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LEDENVERGADERING
Het bestuur nodigt alle leden uit voor de ledenvergadering die gehouden wordt op dinsdag 21
september in dorpshuis De Schalm in Westwoud.
De aanvangstijd is 20.00 uur. Het adres is Dr. Nuijensstraat 14 B 1617 KC Westwoud.
Agenda
1. Opening
2. Ingekomen stukken + mededelingen
3. Jaarverslag WWC 2020-2021
4. Financieel verslag + Vaststelling rentepercentages leningen
5. Verslag kascommissie
6. Notulen vorige ledenvergadering
7. Bestuursverkiezing
8. Verkiezing kascommissie
9. Renovatiemogelijkheid Adelaar en Buizerd
10. Begroting
11. Voorstel samenvoegen jaarrekeningen vereniging en windmolens
12. Rondvraag
13. Sluiting
Agendapunt 3. Jaarverslag WWC 2020-2021
In het vorige jaarverslag werd gemeld dat we 142 leden hadden, dit moest 140 leden zijn. 2
leden hebben zich het afgelopen jaar afgemeld dus we eindigen met 138 leden.
Het bestuur vergaderde 2 maal. In augustus 2020 kon weer bij een van de bestuursleden thuis
vergaderd worden, in april 2021 is de vergadering vanwege corona weer via een internet
verbinding uitgevoerd. Wegens gezondheidsredenen kon secretaris Fer Beerepoot de laatste
bestuursvergadering niet meer bijwonen. De ledenvergadering in september 2021 was in De
Schalm mogelijk, maar met een maximum aantal aanwezigen. Dit maximum werd net niet
gehaald dus alle belangstellenden konden de vergadering bijwonen.
In de loop van het jaar kregen we te horen dat de plannen opgegeven zijn om de Adelaar te
vervangen voor een nieuwe molen via de postcoderoosregeling.
We hebben voor het eerst dividend ontvangen van Windpark Westfrisia, het bedrag was veel
groter dan de omzet die we ooit behaald hebben.
Agendapunt 4. Financieel verslag + Vaststelling rentepercentages leningen
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 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
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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, Ledenvergaderingen:
Vorig jaar hadden we 2 ledenvergaderingen, dit jaar 1 ledenvergaderingen, daarom zijn
de kosten lager.
Exploitatie vereniging, Overige bestuurskosten:
Dit zijn voornamelijk de kosten voor het boekhoudprogramma, verder wat kleine
incidentele uitgaven.
Balans molens, Deelneming Windpark Westfrisia:
Bij de oprichting van Windpark Westfrisia moesten wij 48 euro aandelenkapitaal storten.
Tijdens de bouw is dit bedrag toegenomen tot 100.680 euro. Het afgelopen jaar is
vrijwel het hele bedrag teruggestort, er resteert nu nog 120 euro.
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.
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 is het afgelopen
jaar afgelost.
Balans molens, Voorzieningen:
Vorig jaar zijn de voorzieningen aangevuld tot de streefbedragen, er zijn dit jaar geen
mutaties geweest.
Exploitatie windmolens, Elektriciteit:
De opbrengsten waren dit jaar slechter dan vorige jaren (vooral van de Adelaar) en de
elektriciteitsprijzen waren lager dan vorig jaar.
Exploitatie windmolens, Vaste lasten:
Deze bestaan uit onderhoudskosten, verzekering, meterhuur en een paar kleine
bedragen.
Exploitatie windmolens, Variabele kosten:
Hieronder valt het onderhoud van de molens (materiaal- en loonkosten die niet onder
het onderhoudscontract vallen), netbeheer en het verwijderen van bekabeling van de
Duif en de Eend.
Exploitatie windmolens, Algemene kosten:
Dit zijn de kosten van de accountant, de vergoedingen voor het bestuur en contributies
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van andere organisaties.
Exploitatie windmolens, Rentelasten:
Dit bestaat uit 7.528 euro de rente op de ledenleningen en 1646 euro rente- en
bankkosten. We betalen bij de Triodos 0,7 % rente over het saldo boven 100.000 euro
en bij de ASN 0,5 % over het saldo boven 100.000 per spaarrekening.
Exploitatie windmolens, Rentebaten:
Dit is de rente op de lening aan Windpark Westfrisia.
Exploitatie windmolens, Resultaat:
We hebben 3.652 euro verlies geboekt. Dit mogen we verrekenen met eerdere jaren en
daarom mogen we dit jaar 56 euro vennootschapsbelasting terugvragen.
Het afgelopen jaar hebben we 6.000 euro dividend van Andijkerwind en 88.800 euro
dividend van Windpark Westfrisia ontvangen. Daardoor is het totale resultaat van de
windmolens 91.204 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
22 september 2020 – 20 uur
De Schalm – Westwoud
1.

