van windmolens:

Ook dit bedrag heeft te maken met de scheiding tussen de windmolens en de 
vereniging. De vereniging heeft hoofdzakelijk onkosten en nauwelijks inkomsten 
doordat alleen nieuwe leden contributie betalen. Daarom wordt jaarlijks een bedrag 
overgeheveld van de windmolens naar de vereniging.

Exploitatie vereniging, Ontvangen contributie:

Alleen degenen die de laatste 6 jaren lid geworden zijn en geen lening verstrekt hebben
betalen 7 euro voor een heel jaar

Exploitatie vereniging, Website onderhoud:

Er is dit jaar nog geen factuur ontvangen, als deze alsnog binnen komt dan zal deze op 
het volgende jaar geboekt worden.

Exploitatie vereniging, Ledenvergaderingen:

Vorig jaar hadden we 2 ledenvergaderingen, dit jaar 1 ledenvergadering, daarom zijn de
kosten veel lager

Exploitatie vereniging, Informatieavond leningen Westfrisia:

Dit was een nagekomen rekening voor de avond die in mei 2018 gehouden is.

Exploitatie vereniging, Overige bestuurskosten:

Dit zijn voornamelijk de kosten voor het boekhoudprogramma, verder wat kleine 
incidentele uitgaven.

Balans vereniging, Achtergestelde lening Windpark Westfrisia:

We hebben behalve de leningen van leden ook een lening van 50.000 euro aan 
Windpark Westfrisia verstrekt. De rente over de eerste paar maanden is daarbij 
opgeteld.

Balans molens, Deelneming Windpark Westfrisia:

Tot 1 juli 2018 had de WWC ruim 136.320 euro overgeschreven. In mei 2018 is 55.896 
euro terug gestort, zodat er op 1 juli 2018 80.424 euro op de balans stond. Achteraf 
bleek dat dit een nadeel voor de belastingen opleverde. Daarom is alsnog een 'lening' 
van 20.256 euro van Windpark Westfrisia geboekt. De deelneming Windpark Westfrisia 
is daardoor met 20.256 euro verhoogd. Bij de schulden is dit bedrag geboekt als 
'Rekening courant Windpark Westfrisia'.

Balans molens, Nog te ontvangen en Vooruit betaald:

Voor 2 van de 3 de GSM antennes ontvangen wij per kalenderjaar huur, maar ons 
verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni. Soms komt de huur pas na 30 juni binnen, 
in dat geval wordt de helft daarvan als 'nog te ontvangen' geboekt.

Voor rekeningen die wij moeten betalen geldt dit ook: als we voor het hele jaar betaald 
hebben wordt de helft geboekt als 'vooruit betaald'.
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Balans molens, Debiteuren:

Voor 1 GSM antenne ontvangen we maandelijks huur, dit jaar hadden we op 30 juni al 
facturen voor juli en augustus ontvangen maar de bedragen (totaal 611) nog niet.

Balans molens, Overige schulden:

Hoewel de ledenleningen in oktober afgelost zullen worden moet de aflossing 
opgenomen worden in de jaarrekening van het afgelopen jaar. Daarom is dit vermeld 
als Aflossingsverplichting.

Balans molens, Voorziening eigen risico:

De WWC streeft naar een reserve van 5000 euro voor de betaling van het eigen risico 
van de windmolen verzekeringen. Als een deel van dit bedrag gebruikt wordt dan wordt 
de reserve lager dan 5000 euro, en wordt het 'tekort' voor de helft aangevuld. Daardoor
wordt het eigen risico uitgesmeerd over meerdere jaren.

Er is ook zo'n reserve voor groot onderhoud, daarbij wordt gestreefd naar een reserve 
van 7000 euro per windmolen. Omdat de Duif en de Eend dit jaar gesloopt zijn is de 
gewenste reserve 14.000 euro. De reservering wordt daardoor (14.000– 26.341) / 2 = 
– 6.171 euro, ofwel: dit bedrag mag uit de reserve overgeheveld worden naar het 
kapitaal van de WWC. Dit bedrag ziet u daarom ook terug bij de onkosten van de 
windmolens.

