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LEDENVERGADERING
Het bestuur nodigt alle leden uit voor de ledenvergadering die gehouden wordt op dinsdag 22
september in dorpshuis De Schalm in Westwoud.
De aanvangstijd is 20.00 uur. Het adres is Dr. Nuijensstraat 14 B 1617 KC Westwoud.
Vanwege COVID-19 moet u zich via wwc@wfr-wind.nl aanmelden om de vergadering te
kunnen bezoeken. Alleen als u van ons een bevestiging ontvangt kunt u de vergadering
bezoeken. Het maximum aantal personen wat in vergaderruimte toegestaan is is 25, dat is
inclusief het bestuur en 1 genodigde, dus 19 leden kunnen de ledenvergadering bezoeken.
Vanwege het beperkte aantal personen zullen alleen leden toegelaten worden, het is dus niet
mogelijk om iemand anders mee te nemen.
Agenda
1. Opening
2. Ingekomen stukken + mededelingen
3. Jaarverslag WWC 2019-2020
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
Na afloop van de vergadering zal Theo Beerepoot in ongeveer een half uur tijd zijn visie geven
op het beperken van het energieverbruik in Nederland.
Agendapunt 3. Jaarverslag WWC 2019-2020
Op 5 februari is een extra ledenvergadering gehouden over het verstrekken van een lening
t.b.v. de postcoderoos en een garantstelling voor een onderzoek naar e-deelauto's.
Aan het begin van het jaar hadden we 143 leden. 1 lid heeft zich afgemeld, van 1 lid hebben
we vernomen dat deze overleden is en er is 1 nieuw lid aangemeld. waardoor we eindigden
met 142 leden.
De funderingen van de Duif en de Eend zijn nog niet verwijderd. Eerst moeten kabels door
Liander verwijderd worden. Daarvoor is eind 2019 al opdracht gegeven maar dit is nog niet
gebeurd. Als deze funderingen verwijderd worden dan willen we de fundering van de Condor
(in Enkhuizen) ook laten verwijderen.
Agendapunt 4. Financieel verslag + Vaststelling rentepercentages leningen
Aan het eind van deze WINDFO vindt u de financiële overzichten.
In februari heeft de ledenvergadering een garantstelling van 5000 euro voor een onderzoek
naar e-deelauto's goedgekeurd. Dit bedrag is niet in de jaarrekening opgenomen, want als
alles goed gaat dan hoeven we geen bijdrage aan dit onderzoek te leveren. Als ons wel
gevraagd wordt om een bijdrage te leveren dan zal dit het komende jaar in de jaarrekening
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opgenomen worden.
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 banken 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:
Vorig jaar is er geen factuur ontvangen, de factuur die dit jaar ontvangen is is voor heel
2020 en dus is de helft daarvan geboekt op het afgelopen verenigingsjaar.
Exploitatie vereniging, Ledenvergaderingen:
Vorig jaar hadden we 1 ledenvergadering, dit jaar 2 ledenvergaderingen, daarom zijn de
kosten hoger.
Exploitatie vereniging, Overige bestuurskosten:
Dit zijn voornamelijk de kosten voor het boekhoudprogramma, verder wat kleine
incidentele uitgaven.
Balans molens, Achtergestelde lening Windpark Westfrisia:
We hebben behalve de leningen van leden ook een lening van 50.000 euro aan
Windpark Westfrisia verstrekt. In maart is 1/15e deel daarvan afgelost en rente betaald
over het jaar ervoor.
Balans molens, Deelneming Windpark Westfrisia:
De aandeelhouders van Windpark Westfrisia hebben een deel van het park gefinancierd.
In juli 2020 is hiervan 80.304 euro terugbetaald, maar dat valt na het huidige boekjaar.
Balans molens, Nog te ontvangen en Vooruit betaald:
Nog te ontvangen: de opbrengsten van molens van de maand juni, teveel betaalde
vennootschapsbelasting en rente op de lening aan Windpark Westfrisia
Voor rekeningen die wij moeten betalen geldt: als we voor het hele jaar betaald hebben
wordt de helft geboekt als 'vooruit betaald'.
Balans molens, Debiteuren:
Voor 1 GSM antenne ontvangen we maandelijks huur, dit jaar hadden we op 30 juni al
een factuur voor juli maar de betaling nog niet.
Balans molens, Overige schulden:
Aflossingsverplichting ledenleningen: banken willen inzicht hebben in de verplichtingen,
daarom is het gebruikelijk om de aflossing van langlopende leningen (de ledenleningen)