Opening
Voorzitter Co de Vries opent de vergadering iets na 20 uur.
Eenieder wordt, wellicht ten overvloede, gevraagd zich aan de Coronamaatregelen te
houden.
Theo Beerepoot zou een verhaal houden over energiebesparing, maar heeft
moeten
afzeggen. Bestuurslid Sjon Wagenaar zal in plaats hiervan de stand van zaken
met
betrekking tot de Regionale Energiestrategie toelichten.

2.

Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

3.

Jaarverslag 2019-2020
Het verslag roept geen vragen op, alles is duidelijk.

4.

Financieel verslag en vaststelling rentepercentages
Ook het financiële verslag roept, met de toelichting van penningmeester Kees
Schouten, geen vragen op.
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Het voorstel van het bestuur om voor Windpark Westfrisia te blijven werken met
de huidige uit te keren rente-percentages voor degenen die een lening hebben
verstrekt, wordt door de leden akkoord bevonden.
Dus: voor omwonenden 6%, voor niet-omwonenden met een lidmaatschap van
voor 1 juli 2017 5%, voor ‘nieuwe’ leden 4%.
De uitbetaling van de aflossingen wordt om financieel-praktische redenen gedaan
in de zomer.
5.

Verslag kascommissie
Wim Hink, Dirk de Vries en Corine Busse hebben geen onrechtmatigheden of
anderszins geconstateerd. Het bestuur wordt decharge verleend.

6.

Notulen vorige ledenvergadering – 5 februari 2020
Naar aanleiding van:
# De windmolen in Andijk in het kader van de postcoderoos - zie agendapunt 10.
# Met het e-deelauto-project worden goede vorderingen gemaakt. Er wordt nu
gemikt op een start in Hoogkarspel, hopelijk in de loop van 2021.

7.

Bestuursverkiezing
De bestuursleden Co de Vries, Kees Schouten en Sjon Wagenaar worden allen
herkozen.

8.

Verkiezing kascommissie
Bovengenoemde personen onder punt 5 vormen ook volgend jaar de
kascommissie.

9.

Begroting
Met de toelichting in de Windfo en nog wat kleine verduidelijkingen door de
penningmeester levert de begroting geen discussie op en is het allemaal helder.

10.

Postcoderoos
Het project voor een kleine molen in het kader van de postcoderoos in Andijk
verloopt zeer moeizaam. Er is weer een financiële tegenvaller, maar in principe
gaat men wel door.

11.

Windpark Westfrisia
De molens draaien naar behoren. Met name februari was een topmaand.

12.

Rondvraag
Alles is al gezegd.

