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Algemeen
In het jaar 2018 is het ledenaantal van coöperatie De Windvogel met acht afgenomen tot 3.324.
Deze afname kan in verband gebracht met de doorvoering van het participatiereglement en
gereguleerde inleg op basis van het jaarlijks vast te stellen Financieel Plan.
Er is het verslagjaar 2018 één Ledenvergadering gehouden en wel de reguliere ALV op 24 juni 2018
nabij de molen De Amstelvogel. Het verslag vindt u op onze website.
In het verslagjaar zijn in totaal zes Algemeen Bestuursvergaderingen [AB 164-169] gehouden. In de
bestuursvergaderingen genomen besluiten en voorstellen betreffen :
o

o
o
o
o
o

o

in werking treding van het Participatiereglement per 1 januari 2018, hetgeen resulteert na één
participatieronde in het vierde kwartaal 2018 in een participatie-omvang van ca. 2,5 miljoen
euro eind 2018 en een restant aan oude leningen groot 1,1 miljoen euro;
opstelling van het Ondernemingsplan waarin diverse onderdelen productiemiddelen, manier
van werken en strategie beschreven staan;
uitvoeren van het onderzoek naar opschaling van de Gouwevogel naar aanleiding van een
mankement aan het lager en de leeftijd van de turbine;
uitvoeren van het Jaarplan 2018 voor wat betreft de reorganisatie en automatisering van de
boekhoudadministratie bij een kantoor met windcoöperatie-ervaringen;
vernieuwing en verbetering van leveringscontracten van onze molens met de
energieleveranciers Anode Energie, DVEP/Qurrent en Nieuwe Stroom;
strategie-aanpassing en nadere uitwerking van samenwerking volgens overeenkomst met
lokale initiatiefnemers in de coöperatieve projecten van Vlaardingen, Bodegraven-Reeuwijk en
Utrecht;
aanpassing van de vergoeding aan vrijwilligers die betrokken zijn bij de voorbereiding van
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

projecten met externe verplichtingen;
inventarisatie van de verdere mogelijkheden en beperkingen van financieel-jurische
constructies naar de Wet financieel toezicht [Wft];
uitvoering van de gewenste terugbetalingen van in het verleden verstrekte leningen aan
leden;
uitbreiding van de deelneming in Windvereniging Zeewolde;
aanpassing van de deelname in Neer BV (De Coöperwiek) van lening naar aandeel;
voorbereiding en uitwerking van de deelname aan het windpark DEE te Borger-Odoorn;
voorbereiding en uitwerking van de experimentele opzet met gemeente BodegravenReeuwijk, Stedin, Anode en lokale initiatiefnemers;
diverse intentie- en samenwerkingsovereenkomsten voor windparken in de gemeentes
Utrecht, Bodegraven-Reeuwijk en Vlaardingen;
subsidieaanvragen en benutting voor lokale windinitiatieven in Ridderkerk en Vlaardingen;
bestuursbesluit van 'Der Sonnevogel’ GmbH. tot 100% eigendom van de drie Duitse
zonnedaken;
In 2018 is besloten de relatie van Der Sonnevogel GmbH tot De Windvogel zo te structureren
dat er geen sprake meer is van leningen in verband met de AFM-eis;
PR-advies inzake toekomststrategie voor coöp. De Windvogel en wervingscampagne voor
nieuwe leden en nieuw participatiekapitaal;