De voorziening herstelkosten is jaren geleden ingesteld voor bijvoorbeeld de sloop van 
de windturbines. Hieruit kan binnenkort de sloop van de funderingen van de Condor, de 
Duif en de Eend betaald worden. De Condor is in 2008 gesloopt maar de fundering is 
nooit verwijderd.

Exploitatie windmolens, Elektriciteit:

In 2018 kregen we voor de verkoop van elektriciteit een voorschotprijs van 3,5 ct/kWh. 
Omdat de energieprijzen in 2018 omhoog gingen wordt in 2019 een voorschotbedrag 
van 4,8 ct/kWh uitbetaald. Hoewel we veel minder kWh opgewekt hebben hebben we 
toch hogere inkomsten gehad. In mei 2019 hebben we een nabetaling van ongeveer 
1700 euro over het kalenderjaar 2018 ontvangen vanwege de gestegen energieprijzen. 
Inmiddels zijn de energieprijzen weer gezakt, in mei 2020 krijgen we de afrekening 
over 2019 en is het mogelijk dat we weer een nabetaling krijgen, maar het is ook 
mogelijk dat we een een bedrag terug moeten betalen.

Exploitatie windmolens, Vergoeding GSM antennes:

De vergoedingen zijn niet gedaald ten opzichte van vorig jaar, waarschijnlijk is een keer
maandfactuur van KPN in het verkeerde jaar geboekt.

Exploitatie windmolens, Vaste lasten:

Deze bestaan uit onderhoudskosten (6.611), verzekering (3.035) en een paar kleine 
bedragen. Vanaf begin 2018 betalen we minder voor het onderhoudscontract maar 
moeten we wel meer zelf betalen. Vorig jaar hadden we een paar dure reparaties. Vanaf
januari 2019 hebben we geen onderhoud voor de Duif en de Eend meer. Daardoor zijn 
de vaste lasten flink lager dan vorig jaar.

Exploitatie windmolens, Variabele kosten:

Hieronder vallen de reserveringen voor eigen risico en groot onderhoud. Omdat we de 
reserveringen niet aangesproken hebben hoeven de reserveringen minder aangevuld te 
worden (zie de uitleg bij de balans). En doordat de Duif en de Eend gesloopt zijn 
kunnen we zelfs 6.171 euro uit de reserve halen in plaats van een aanvulling te doen. 
Daardoor worden de variabele kosten dit jaar negatief, het zijn in wezen opbrengsten in
plaats van kosten.

Exploitatie windmolens, Algemene kosten:

Dit zijn de kosten van de accountant, de vergoedingen voor het bestuur en contributies 
van andere organisaties.
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Exploitatie windmolens, Rentelasten:

Dit bestaat uit 7.620 euro de rente op de ledenleningen en 200 euro bankkosten.

Exploitatie windmolens, Rentebaten:

Dit bestaat uit 1.282 euro rente op de lening aan Windpark Westfrisia en 37 euro rente 
op de spaarrekeningen.

Exploitatie windmolens, Boekwinst activa:

De Duif en de Eend stonden op de balans voor 1 euro maar zijn verkocht voor 6.000 
euro. Dit resulteert in een boekwinst van 5.999 euro.

Exploitatie windmolens, Resultaat:

We hebben 14.758 euro winst gemaakt uit onze eigen activiteiten. De afgelopen jaren 
hebben we uit onze eigen activiteiten 13.238 euro verlies geleden, deze mogen in 
mindering gebracht worden op het belastbare bedrag. Daardoor hoeven we maar 304 
euro belasting af te dragen.