voor het volgende boekjaar als een kortlopende schuld te boeken.
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Balans molens, Rekening courant Windpark Westfrisia B.V.:
Bij de bouw van Windpark Westfrisia is een deel van de financiering als schuld geboekt
(dus niet daadwerkelijk naar Westfrisia overgeschreven). Deze schuld zal het komende
jaar waarschijnlijk kwijtgescholden worden.
Balans molens, Leningen leden:
In 2018 hebben de leden 161.000 euro aan de WWC geleend. Maar vanwege de
boeking van de aflossingsverplichting (zie hierboven onder Balans molens, Overige
schulden) wordt per 30 juni de aflossing van het volgende boekjaar ook afgetrokken.
Daarom was het saldo op 30 juni 2019 geen 161.000 maar 150.213 euro. In oktober
2019 is voor het eerst ongeveer 6,6 % (10.681 euro) van de leningen afgelost en
daardoor is het saldo op 30 juni 2020 139.532 euro.
Balans molens, Voorziening eigen risico:
Vroeger is een reserve ingesteld voor het eigen risico van verzekering de molens.
Omdat we nu nog maar 2 molens hebben en over enige tijd nog maar 1 molen is
besloten om deze reserve op te heffen. Het bedrag wat gereserveerd was (4963 euro) is
nu als inkomsten geboekt onder Variabele kosten.
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 vorig gesloopt zijn is de
gewenste reserve 14.000 euro. Vorig jaar is de helft van het bedrag afgeboekt wat
vrijkwam na het slopen van de Duif en de Eend, dit jaar is het restant (6.170 euro)
afgeboekt. Dit bedrag is ook als inkomsten geboekt onder Variabele kosten.
De Voorziening voor herstelkosten is ingesteld voor de sloop van de windturbines. Het
verwijderen van de bekabeling bij de Duif en de Eend is begroot op 6.057 euro, dit is
geboekt op deze reserve. In eerdere jaren is steeds de helft van het verschil tussen de
gewenste reserve en de werkelijke reserve aangevuld. Omdat verwacht wordt dat het
komende jaar de funderingen van de Condor, Duif en de Eend verwijderd zullen worden
is dit jaar de reserve verhoogd naar 7500 euro, de benodigde aanvulling (7.043 euro) is
geboekt op Variabele kosten.
Exploitatie windmolens, Elektriciteit:
Vorig jaar hebben de Duif en de Eend een groot deel van het jaar gedraaid, dit jaar
alleen de Adelaar en Buizerd. Door meevallende opbrengsten en hogere energieprijzen
is de opbrengst relatief hoog ten opzichte van het vorige jaar.
Exploitatie windmolens, Vaste lasten:
Deze bestaan uit onderhoudskosten (2476 euro), verzekering (2398 euro) en een paar
kleine bedragen.
Exploitatie windmolens, Variabele kosten:
Hieronder valt het netbeheer van de molens en de reserveringen voor eigen risico,
groot onderhoud en herstelkosten. Doordat de voorzieningen voor eigen risico en groot
onderhoud sterk verlaagd zijn worden de variabele kosten dit jaar ook 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.
Exploitatie windmolens, Rentelasten:
Dit bestaat uit 8.518 euro de rente op de ledenleningen en 219 euro bankkosten.
Exploitatie windmolens, Rentebaten:
Dit bestaat uit 1.288 euro rente op de lening aan Windpark Westfrisia en 35 euro rente
op de spaarrekeningen.
Exploitatie windmolens, Subsidies:
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In 2016 hebben wij een subsidie van 4000 euro toegezegd aan de Parochieraad van de
Martinuskerk in Medemblik voor de plaatsing van de zonnepanelen. De plaatsing ging
niet van een leien dakje (wat je bij een kerkelijke organisatie wel zou verwachten), de
panelen zijn pas het afgelopen jaar geplaatst, waarna de subsidie uitbetaald is.
Exploitatie windmolens, Resultaat:
We hebben 320 euro winst gemaakt uit onze eigen activiteiten. Hierover moeten we 56
euro belasting af te dragen.
Het afgelopen jaar hebben we 24.900 euro dividend ontvangen van Andijkerwind.
Daardoor is het totale resultaat van de windmolens 25.164 euro.
Vaststelling rentepercentages:
In de leningovereenkomsten voor Windpark Westfrisia staat dat de ledenvergadering de rente
op de leningen zal vaststellen. Het bestuur stelt voor om de rentepercentages niet aan te
passen:
•

