Coöperatieve Vereniging tot Collectief Bezit van Windmolens

De Windvogel

Jaarverslag en
Jaarrekening
2OO7

COÖPERATIEVE VERENIGING ‘DE WINDVOGEL’

Statutaire naam: Coöperatieve Vereniging tot Collectief bezit van Windmolens ‘De Windvogel’
b.a.
Waarin opgenomen:
C.V.SCHOONSTROOM
(Zoetermeer)
Haagse Windmolenvereniging
(Den Haag)
Z-H WIND
(Zuid-Holland)
Frisse Wind
(Amsterdam)
Amstelmolen
(Ouder-Amstel)
VCBW Noord-Brabant
(Tilburg)

Datum oprichting:

18 juni 1991

Bestuur (31/12/2007):

D.M. van Elk (voorzitter)
A. Abbema (penningmeester)
J. Hoogendoorn(secretaris)
A. van der Plaats
A. Groenveld (Windvaan, info)
G. Termeer (PR)
W. Kersten (v.m. bestuur VCBW N-B)
W. van Heerde (iv.m. bestuur VCBW N-B)
N. van Dam (Projecten en Techniek)
D. Steenhorst (ledenwerving)

Molenaars en medewerkers:

zie blz. 3

Ledenadministratie:
Secretariaat:

Graaf Janstraat 219, 2713CL Zoetermeer
Fazantendreef 6, 2665 ET Bleiswijk

Handelsregister:

KvK -Gouda nr. 29037015

Bank:

Postbank 370158, t.n.v. De Windvogel
te Reeuwijk

----.----

2

1. OVER SPAREN GESPROKEN (van Arnold Abbema)
Op een vraag van Hanneke over sparen bij De Windvogel:
Ik kom soms op het postkantoor en dan zie ik allerlei aanbiedingen om bij de
postbank een spaarrekening te openen. Het baliepersoneel probeert dat ook
nog eens onder de aandacht te brengen na het afwikkelen van mijn
geldtransactie.
Ik vraag dan: Wat gaat de postbank met mijn geld doen? Antwoord: U krijgt
een dagafschrift, U krijgt rente, U krijgt cadeaus, U krijgt rentepunten enz
enz . Maar, vraag ik dan: Wat gaat de postbank met mijn geld doen. Tja dat
weten wij niet, is dan het antwoord. Dan zeg ik: Daarom spaar ik niet bij de
postbank. Discussie afgelopen.
Wil je dus bewust met je spaargeld omgaan, dan moet je je de vraag stellen
waar dat blijft en wat daar mee gedaan wordt. Misschien is de hoogste rente
niet interessant als je weet waar die rente mee verdiend wordt. Als je
tenminste het lef hebt om ook bij het sparen andere criteria aan te leggen
dan alleen het hoogste rendement.
Er wordt in de grote mensenwereld veel aandacht besteed aan de zekerheden
van een belegging (van sparen bij een bank tot en met ingewikkelde producten
van de financiële instellingen). Dat is terecht, want er is veel misgegaan
in het verleden. Door allerlei oorzaken, zoals oplichting, diefstal, mooie
verhalen, beloofde rendementen of andere bancaire prietpraat. Het is niet
voor niets dat er een garantieregeling voor particuliere rekeninghouders in
het leven is geroepen. Immers ons hele financiële stelsel zou in elkaar
donderen als er maar een zweem van wantrouwen in de financiële wereld zou
komen. Het leek er even op eind vorig jaar, maar de ECB heeft met veel geld
de banken ruim de hand toegestoken, alleen omdat banken elkaar niet meer
vertrouwen. Ondoorzichtige producten werden met hefboomeffecten in de markt
gezet om hogere rendementen te kunnen bieden.
En nu De Windvogel
Om aan onze coöperatie te mogen lenen is het lidmaatschap een voorwaarde. De
Windvogel mag niet aan het publiek zomaar haar leningen aanbieden. Wij
zouden daarmee in conflict komen met de Bankwet. Alleen als er een controle
is op de instelling door het lid/leninggever is er sprake van een besloten
kring. Door het lidmaatschap en de positie van onze algemene vergadering
bestaat deze controle ook effectief.
(Andere windcoöperaties, die anders waren georganiseerd hebben zich op last
van De Nederlandsche Bank moeten herstructureren, opdat aan het vereiste van
een besloten kring wordt voldaan.)
Meer nog dan de controle van de ledenvergadering achten wij de transparantie
van onze organisatie op financieel gebied van belang. Onze uitgebreide
jaarrekening staat zo snel als mogelijk op onze website. Ieder kan zich
derhalve een oordeel vormen over het financieel beleid en de uitvoering
daarvan.
Het door de ledenvergadering vastgestelde leningreglement geeft op
duidelijke wijze de rechten en verplichtingen van zowel de coöperatie als de
lener weer.
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Welke risico's neemt het bestuur?
Het bestuur handelt binnen de doelstelling van de coöperatie. Weliswaar is
de milieudoelstelling primair, maar investeringen moeten wel financieel goed
gefundeerd zijn. Het bestuur draagt per project een voorbereidingscommissie,
bestaande uit meer niet-bestuursleden, dan bestuursleden, op om een voorstel
te doen. Dan komen zowel technische als financiële zaken aan de orde.
Daarover wordt in brede kring gediscussieerd in de projectteamvergadering
(circa 15 mensen). Daarna neemt het bestuur een besluit. Meestal is daar de
ledenvergadering al tevoren over geïnformeerd via de Windvaan of op de
ledenvergadering. Met de ontvangen reacties ligt het kader dan wel vast
waarbinnen een besluit kan worden genomen. Het grootste risico tot nog toe,
zijn de variatie in windopbrengst en de wispelturigheid van de overheid.
Technische en aansprakelijkheidsrisico's zijn ondergebracht bij
verzekeraars. Op onze bestuursvergaderingen zijn er altijd een paar
geïnteresseerde leden die komen meepraten. Interesse? Laat het weten bij
onze secretaris. Je ontvangt dan ook de uitnodigingen.
Welke risico's voor de lener?
Bijna duizend mensen hebben tezamen circa één miljoen euro bij De Windvogel
geïnvesteerd. Onze solide financiële positie moet ons in staat stellen nieuwe
projecten aan te vatten. De nieuwe subsidie regeling zal straks 10% eigen
vermogen vragen voor elk project. Vier turbines kosten samen circa 10
miljoen euro. Als we er meer kunnen neerzetten, en dat willen we, zullen we
weer een beroep op de leden moeten doen. Meer leden en meer leningen dus.
Al mijn kinderen en kleinkinderen zijn lid van De Windvogel. Het gaat in
belangrijke mate om hun toekomst. Het grootste risico is gelegen in de
omstandigheid wanneer men NIET kiest voor duurzaamheid.
Tenslotte
Bij de voorbereidingen van de eerste Amsterdamse
Klimaatconferentie, sprak onze opzet zo direct aan, dat wij werden
uitgenodigd ons op deze conferentie nadrukkelijk te presenteren. De verdere
uitwerking gaan wij daar binnenkort (januari 2008) bespreken.
Zo, Hanneke, De Windvogel is meer dan sparen alleen, het is een coöperatieve
onderneming, dat wil zeggen dat we graag zoveel mogelijk mensen willen laten
meedoen in het bereiken van onze doelstelling.
Arnold Abbema
penningmeester De Windvogel
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JAARVERSLAG OVER HET JAAR 2007 VAN HET BESTUUR VAN DE