Vaststelling rentepercentages:

In de leningovereenkomsten voor Windpark Westfrisia staat dat de ledenvergadering de rente 
op de leningen zal vaststellen. Er is nog geen dividend van Windpark Westfrisia ontvangen, dus
stelt het bestuur voor om de rentepercentages aan te houden die als minimum genoemd zijn in
de overeenkomsten:

• Omwonenden 6 %

• Niet-omwonenden die voor 1 juli 2017 aangemeld zijn als lid 5 %

• Niet-omwonenden die op of na 1 juli 2017 aangemeld zijn als lid 4 %

In de financiële overzichten is met deze percentages gerekend. Als de ledenvergadering besluit
hogere percentages te rekenen dan moeten de financiële overzichten aangepast worden.

Agendapunt 6. Notulen vorige ledenvergadering

Vanwege de privacy wetgeving zullen we in het vervolg in de notulen van vergaderingen geen 
namen van aanwezigen vermelden, tenzij iemand aangeeft geen bezwaar te hebben tegen 
vermelding van de naam. Namen van bestuursleden en leden van de kascommissie zullen wel 
vermeld worden zodat leden weten wie de vereniging besturen en controleren.

Verslag ledenvergadering WWC  d.d.  25 sept. 2018 

Aanwezig: bestuur: Co de Vries voorzitter

Fer Beerepoot   secretaris

Kees Schouten penningmeester

Sjon Wagenaar1 bestuurslid

Anton Greefkes bestuurslid

leden: aanwezig zijn 16 leden

afwezig met kennisgeving  zijn 2 leden 

1. Opening

a. De voorzitter opent de vergadering met een welkom. Omdat we met name nieuwe leden uit 
deze omgeving verwachten, is gekozen voor De Schalm als vergaderlocatie. 

De bouw van de molens van Windpark Westfrisia is gestart en dit is aanleiding voor het gebak 
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bij de koffie. 

2. Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken. Er is bericht van verhindering binnengekomen van twee 
leden.

3. Jaarverslag WWC 2017-2018
Het jaarverslag wordt toegelicht door de penningmeester. Het verslag en de toelichting daarop 
geven geen aanleiding tot vragen of opmerkingen,   waarmee het verslag is vastgesteld

4. Financieel verslag 2017-2018 
De penningmeester geeft een toelichting op het financieel verslag, waarna het verslag wordt 
goedgekeurd. 

 

5. Verslag kascommissie
De kascommissie heeft op 20 september 2018 de kascontrole uitgevoerd en heeft alle 
gegevens in orde bevonden. De commissie stelt de ledenvergadering voor het bestuur 
decharge te verlenen. 

De vergadering gaat akkoord met dit voorstel. 

6. Notulen vorige ledenvergaderingen 
Er worden geen vragen gesteld en geen opmerkingen gemaakt over het verslag, waarmee het 
verslag wordt vastgesteld. 

7. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar zijn Co de Vries, Kees Schouten en Sjon Wagenaar. Er zijn geen 
tegenkandidaten. 

De vergadering stemt in met de herbenoeming van Co de Vries, Kees Schouten en Sjon 
Wagenaar. 

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 
wordt een opvolger voor Nico gezocht. 

Corina Bussse stelt zich beschikbaar als lid van de kascommissie. De vergadering stemt in met 
haar benoeming. 

Namens het bestuur wordt Nico bedankt voor zijn jarenlange staat van dienst als lid van de 
kascommissie. Als blijk van waardering ontvangt hij een boek naar keuze over windenergie of 
over voeding. 

9. Begroting 
De begroting wordt toegelicht door de penningmeester. Zowel de begroting als de toelichting 
geven geen aanleiding tot opmerkingen, waarmee de begroting wordt vastgesteld. 

10. Postcoderoos 
Op 5 juli heeft gemeente Medemblik de omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een 
nieuwe molen. 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. 
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Als het bezwaar afgewezen wordt, dan kan de bezwaarmaker in beroep gaan bij de Raad van 
State. In dat geval kan het nog wel een jaar duren voordat de vergunning onherroepelijk is. 