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.
De notulen van de ledenvergadering op 24 september 2019 zijn in de extra ledenvergadering
op 5 februari 2020 vastgesteld.
Verslag ledenvergadering 5 februari 2020
Locatie: De Schalm Westwoud
1. Opening
2. Ingekomen stukken + mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen.
3. Verslag ledenvergadering 24 september 2019
Het verslag is door ledenvergadering goedgekeurd.
Agendapunt 4. Voorstel lening windpostcoderoos
De WINDcoöperatie Andijk Gedeputeerde Laanweg U.A. wil onze molen de Adelaar vervangen
door een nieuwe molen. Vorig jaar is de vergunning afgegeven door de gemeente Medemblik.
Er zijn bezwaren ingediend maar die zijn afgewezen, de vergunning is dus onherroepelijk.
De WINDcoöperatie krijgt geen subsidie voor de bouw van de molen. De nieuwe windmolen
wordt gefinancierd door de leden. Elk lid heeft een bepaald bedrag ingelegd. De leden krijgen
deze inleg niet terug van de WINDcoöperatie maar ze krijgen de komende jaren vrijstelling van
de energiebelasting (afhankelijk van het bedrag wat ingelegd is). Daarmee verdienen de leden
de inleg terug.
Bij de oprichting van de WINDcoöperatie is een begroting gemaakt en is berekend hoeveel er
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door de leden ingelegd moet worden. Inmiddels is gebleken dat bepaalde onkosten te laag
ingeschat zijn en dreigt bij de start van het project een tekort. Daardoor zou het project niet
uitgevoerd kunnen worden. Het bestuur van de WINDcoöperatie heeft daarom het bestuur van
de WWC gevraagd of ze geld van de WWC kunnen lenen.
Het bestuur van de WWC is bereid een lening te verstrekken, maar onder de volgende
voorwaarden:
•