Coöperatie DE WINDVOGEL
2.VERENIGING, BESTUUR en MEDEWERKERS
Algemeen:
Eind 2007 was het aantal Windvogel leden gestegen tot 1013
In 2007 zijn er 4 leden afgevoerd en 70 opgevoerd.
Er zijn een vijftal algemene bestuursvergaderingen en een ledenvergadering geweest.
Het dagelijks bestuur(voorzitter, secretaris en penningmeester) kwam diverse malen tussendoor
bijeen.
Het algemeen bestuur van de coöperatieve vereniging De Windvogel is in 2007 uitgebreid met
Niek van Dam (voor algemene zaken en techniek) en Danny Steenhorst (met accent op
ledenwerving).
De groep projectleiders kwam vier maal bij elkaar.
Molenaars:
René van Mechelen voor de Volhouder te Halsteren.
Arjan Boomars en Vincent de Jong voor De Amstelvogel in Ouderkerk gemeente Ouder-Amstel.
Peter van Gemeren en Jan Ockhorst voor De Ooievaar in Den Haag, totdat de Ooievaar op 26
maart 2006 omwaaide en total loss moest worden verklaard.
Broos de Groot voor De Windvogel in Bodegraven.
Harry van den Hooren en (Gilbert Vandenakker) voor De Gouwevogel in Gouda.
Actieve leden:
Bert Postma, Jan Jennissen, Rens Beijer, Rob van Esseveldt, Arnout Verhulst, Vincent de
Jong, Annelies van der List (website), Niels Flach(Rotterdam), Albert Maarse (Amstelveen), Arie
Kroon (Woubrugge), Jeroen van Agt en Marcel van der Steen uit Eindhoven voor o.m. de opzet
van een nieuwe website, Fred Crone (Nijmegen)
Enkele (overige) feiten:
En verder o.m:
- De ALV bij de Kleine Aarde te Boxtel werd algemeen als succesvol beschouwd a.g.v de
omgeving en de goede sprekers met goede verhalen: Dick van Elk, Lucas Reijnders en Jan
Juffermans.
- Administratieve beëindiging van de VCBW Noord-Brabant.
- Schriftelijk verzoek in november van B. en W. van Bodegraven aan de Windvogel om een
bouwaanvraag in te dienen voor de opschaling van de Windvogel.
- Voortgezette en nieuwe contacten gelegd met diverse gemeenten en particulieren voor
windprojecten; m.n. Zoetermeer, Ouder-Amstel e.a.
- Deelname in (als commanditair Vennoot) en lening aan een twee PV-projecten in Duitsland: in
Meppen en op het dak van de fabrikant van PV-panelen Scheuten in Gelsenkirchen via
PlusEnergy.
- Onderzoek gestart via Stroomversnelling BV naar de praktische uitvoeringsmogelijkheden
voor levering van elektriciteit aan de eigen leden. Dit naar aanleiding van de brief van de
NMa/DTe in december waarin gemeld wordt dat er geen wettelijke of juridische belemmeringen
zijn maar wel vragen over de technische uitvoerbaarheid.
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Productiemiddelen:
- De Amstelvogel heeft in haar tweede jaar weer net iets meer stroom geproduceerd dan vooraf
verwacht: 4,4 t.o.v. 4,3 GWh.
De overige productiemiddelen en de opbrengsten staan vermeld in de jaarrekening van de
penningmeester.
Waardering en dank:
Het bestuur wil ook op deze plaats haar waardering en dank uiten voor de vele uren werk
verricht door de actieve leden/vrijwilligers.
Bleiswijk, 27 februari 2008-02-20
Het Bestuur:
D.M. van Elk (voorzitter)
A. Abbema (penningmeester)
J. Hoogendoorn (secretaris)
A. van der Plaats
A. Groenveld
G. Termeer
W. Kersten
W. van Heerde
N. van Dam
D. Steenhorst
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Coöperatieve vereniging tot collectief bezit
van windmolens "DE WINDVOGEL" b.a.
Reeuwijk