11.  Voortgang windpark Westfrisia
In mei is 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.

12. Leningen Windpark Westfrisia
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. 

13.  Rondvraag
Een lid stelt voor op de website informatie, waaronder een aantal data van de windmolens te 
plaatsen. 

Verzocht wordt ook op een open dag bezoekers gelegenheid te geven de bouwplaats te 
bezoeken. 

14. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en wenst allen wel thuis. 

Fer Beerepoot, secretaris 

Agendapunt 7. Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar zijn Fer Beerepoot en Anton Greefkes. Zij stellen zich verkiesbaar.

Agendapunt 8. Verkiezing kascommissie

Jack Hoogendijk is dit jaar aftredend omdat hij 6 jaar lid is van de kascommissie. Kandidaten 
voor de opvolging van Jack kunnen zich aanmelden via een mail naar wwc@wfr-wind.nl.

De kascommissie bestaat uit 3 leden die één avond per jaar de administratie van de 
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penningmeester controleren. Hiervoor krijgen de leden van de kascommissie een vergoeding 
van 25 euro.

Agendapunt 9. Begroting

De begroting is opgenomen in de financiële overzichten aan het eind van deze WINDFO. Als de 
“WINDcoöperatie Gedep. Laanweg” een definitieve vergunning heeft voor de bouw van een 
nieuwe windturbine op de plaats van de Adelaar dan zal de Adelaar aan “WINDcoöperatie 
Gedep. Laanweg” overgedragen worden. In dat geval zullen wij geen inkomsten en uitgaven 
meer hebben voor de Adelaar. In de begroting is rekening gehouden met overdracht van de 
Adelaar per 1 januari 2020.

In de begroting is geen rekening gehouden met dividend van Windpark Westfrisia, omdat het 
op dit moment niet zeker is wanneer en hoeveel dividend uitbetaald zal worden. In eerste 
instantie zal de winst van Windpark Westfrisia gebruikt worden om de hypotheekschuld te 
verlagen.

De begroting zal op de ledenvergadering nader toegelicht worden.

Agendapunt 10. Postcoderoos

Het is nog niet bekend wanneer er een onherroepelijke uitspraak wordt gedaan over de 
bezwaren tegen de plannen van de “WINDcoöperatie Gedep. Laanweg”  om op de plaats van 
de Adelaar een nieuwe turbine te bouwen.

OPBRENGSTEN

Het afgelopen jaar zijn de opbrengsten alle maanden achtergebleven bij de prognoses. Voor 
een deel zal dit te maken hebben met veroudering, maar ook bij Andijkerwind bleven de 
opbrengsten 9 van de 12 maanden achter bij de prognose. De Adelaar en de Buizerd leverden 
83 % van wat ze gemiddeld de laatste 30 jaar geleverd hebben.
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Maand Adelaar Buizerd Duif Eend
sep 18 4920 4351 7838 8199

okt 5831 6091 7727 8082
nov 8418 8443 3348 10045
dec 9332 9767 0 14038
jan 8621 9450 0 12277
feb 6350 7587 0 10098
mrt 9507 14460 0 9147
apr 5255 5991 0 0
mei 5633 5790 0 0
jun 5144 4949 0 0
jul 3447 3582 0 0

aug 19 5515 5436 0 0

Laatste 12 maanden 77973 85897 18914 71885
Vanaf plaatsing:
Totaal 2897802 3229496 3272531 3153296
Gemiddeld 92552 105028 133240 128385
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FINANCIËLE OVERZICHTEN WWC 2018 - 2019 (concept)

Balans vereniging 30-06-19 30-06-18

Vlottende activa:

Rekening courant windmolens 666 327

Nog te ontvangen bedragen 5 0

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

EIGEN VERMOGEN 671 327

Exploitatie vereniging Dit jaar Vorig jaar
Begroting

19 / 20

INKOMSTEN

Vergoeding van windmolens 1.000 2.000 830

Ontvangen contributie 23 32 60

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

Totaal inkomsten 1.023 2.032 890

UITGAVEN

Website ontwerp 0 789

Website onderhoud 0 99 100

Webhosting 179 179 200

Abonnementen / lidmaatschappen 125 135 140

Ledenvergaderingen 173 359 400

Informatieavond leningen Westfrisia 27 172

Overige bestuurskosten 175 257 50

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

Totaal uitgaven: 679 1.990 890

TOTAAL RESULTAAT VERENIGING 344 42 0
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Balans molens 30-06-19 30-06-18
Vaste activa:
Adelaar 1.472 1.472
Buizerd 953 953
Condor (fundering) 2 2
Duif + Eend 0 1

---------- ---------- +
2.427 2.428 A

Financiële vaste activa
Achtergestelde lening Windpark Westfrisia 51.495 50.213
Deelneming Andijkerwind B.V. 1.800 1.800
Deelneming Windpark Westfrisia B.V. 100.680 80.424

---------- ---------- +
153.975 132.437 B

Overige vorderingen:
Nog te ontvangen 3.038 763
Vooruit betaald 3.246 2.012

---------- ---------- +
6.284 2.775 C1

Debiteuren: 611 6.308 C2

Liquide middelen:
Betaalrekeningen 46.932 65.973
Spaarrekeningen 329.892 129.855

---------- ---------- +
376.824 195.828 D

Kortlopende schulden:
Crediteuren 39 341 E1
Overige schulden:
Af te dragen omzetbelasting 1.807 871
Nog te betalen 2.664 2.133
Vooruit ontvangen Libertel / KPN 2.219 4.174
Rente ledenleningen 7.620
Aflossingsverplichting ledenleningen 10.787
Rekening courant vereniging 666 327
Rekening courant Windpark Westfrisia B.V. 20.256

---------- ---------- +
46.019 7.505 E2

LANGLOPENDE SCHULDEN
Leningen leden 150.213 0 F

VOORZIENINGEN
Voorziening eigen risico 4.963 4.926
Voorziening groot onderhoud 20.170 26.341
Voorziening voor herstelkosten 6.514 6.514

---------- ---------- +
31.647 37.781 G

EIGEN VERMOGEN (A + B + C1 +C2 + D - E1 
E2 – F -G)

312.203 294.149
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Exploitatie windmolens Dit jaar Vorig jaar Begroting
 19 / 20

Begroting
 20 / 21

OPBRENGSTEN

Elektriciteit 12.998 12.151 6.110 4.390

Vergoeding GSM antennes 10.919 11.258 7.160 3.090

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

Totaal inkomsten 23.917 23.409 13.270 7.480 A

EXPLOITATIEKOSTEN

Vaste lasten 9.781 18.398 7.680 5.720

Variabele kosten –4.607 3.371 4.120 2.880

Algemene kosten 2.483 2.554 2.790 2.790

Afschrijvingen 0 0 0 0

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

Totaal exploitatiekosten 7.657 24.323 14.590 11.390 B

OVERIGE UITGAVEN / INKOMSTEN

Rentelasten -7.820 -154 -8.290 -8.290

Rentebaten 1.319 380 1.340 1.340

Vergoeding vereniging -1.000 -2.000 -1.210 -1.210

Boekwinst activa 5.999

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

Totaal overige uitgaven/inkomsten -1.502 -1.776 -8.160 -8.160 C

Resultaat voor belastingen (A - B + C) 14.758 -2.688 -9.480 -13.150

Belastingen -304 0 0 0

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

Resultaat bedrijfsvoering na belastingen 14.454 -2.688 -9.480 -12.700

Dividend 3.600 0 20.000 30.000

Te verstrekken subsidies 0 0 0 -15.000

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

Resultaat na belastingen 18.054 -2.688 10.520 2.930
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