Agendapunt 7. Bestuursverkiezing
Aftredend zijn Fer Beerepoot en Anton Greefkes. Alleen Anton Greefkes stelt zich herkiesbaar.
Het bestuur stelt Wim Hink voor als opvolger van Fer Beerepoot. Een groep leden die bevoegd
is tot het uitbrengen van 10 % van de stemmen in de ledenvergadering kan een
tegenkandidaat indienen. De namen van de tegenkandidaat en de leden die de kandidaat
steunen moeten uiterlijk 14 september schriftelijk ingediend worden bij het bestuur. Voor de
bepaling van het stemrecht geldt dat leden die vóór 1 juli 2011 lid geworden zijn 11 stemmen
hebben. Leden die in het volgende verenigingsjaar lid geworden zijn hebben 10 stemmen, enz.
De huidige leden hebben samen 1334 stemmen. Dat betekent dat een kandidaatstelling door
minstens 13 leden gesteund moet worden.
Agendapunt 8. Verkiezing kascommissie
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De kascommissie bestaat dit jaar uit Wim Hink, Dirk de Vries en Corina Busse. Aftredend en
nog 1 keer herkiesbaar is Corina Busse. Als Wim Hink bestuurslid wordt dan mag hij niet meer
in de kascommissie zitten en zoeken we voor hem een plaatsvervanger.
Agendapunt 9. Renovatiemogelijkheid Adelaar en Buizerd
De firma Rengineers (die de Adelaar en de Buizerd onderhoudt) kan de Adelaar en Buizerd
renoveren waardoor ze weer 10 tot 20 jaar kunnen blijven draaien. De gondel, de rotor en de
elektronica worden vervangen. In feite blijven alleen de fundering en de mast staan.
De nieuwe rotor heeft 3 wieken waarvan de bladhoek niet gewijzigd kan worden. Hierdoor kan
het onderhoudscontract een stuk goedkoper worden omdat de huidige verstelbare wieken veel
onderhoud nodig hebben. De diameter van de rotor wijzigt niet. Met de nieuwe elektronica is
het mogelijk om op een smartphone zien hoeveel een molen opbrengt en of er een storing is.
De kosten worden geraamd op 81.000 euro per molen. We moeten nog uitzoeken of deze
renovatie zonder vergunningen uitgevoerd kan worden.
Het bestuur stelt voor om uit te zoeken of deze renovatie voor ons mogelijk is, en om de
renovatie uit te voeren als de kosten onder 90.000 euro per molen blijven. Als de kosten hoger
uitvallen en het bestuur wil toch renoveren dan zal opnieuw een voorstel in een
ledenvergadering gedaan worden.
Het bestuur verwacht dat de renovatie economisch niet rendabel is, maar vindt het
belangrijker dat we elektriciteit opwekken dan dat we winst maken. Als we 81.000 euro in 10
jaar afschrijven en de opbrengst wordt 100.000 kWh per jaar dan is dit 8,1 ct/kWh. Daar
komen nog overige kosten bij zoals onderhoud en verzekering. Daar staat tegenover dat de
GSM antennes aan de molens momenteel 11.000 euro per jaar opleveren. Zolang dat zo blijft
is dat omgerekend 5,5 ct/kWh en dan maken we misschien zelfs nog winst.
We hoeven geen leningen af te sluiten om de renovatie uit te voeren, we hebben meer dan
genoeg geld op de rekeningen staan.
Agendapunt 10. Begroting
In de laatste kolommen van de financiële overzichten vindt u de begrotingen.
Er is in de begroting geen rekening gehouden met de renovatie van de molens. Als de
renovatie komend jaar uitgevoerd wordt dan betekent dit dat we per molen een aantal
duizenden euro's afschrijvingskosten krijgen. De hoogte van het bedrag hangt af van de
afschrijvingstermijn (waarschijnlijk 10 jaar) en de datum waarop de molens gerenoveerd
worden. De onderhoudskosten per molen zullen dalen, de opbrengsten van de molens zullen
toenemen.
Agendapunt 11. Voorstel samenvoegen jaarrekeningen vereniging en windmolens
In de huidige jaarrekening worden een balans en een staat van baten en lasten (exploitatie)
van zowel de vereniging als van de windmolens opgesteld. Voor de accountant die de
jaarrekening opstelt betekent dit extra werk omdat ze in feite 2 administraties moeten
bijhouden. Het bestuur stelt voor om vanaf volgend jaar geen onderscheid meer te maken
tussen vereniging en windmolens.

WET BESTUUR EN TOEZICHT RECHTSPERSONEN
In december 2020 is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) aangenomen. In deze
wet staan regels waaraan het bestuur en de toezichthouders van rechtspersonen (zoals de
WWC) zich moeten houden. Er moet duidelijkheid zijn over het bestuur en het toezicht en er
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mag geen sprake zijn van belangenverstrengeling.
Het bestuur denkt dat er bij de WWC maar één punt is wat beter geregeld kan worden: Wat
moet er gebeuren als het bestuur incompleet raakt? In de statuten staat dat het bestuur uit
minstens 5 leden bestaat en dat het aantal bestuursleden oneven moet zijn. Als het aantal
bestuursleden minder dan 5 wordt dan blijft het bestuur bevoegd maar moet zo snel mogelijk
een algemene vergadering beleggen waarin nieuwe bestuursleden gekozen kunnen worden. Er
staat echter niet in de statuten wat er moet gebeuren als we bijvoorbeeld 7 bestuursleden
hebben en 1 van die bestuursleden valt weg. Dan wordt niet voldaan aan de eis dat het
bestuur uit een oneven aantal bestuursleden moet bestaan. Het is mogelijk dat het bestuur
geheel opstapt. Het is niet duidelijk hoe dit dan opgelost moet worden.
Het bestuur zal de komende tijd overleggen met deskundigen over noodzakelijke wijzigingen.
Wijzigingen in de statuten ten gevolge van de WBTR moeten bij de eerstvolgende
statutenwijziging opgenomen worden maar uiterlijk 5 jaar na de datum van inwerkingtreding
van de wet (dus vóór november 2025).