DE WINDVOGEL - GROEP

JAARREKENING 2007

Coöperatieve vereniging tot collectief bezit
van windmolens "DE WINDVOGEL" b.a.
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Balans per 31 december 2007
31 december 2007
gecons. statutair
€
€
ACTIVA
Vaste activa:
Materiële:
De Windvogel (Bodegraven)
Gouwevogel (Gouda)
Amstelvogel (O. a/d A.)
De Volhouder (Halsteren)
Overige
Financiële
Totaal vaste activa
Vlottende activa:
Debiteuren
Omzetbelasting
Overige vorderingen
Voorraden
Geldmiddelen
Totaal activa
PASSIVA
Eigen vermogen:
Inleggelden
Saldo
Totaal eigen vermogen
Leningen van leden
Totaal ledenbelang
Projecten
Overige schulden > 1 jaar:
Hypothecaire leningen
Uitgestelde rente
Schulden op korte termijn:
Crediteuren
Diverse te betalen
Belastingen
Rente leningen

Totaal schulden aan derden
Totaal passiva

31 december 2006
gecons. statutair
€
€

2552
143316
1727878
0
500
1874246
300050
-------2174746

2552
143316
1727878
0
0
1873746
374759
-------2248955

25206
189496
1946935
1875
1000
2164512
100
-------2164612

25206
189496
1946935
1875
0
2163512
57318
-------2220830

1075
870
90917
750
93612
915653
-------3183561
========

1075
0
90917
750
92742
672357
-------3013604
========

219
446
95565
1550
97780
828963
-------3091355
========

219
0
95565
1550
97334
629934
-------2948098
========

47398
394568
441966

47398
394568
441966

44084
233974
278058

44084
233974
278058

871166
1313132

871166
1313132

712667
990725

712667
990725

31292

0

11471

0

1562000
15047
1577047

1562000
15047
1577047

1844000
15047
1859047

1844000
15047
1859047

156451
37618
14668
53353
262090
-------1839137
-------3183561
========

30886
27054
12132
53353
123425
-------1700472
-------3013604
========

145062
34219
9931
40900
230112
-------2801826
-------3091355
========

21283
28829
7314
40900
98326
-------2670040
-------2948098
========

Coöperatieve vereniging tot collectief bezit
van windmolens "DE WINDVOGEL" b.a.

8

Resultatenrekening over 2007
2007
gecons. statutair
€
€
Omzet:
Stroomproductie
Zonnecollectorartikelen
Overige

Omzet projecten
Interne omzet
Totaal omzet

624462
1202
10652
------636316
17000
29030
------682346
=======

624462
1202
10652
------636316
0
0
------636316
=======

587381
2193
14468
------604042
400000
18631
------1022673
=======

587381
2193
14468
------604042
0
0
------604042
=======

314082
-12817
2091
-3496
300860

-19816
200
44865
258063
1740
------285052
353
0
-2996
282409

281867
-10515
19047
4547
294946

386
1280
38414
217230
5926
------263236
323
0
4547
268106

-5741
-16465
-22206
------277654

-5741
-15988
-21729
------260680

-8611
-6789
-15400
------279546

-8611
-5167
-13778
------254328

-30000

-30000

0

0

2853
18085
-102683
-81745
------165909
-5315
------160594
=======

20344
12253
-102683
-70086
------160594
0
------160594
=======

0
12610
-98010
-85400
------194146
-7480
------186666
=======

22444
7898
-98004
-67662
------186666
0
------186666
=======

Winstmarge:
Molenexploitatie:
Saldo De Windvogel
Saldo De Ooievaar
Saldo Gouwevogel
Saldo Amstelvogel
Saldo De Volhouder
Saldo molenexploitatie
Overige brutomarge
Saldo projecten
Diverse baten en lasten
Totaal baten
Lasten:
Kosten publiciteit
Algemene kosten

Bedrijfsresultaat
Zelfleverproject
Financiële resultaten:
Resultaat deelnemingen
Rentebaten
Rentelasten