De notulen van Bestuursvergaderingen zijn ook steeds ter informatie aan de groep
belangstellende en actieve leden verzonden.
Het Dagelijks Bestuur [DB] bestaand uit voorzitter, secretaris en penningmeester, bijgestaan door
communicatie-medewerkster, is 24 maal bijeengekomen. De belangrijkste afspraken en besluiten
zijn in de bestuursvergaderingen gemeld of ter goedkeuring voorgelegd.
De verdere oplossing van het verschil van mening met de Opstalrechtverlener van de Appelmolen
is tot een oplossing gebracht.
Ter vervanging van de bestaande leveringscontracten van onze windmolens zijn, op basis van
prijs-aanvraag en vergelijking, leveringscontracten met de energiebedrijven Anode Energie,
Nieuwe Stroom en DVEP afgesloten.
Het onderhoud en bijbehorende contracten en opdrachten aan de vier windmolens is
georganiseerd met behulp van de molenaars.
Voor de toekomstige nieuwbouwprojecten zijn - als maatwerk - samenwerkingsovereenkomsten
voorbereid tussen De Windvogel en lokale coöperaties nadat deze projecten zijn aangestuurd en in
beweging gebracht.
Voor de toekomstige vervangingsprojecten zijn contacten gelegd met gemeentes en
grondeigenaren.
Bijzondere aandacht is uitgegaan naar het op voldoende privacy [AVG] peil houden van de
ledenadministratie en de ledensite. Verdere verbeteringen zijn uitgewerkt in de coöperatieve en
zakelijke samenwerking met Econobis welke in 2019 in werking zullen treden.
De tijdsbesteding van onze parttimer Inge Verhoef aan public relations en [project-]communicatie is
voortgezet en er is P.R.-assistentie geleverd aan verschillende collega-coöperaties en
windprojecten.
De Financiële Advies Commissie [FAC] voorheen kascommissie is een maal bijeen geweest om
de Jaarcijfers door te nemen. Verslaglegging hiervan is in de Algemene Ledenvergadering gedaan.
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De Wind-Projectleiders hebben naar de voortgang en problemen van ontwikkelingen overlegd per
actueel project in kleine kring en daarvan aan het Bestuur verslag gedaan.

Projecten
1. Windvogelstroom
De levering van stroom van De Gouwevogel aan onze leden via Anode Energie is gehandhaafd. De
afname door Windvogelleden is niet meer apart geadministreerd. De Elzevogel leverde aan
Greenchoice. De Appelvogel en Amstevogel leveren aan DVEP.
Met energieleverancier Qurrent [>DVEP] is de levering van Amstelvogelstroom aan leden van De
Windvogel met extra vergoedingen voor De Windvogel. Hiertoe is een driejarig leveringscontract met
DVEP afgesloten. De samenwerking met Qurrent blijven achter en vragen extra aandacht.

2. Ontwikkeling van Nieuwe Duurzame Energie-projecten per regio
Provincie Drenthe
Borger-Odoorn
De Windvogel heeft met de initiatiefnemers DEE (Stichting Duurzame Energieproductie Exloërmond)
van het project in Midden-Drenthe, de samenwerking in het Windpark Drentse Monden en Oostermoer
verder uitgewerkt. De Windvogel helpt bij het betrekken van de (omwonende) burgers bij het windpark
en biedt hen de mogelijkheid te participeren in het windpark. De vergunningen en subsidies zijn
vastgelegd. Er liep nog een bezwaarprocedure bij de Raad van State. De vergunning zijn in februari
2018 onherroepelijk geworden. Daarnaast is nog een regeling getroffen met het nabij gelegen Lofarproject voor wat betreft het type-turbine en storende elektromagnetische straling van het windpark.
Met de twee andere initiatiefnemers in Windpark 'De Drentse Monden en Oostermoer' is een goede
samenwerking tot stand gekomen.
In 2018 is De Windvogel toegetreden als certificaathouder van de Holding Duurzame
Energieproductie Exloërmond. Daarmee is zij ook toegetreden in het Stichting Administratie Kantoor
(STAK) bestuur. De STAK is enig aandeelhouder van de Holding.
Provincie Flevoland
In de provincie Flevoland wordt er voor de gehele provincie een herstructureringsplan voorbereid. Dat
betekent dat oude windmolens vervangen worden door modernere en dat de ruimtelijke
ordening verbeterd wordt. Alle bewoners, turbine-eigenaren en niet-turbine-eigenaren in het
buitengebied zijn georganiseerd in gebiedsverenigingen. De Windvogel is lid van de
gebiedsvereniging Zeewolde
Zeewolde
In Zeewolde is de ontwikkelvereniging mede door de Rijkscoördinatieregeling voortvarend te werk
gegaan door vanuit de Ontwikkelvereniging een beheersentiteit STAK op te zetten die de bouw- en
financieringsactiviteiten zal besturen. De Windvogel heeft een vertegenwoordiging in het STAKbestuur, in de persoon van Siward Zomer. Wij zullen onze productie-capaciteit in Zeewolde
opschalen.
In 2018 zijn de vergunningen onherroepelijk geworden. In totaal zullen er 83 van de 91 windturbines
gebouwd worden door Windpark Zeewolde waar De Windvogel ook onderdeel van uit maakt.
Windpark Zeewolde is een Besloten Vennootschap van 215 deelnemede grondeigenaren, agrariers
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en windturbine eigenaren uit het gebied. Het zal uiteindelijk het grootste windpark ter wereld worden
dat door de omgeving zelf gebouwd wordt.
Provincie Zuid-Holland
Katwijk locatie Valkenburg