Het bedrag van de lening is maximaal 35.000 euro

•

De lening dient vanaf jaar 2 in maximaal 10 jaar lineair te worden afgelost

•

Over het uitstaande bedrag van de lening dient een rente van 2% per jaar te
worden vergoed

•

Het te lenen bedrag mag uitsluitend gebruikt worden voor het voldoen van de
laatste termijn voor de nieuwe molen

•

De betaling van deze laatste termijn mag pas plaatsvinden nadat de molen in
bedrijf is gesteld en aantoonbaar naar behoren functioneert
De nieuwe molen moet goed verzekerd zijn

•
•

Voor de lening dient zekerheid te worden gesteld middels 1e recht van
hypotheek op de molen c.a., e.e.a. bij notariële akte vastgelegd.

•

De leningovereenkomst dient eveneens notarieel te worden vastgelegd, in welke
overeenkomst de consequenties van achterstalligheid, wanbetaling e.d. op voor
onderhavige overeenkomst gebruikelijke condities zullen worden vastgelegd, e.e.a. ten
genoegen van ons bestuur

•

De WWC betaalt de notariskosten

•

De ledenvergadering van de WWC moet met het voorstel instemmen

Aan de lening zijn risico's verbonden, het is mogelijk dat de WINDcoöperatie niet in staat is
aan haar verplichtingen te voldoen. Door het afsluiten van een hypotheek kan dit risico
afgedekt worden.
Het zou jammer zijn als dit mooie project niet door kan gaan. Er is veel tijd in gestopt en het
kan 125.000 kWh per jaar opleveren.
Het voorstel is door de ledenvergadering goedgekeurd.
Agendapunt 5. Voorstel garantstelling project e-deelauto's
De Zonnecoöperatie West-Friesland is begonnen met een project voor elektrische deelauto's.
Hier zijn kosten aan verbonden, zoals een test met een paar auto's. Er is bij een paar
instanties subsidie aangevraagd maar tot nu toe zonder succes. De Zonnecoöperatie wil het
project alvast starten en ondertussen proberen bij andere instanties subsidie aan te vragen,
maar als dat niet lukt dan zit de Zonnecoöperatie met een kostenpost die ze eigenlijk niet kan
betalen. De Zonnecoöperatie heeft daarom aan het bestuur van de WWC gevraagd of de WWC
garant wil staan voor 5000 euro. Als het lukt om 5000 euro subsidie te krijgen dan hoeft de
WWC niets bij te dragen, als er minder dan 5000 euro subsidie beschikbaar is dan zou de WWC
dit moeten aanvullen tot 5000 euro.
Het bestuur stelt de ledenvergadering voor garant te staan voor maximaal 5000 euro.
Het voorstel is door de ledenvergadering goedgekeurd.
6. Rondvraag
Hiervan zijn geen aantekeningen gemaakt.
7. Sluiting
Agendapunt 7. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar zijn Co de Vries, Kees Schouten en Sjon Wagenaar. Zij stellen zich
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allen herkiesbaar.
Agendapunt 8. Verkiezing kascommissie
De kascommissie bestaat dit jaar uit Wim Hink, Dirk de Vries en Corina Busse. Aftredend en
nog 1 keer herkiesbaar is Dirk de Vries.
Agendapunt 9. Begroting
In de laatste kolommen van de financiële overzichten vindt u de begrotingen. Bij de
windmolens is zowel de begroting voor het komende jaar als voor het volgende jaar
opgenomen. Er is rekening gehouden met afstoten van de Adelaar per 1 januari 2021, daarom
zijn de opbrengsten en lasten in het volgende jaar lager.

MEER RUIMTE VOOR WINDMOLENS IN NOORD-HOLLAND
De provincie wil de regels voor de plaatsing van windmolens versoepelen. Voortaan moet een
lijnopstelling uit minimaal 3 molens bestaan in plaats van 6. De eis dat voor elke nieuwe molen
2 oude molens gesloopt moeten worden vervalt. In landelijk gebied wordt het onder
voorwaarden mogelijk om windmolens te plaatsen die niet groter zijn dan 15 meter. Dat laatste
lijkt een wassen neus, want de kostprijs per kWh van zulke molens is zo hoog dat het erg
moeilijk wordt om die zonder verlies te laten draaien.

AFLOSSING LENINGEN
De leden die een lening verstrekt hebben voor Windpark Westfrisia hebben in oktober 2019 en
in de eerste week van juli 2020 een aflossing ontvangen van 1/15e deel van de oorspronkelijke
lening. In de leningovereenkomsten staat dat de aflossing in oktober overgeschreven zal
worden, maar het is in de praktijk makkelijker om de aflossingen al in juli over te schrijven. In
de leningovereenkomsten staat dat over de aflossingen geen rente berekend wordt vanaf 1 juli
tot de datum van uitbetaling. Het programma waarmee de rente en aflossingen berekend
worden doet dat echter wel. Omdat de aflossingen snel na 1 juli overgeschreven worden, wordt
door het computerprogramma een heel klein rentebedrag berekend, in de orde van grootte van
0,1 % van het leningbedrag. Dat is dus een klein voordeeltje voor degenen die een lening
verstrekt hebben. Als de aflossing in oktober uitbetaald zou worden dan zou dit voordeel veel
groter zijn.
De aflossing komt niet precies overeen met 1/15e deel van de lening. Dat komt door de manier
waarop het computerprogramma de rente berekent. Het ene jaar kan de aflossing een paar
euro hoger zijn dan het andere jaar. In het 15e jaar wordt het resterende bedrag afgelost dus
worden alle afwijkingen gecorrigeerd.

OPBRENGSTEN
Na 3 slechte jaren hebben we weer een jaar achter de rug met 'normale' opbrengst. Dit kwam
vooral doordat de maanden februari en maart veel opleverden. Helaas stond de Adelaar in
januari 12 dagen stil terwijl het flink waaide, daardoor leverde Adelaar in januari maar de helft
van wat mogelijk was. Ook de eerste week van juli (niet in dit overzicht) stond de Adelaar een
week stil vanwege een storing.
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Maand
jul 19
aug
sep
okt
nov
dec
jan
feb
mrt
apr
mei
jun 20
Laatste 12 maanden
Vanaf plaatsing:
Totaal
Gemiddeld

Adelaar
3447
5515
5396
7454
6106
9895
4437
18571
12929
4323
6383
5259

Buizerd
3582
5436
5126
6710
5981
8379
8509
18722
12203
6451
6130
3887

Prognose
4214
3837
4778
7451
6709
8906
10735
9235
8628
6603
5883
4714

89715

91116

92%

2978555
92659

3311594
104850

kWh

Opbrengsten windmolens WWC
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0
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Maand
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FINANCIËLE OVERZICHTEN WWC 2019 - 2020 (concept)
Balans vereniging