Resultaat vóór belasting
Vennootschapsbelasting
Saldo winst

2006
gecons. statutair
€
€

Coöperatieve vereniging tot collectief bezit
van windmolens "DE WINDVOGEL" b.a.
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Toelichting bij de jaarrekening 2007
Consolidatie
De Windvogel-groep bestaat uit:
• Coöperatieve vereniging tot collectief bezit van windmolens DE
WINDVOGEL ba;
• STROOMVERSNELLING BV;
De Coöperatieve vereniging tot collectief bezit van windmolens in
Noord Brabant ua (VCBW Noord Brabant) is in 2007 ontbonden.
In de geconsolideerde jaarrekening zijn de cijfers voor de groep
vermeld; de statutaire jaarrekening geeft de cijfers van de
Coöperatieve Vereniging DE WINDVOGEL. De geconsolideerde cijfers zijn
cursief weergegeven.
Grondslagen van de jaarrekening
De posten van de balans worden vermeld voor hun nominale waarde,
tenzij anders vermeld.
De resultaten worden gevormd door de baten uit productie van
elektriciteit, de verhuur van masten en de verkoop van
zonnecollectorartikelen, verminderd met de daarop betrekking hebbende
kosten. Geconsolideerd behoren daar ook de baten uit projectmanagement
toe en resultaten uit projecten. De overige baten en lasten hebben
eveneens betrekking op het verslagjaar.

BALANS (activa)
Materiele vaste activa € 1874246/€ 1873746 (2006 € 2164512/€ 2163512)
De windturbines worden gewaardeerd op de aanschafkosten, verminderd
met de toegekende subsidies. Op de netto investering wordt
afschrijving in mindering gebracht, die is berekend als bedrag per
geproduceerde kWh. Voor De Windvogel en de Volhouder is dat €
0.034/kWh; voor Gouwevogel en de Amstelvogel € 0.05/kWh.
In 2007 is op De Windvogel een extra afschrijving toegepast van €
20000.

Investering tot en met 2006
Investering in 2007
Totaal netto investering
Afschrijving t/m 2006
Afschrijving 2007
Totaal afschrijving
Boekwaarde 31 december 2007

Totaal

Windvogel
€

Gouwevogel
€

Amstelvogel
€

Volhouder
€

€

61094
0
------61094

458428
0
------458428

2197106
0
------2197106

4000
0
------4000

2720628
0
------2720628

-35888
-22654
-------58542
------2552
=======

-268932
-46180
-------315112
------143316
=======

-250171
-219057
-------469228
------1727878
=======

-2125
-1875
-------4000
------0
=======

-557116
-289766
-------846882
------1873746
500
1874246
=======

Aanhangwagen
Boekwaarde 31 december 2007
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Financiële vaste activa € 300050/€ 374759 (2006 € 100/€ 57318)

Deelnemingen:
Stroomversnelling BV
VCBW Noord Brabant
Zaanse Energie Koöperatie
HKI Plusenergie GmbH & Co KG
Plusenergie Dahlia GmbH & Co KG
Leningen:
HKI Plusenergie GmbH & Co KG
Plusenergie Dahlia GmbH & Co KG

2007
------€

2006
------€

74709
0
50
50000
50000
-----174759

57218
50
50
0
0
------57318

100000
100000
-----374759
======

0
0
------57318
=======

In 2007 is deelgenomen in het commanditair kapitaal van twee Solar
projecten in Duitsland. Bij beide met € 50000; voorts is aan beide
KG’s een 9 procents lening verstrekt van € 100000. Het betreft
installaties van respectievelijk 250 kWp en 1235 kWp in Gelsenkirchen
en Meppen.
Debiteuren € 1075/€ 1075 (2006 € 219/€ 219)
Overige vorderingen € 90917/€ 90917 (2006 € 95565/€ 95565)
Onder de overige vorderingen zijn de afrekeningen over 2007 voor te
ontvangen vergoedingen voor geproduceerde elektriciteit opgenomen,
voorzover niet eerder gefactureerd.
Voorraden €