MOGELIJKE PROJECTEN
We hebben op dit moment veel geld op de rekening. Misschien gaan we het komende jaar de
Adelaar en de Buizerd renoveren waardoor het saldo op de rekeningen zal dalen, maar op de
lange duur zal het weer stijgen omdat we de komende jaren veel dividend van Westfrisia
kunnen verwachten.
Het is niet de bedoeling dat de winst uitbetaald wordt aan de leden van de WWC dus we
moeten bedenken wat we met de winst gaan doen. We zouden bijvoorbeeld weer een
subsidieregeling kunnen instellen zoals we een aantal jaren geleden gedaan hebben.
Graag horen wij van de leden hoe ze hierover denken. Voorstellen kunnen naar het bestuur
gestuurd worden (wwc@wfr-wind.nl) of naar Oosteinde 108 A 1647 AG Berkhout.

OPBRENGSTEN
Weer hebben we een slecht jaar achter de rug, de opbrengst was maar 68 % van de prognose.
In 6 maanden werd de prognose door de Buizerd gehaald, de Adelaar kwam 2 maanden in de
buurt van de prognose, verder bleven de opbrengsten onder prognoses.

Maand
jul 20
aug
sep
okt
nov
dec
jan
feb
mrt
apr
mei
jun 21
Laatste 12 maanden
Vanaf plaatsing:
Totaal
Gemiddeld

Adelaar
1620
3606
3278
6255
4345
5480
5229
4975
7054
5372
5461
2548

Buizerd
5371
4850
4209
8023
5996
6502
7739
8814
8813
8012
6694
2076

55223

77098

3033778
91535

3388692
104005
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FINANCIËLE OVERZICHTEN WWC 2020 - 2021 (concept)
Balans vereniging

30-06-21

30-06-20

787

755

7

7

Vlottende activa:
Rekening courant windmolens
Overige schulden

------EIGEN VERMOGEN

Exploitatie vereniging

------- +

780

748

Dit jaar Vorig jaar

Begroting
21 / 22

INKOMSTEN
Vergoeding van windmolens
Ontvangen contributie

1.000

1.000

650

35

40

40

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

---------- +

1.035

1.040

690

Website onderhoud

120

60

120

Webhosting

179

179

180

Abonnementen / lidmaatschappen

489

328

135

Ledenvergaderingen

151

310

200

64

86

50

UITGAVEN

Overige bestuurskosten

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

---------- +

1.003

963

685

32

77
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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 groot onderhoud
Voorziening voor herstelkosten

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

30-06-21

30-06-20

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

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

44.361
1.800
120
---------46.281

47.762
1.800
100.680
---------- +
150.242
B

2.858
2.598
---------5.456

3.267
2.718
---------- +
5.985
C1

318

122.949
429.838
---------552.787
234
1.189
2.997
4.922
7.528
10.728
787
0
---------28.151
128.805

14.000
7.500
---------21.500
428.579

312

C2

58.437
329.919
---------- +
388.356
D
0

E1

1.661
2.139
4.857
8.518
10.729
755
20.256
---------- +
48.915
E2
139.532

F

14.000
7.500
---------- +
21.500
G
337.375
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Exploitatie windmolens

Dit jaar

Vorig jaar

Begroting
21 / 22

5.227

8.966

7.020

11.860

11.642

10.860

----------

----------

17.087

20.608

17.880

6.488

5.102

6.950

Variabele kosten

1718

-1461

1.530

Algemene kosten

3.639

4.233

2.490

0

0

0

----------

----------

11.845

7.874

10.970

Rentelasten

-9.174

-8.737

-8.630

Rentebaten

1.280

1.323

1.110

-1.000

-1.000

-650

0

-4.000

----------

----------

---------- +

Totaal overige uitgaven/inkomsten

-8.894

-12.414

-8.170

Resultaat voor belastingen (A - B + C)

-3.652

320

-1.260

56

-56

0

----------

----------

Resultaat bedrijfsvoering na belastingen

-3.596

264

-1.260

Dividend

94.800

24.900

60.000

OPBRENGSTEN
Elektriciteit
Vergoeding GSM antennes
Totaal inkomsten

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

EXPLOITATIEKOSTEN
Vaste lasten

Afschrijvingen
Totaal exploitatiekosten

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

OVERIGE UITGAVEN / INKOMSTEN

Vergoeding vereniging
Subsidies

Belastingen

---------Resultaat na belastingen

91.204

25.164

C

---------- +

---------- +
58.740
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