30-06-20

30-06-19

755

666

0

5

Vlottende activa:
Rekening courant windmolens
Nog te ontvangen bedragen

------EIGEN VERMOGEN

Exploitatie vereniging

------- +

755

671

Dit jaar Vorig jaar

Begroting
20 / 21

INKOMSTEN
Vergoeding van windmolens
Ontvangen contributie

1.000

1.000

670

40

23

40

---------- ---------Totaal inkomsten

---------- +

1.040

1.023

710

60

0

120

Webhosting

179

179

200

Abonnementen / lidmaatschappen

328

125

135

Ledenvergaderingen

310

173

200

UITGAVEN
Website onderhoud

Informatieavond leningen Westfrisia
Overige bestuurskosten

27
86

175

---------- ---------Totaal uitgaven:
TOTAAL RESULTAAT VERENIGING

50
---------- +

963

679

705

77

344

5
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Balans molens
Vaste activa:
Adelaar
Buizerd
Condor (fundering)
Duif + Eend

Financiële vaste activa
Achtergestelde lening Windpark Westfrisia
Deelneming Andijkerwind B.V.
Deelneming Windpark Westfrisia B.V.

Overige vorderingen:
Nog te ontvangen
Vooruit betaald

Debiteuren:
Liquide middelen:
Betaalrekeningen
Spaarrekeningen

Kortlopende schulden:
Crediteuren
Overige schulden:
Af te dragen omzetbelasting
Nog te betalen
Vooruit ontvangen Libertel / KPN
Rente ledenleningen
Aflossingsverplichting ledenleningen
Rekening courant vereniging
Rekening courant Windpark Westfrisia B.V.

LANGLOPENDE SCHULDEN
Leningen leden
VOORZIENINGEN
Voorziening eigen risico
Voorziening groot onderhoud
Voorziening voor herstelkosten

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

30-06-20

30-06-19

1.472
953
2
0
---------2.427

1.472
953
2
0
---------- +
2.427
A

47.762
1.800
100.680
---------150.242

51.495
1.800
100.680
---------- +
153.975
B

3.267
2.718
---------5.985

3.038
3.246
---------- +
6.284
C1

312

58.437
329.919
---------388.356
0
1.661
2.139
4.857
8.518
10.729
755
20.256
---------48.915
139.532

0
14.000
7.500
---------21.500
337.375

611

C2

46.932
329.892
---------- +
376.824
D
39

E1

1.807
2.664
2.219
7.620
10.787
666
20.256
---------- +
46.011
E2
150.213

F

4.963
20.170
6.514
---------- +
31.647
G
312.211
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Exploitatie windmolens

Dit jaar Vorig jaar Begroting Begroting
20 / 21
21 / 22

OPBRENGSTEN
Elektriciteit

8.966

12.998

4.260

3.090

11.642

10.919

7.220

3.090

----------

----------

----------

20.608

23.917

11.480

6.180

Vaste lasten

5.102

9.781

6.150

4.190

Variabele kosten

-1461

–4.607

10.720

2.880

Algemene kosten

4.233

2.483

2.790

2.790

0

0

0

0

----------

----------

----------

7.874

7.657

19.660

9.860

Rentelasten

-8.737

-7.820

-7.720

-7.150

Rentebaten

1.323

1.319

1.250

1.170

-1.000

-1.000

-670

-670

0

5.999

Vergoeding GSM antennes
Totaal inkomsten

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

EXPLOITATIEKOSTEN

Afschrijvingen
Totaal exploitatiekosten

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

OVERIGE UITGAVEN / INKOMSTEN

Vergoeding vereniging
Boekwinst activa
Subsidies

-4.000
----------

----------

----------

-12.414

-1.502

-7.140

-6.650

Resultaat voor belastingen (A - B + C)

320

14.758

-16.340

-10.330

Belastingen

-56

-296

0

0

----------

----------

----------

264

14.462

-15.320

-10.330

24.900

3.600

30.000

30.000

0

0

0

0

----------

----------

----------

25.164

18.062

14.680

Totaal overige uitgaven/inkomsten

Resultaat bedrijfsvoering na belastingen
Dividend
Te verstrekken subsidies
Resultaat na belastingen

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

---------- +

---------- +
19.670
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