750/€750 (2006 € 1550/€ 1550)

De voorraad zonnecollectorartikelen wordt gewaardeerd tegen
inkoopprijs.
Geldmiddelen € 915653/€ 672357 (2006 € 828963/€ 629934)
Van de geldmiddelen is in 2007 € 200000, geconsolideerd € 380000 op
een tweejarig deposito geplaatst.
BALANS (passiva)
Inleggelden € 47398/€ 47398 (2006 € 44084/€ 44084)
2007
2006
------------€
€
Stand 1 januari (947)
44084
38524
Aanwas: 66
3314
5560
------------Stand 31 december (1013)
47398
44084
=======
=======
In 2007 werd het feit van het duizendste ingeschreven lid gevierd
met de uitreiking van een windmolen aan alle leden.
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Saldo € 394568/€ 394568 (2006 € 233974/€ 233974)
2007
2006
------------€
€
Stand 1 januari
233974
47308
Resultaat van het jaar
160594
186666
------------Stand 31 december
394568
233974
=======
=======
Leningen van leden € 871166/€ 871166 (2006 € 712667/€ 712667)
2007
2006
------------€
€
Stand 1 januari
712667
617874
Bij: nieuwe leningen en mutaties
158499
94836
------------871166
712667
=======
=======
Van de 1013 (vorig jaar 947) leden hebben 755 (vorig jaar 703) een
lening aan de coöperatie verstrekt. De aanwas in 2007 komt zowel van
nieuwe leden, als van leden die hun lening hebben verhoogd.
Over 2006 werd in 2007 een rentevergoeding uitgekeerd van 6%. Voor
alle leningen geldt het door de ledenvergadering vastgestelde
leningreglement. De ledenvergadering stelde geen aflossingsbedrag
vast. Het leningreglement vermeldt, dat leningen na 15 jaar
opeisbaar zijn. Dat geldt dus voor leningen die in 1992 of daarvoor
zijn verstrekt. Leden hebben van deze optie geen gebruik gemaakt.
Het voorstel van het bestuur aan de ledenvergadering met betrekking
tot rente en aflossing over 2007 volgt hierna.
Hypothecaire leningen € 1562000/€ 1562000 (2006 € 1844000/
€ 1844000)
Bij het ASN Groenprojectenfonds zijn leningen afgesloten voor de
financiering van de investeringen in de Gouwevogel en de Amstelvogel
tegen een rente van respectievelijk 4% en 2.8%. Na aflossing van €
4000 en € 19500 per maand bedragen de leningen eind 2007 € 140000 en
€ 1422000.
Belastingen € 14668/€ 12132 (2006 € 9931/€ 7314)
2007
------------€
€
Omzetbelasting
Vennootschapsbelasting

12132
2536
------14668
=======

12

12132
0
------12132
=======

2006
------------€
€
7314
2617
------9931
=======

7314
0
------7314
=======

RESULTATENREKENING
Saldo molenexploitatie € 314082/€ 285052 (2006 € 281867/€ 263236)
2007
------kWh

Productie:

2006
------kWh

Vermogen:
De Windvogel Bodegraven,
80 kW
De Ooievaar Den Haag
80 kW
Gouwevogel Gouda
600 kW
De Amstelvogel Ouderkerk aan den Amstel 2000 kW
De Volhouder Halsteren
75 kW

78058
67022
0
25585
923760
885410
4381131
4348231
64940
62520
------------Totaal
5447889
5388768
=======
=======
Behalve voor de productie van De Volhouder (opgave molenaar) zijn hier
de door CertiQ geregistreerde opgaven van de netbeheerders vermeld.
Resultaten per molen:
Windvogel

Opbrengst
elektriciteit
Overige opbrengsten
Totaal opbrengsten
Afschrijving
Netkosten
Overige kosten
Extra afschrijving
Nagekomen Ooievaar

Saldo 2007

Gouwevogel

Amstelvogel

€
2621

€
104418

€
510576

3513
-----6134
-2654
-947
-2349
-20000

3555
-----107973
-46180
-1329
-15599

3562
-----514138
-219057
-3466
-33552

------19816
======

-----44865
======

-----258063
======

Volhouder

6847

Totaal

€
624462

22
10652
----------6869
635114
-1875 -269766
0
-5742
-3254
-54754
-20000
200
----------285052
1740
======

Binnen groep berekende
kosten

29030
-----314082

Saldo, geconsolideerd
======

Overige brutomarge € -12817/€ 353 (2006 € -10515/€ 323).
2007
2006
------- ------- ------- ------€
€
€
€
Zonnecollectorartikelen
Advertenties
Kosten projectmanagement

353
353
173
0
0
150
0
-13170
-10838
------- ------- ------353
-12817
-10515
======= ======= =======
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173
150
0
------323
=======

Resultaat deelnemingen € 2853/€ 20344 (2006 € 0/€ 22444).
2007
2006
------- ------- ------- ------€
€
€
€
STROOMVERSNELLING BV
Slotuitkering VCBW Noord Brabant

17491
0
0
2853
2853
0
------- ------- ------20344
2853
0
======= ======= =======

22444
0
------22444
=======

Rentesaldo € -84598/€ -90430 (2006 € -85400/€ -90106)
2007
2006
------- ------- ------- ------€
€
€
€
Rente hypothecaire leningen
Rente leningen leden
Overige betaalde rente
Betaalde rente
Ontvangen rente
Rentesaldo

49298
49298
57771
53353
53353
40232
32
32
7
------- ------- ------102683
102683
98010
12253
18085
12610
------- ------- -------90430
-84598
-85400
======= ======= =======

57771
40232
1
------98004
7898
-------90106
=======

Vennootschapsbelasting € -5315/€ 0 (2006 € -7480/€ 0)
2007
2006
------- ------- ------- ------€
€
€
€
De Windvogel
Stroomversnelling BV

0
0
0
0
0
0
5315
-7480
------- ------- ------- ------0
0
5315
-7480
======= ======= ======= =======
In verband met investeringsaftrek en mede daardoor ontstane
verrekenbare fiscale verliezen is door de coöperatie over 2007 geen
vennootschapsbelasting verschuldigd. Stroomversnelling BV is
zelfstandig belastingplichtig.
Reeuwijk, 27 februari 2008
Het bestuur,
D.M. van Elk (voorzitter)
J. Hoogendoorn (secretaris)
A. Abbema (penningmeester)
A. van der Plaats
A. Groenveld
G. Termeer
W. van Heerde
W. Kersten
D. Steenhorst
N. van Dam
Coöperatieve vereniging tot collectief bezit
van windmolens "DE WINDVOGEL" b.a.
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Voorstellen aan de algemene ledenvergadering

RENTE
Het bestuur stelt voor, gelet op artikel 6 van het leningreglement,
over het jaar 2007 een rentevergoeding op de leningen van leden uit te
keren van 7%. (Over 2006 werd een rentevergoeding van 6% vastgesteld.)

AFLOSSINGEN
Het bestuur stelt voor, gelet op artikel 7 van het leningreglement,
geen aflossingen op de leningen van leden vast te stellen.

BESTEMMING SALDO 2007
Het bestuur stelt voor het voordelig saldo over 2007, € 160594, toe te
voegen aan het saldo uit voorgaande jaren. Het saldo bedraagt daarna
€ 394568.
Bovengenoemde voorstellen zijn reeds in de jaarrekening verwerkt.
Reeuwijk, 27 februari 2008
Het bestuur,
D.M. van Elk (voorzitter)
J. Hoogendoorn (secretaris)
A. Abbema (penningmeester)
A. van der Plaats
A. Groenveld
G. Termeer
W. van Heerde
W. Kersten
D. Steenhorst
N. van Dam
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