geen ontwikkelingen in 2018

Leiden en omgeving

geen ontwikkelingen in 2018

Stadsregio Rotterdam
Lansingerland

geen ontwikkelingen in 2018

Vlaardingen
In Vlaardingen is de samenwerking met Coöperatie Vlaardings Energie Collectief [VEC] verder
uitgewerkt met de indiening van principe-aanvraag tot de ontwikkeling van Windpark Oeverwind. Deze
is in een goede samenwerking met gemeente Vlaardingen en de betrokken instanties Rijkswaterstaat,
Hoogheemraadschap Delfland, Provincie Zuid-Holland, Staatsbosbeheer met behulp van Pondera
Consultants omgezet in de voorbereiding van de vergunningaanvraag voor twee turbines in 2019.
Ridderkerk

geen ontwikkelingen in 2018

Bodegraven-Reeuwijk
In Bodegraven-Reeuwijk hebben lokale initiatiefnemers een eigen coöperatie -'EnergieCoöperatie
Bodegraven-Reeuwijk'- [EC B-R] opgericht waarmee De Windvogel een samenwerkingsovereenkomst
heeft gesloten. De gemeente heeft een vijftal avonden voor inwoners belegd om de mogelijkheden en
wensen voor duurzame energie boven tafel te krijgen. De Windvogel heeft zich hierbij dienstig
opgesteld door de gemeente te voorzien van advies, kennis en materiaal om de participatieve
avonden samen met coöperatie EC B-R te laten slagen. Aansluitend is door de gezamenlijke
coöperaties contact gezocht met bedrijven die een grondpositie voor windlokaties hebben binnen de
gemeentegrenzen. Dit resulteert in een gezamenlijke strategie om windturbines naar tevredenheid van
betrokken grondeigenaren en omwonenden te realiseren
Kaag en Braassem
Provincie Noord-Holland

geen ontwikkelingen in 2018
geen ontwikkelingen in 2018

Ouder-Amstel
Met de gemeente Ouder-Amstel en het Groengebied Amstelland zijn we 2018 in gesprek gegaan om
duurzame energieproductie te vernieuwen door opschaling en uitbreidingen. Daarnaast is de
problematiek van de beperkte mogelijkheden tot het uitvoeren van groot-onderhoud aan de
Amstelvogel door de bereikbaarheid van zwaar materieel onderkend en in kaart gebracht.
Amsterdam

geen ontwikkelingen in 2018

Diemen

geen ontwikkelingen in 2018

Utrecht prov.
Utrecht
In Utrecht zijn werkateliers georganiseerd om te komen tot scenario’s voor energielandschappen in
Rijnenburg en Reijerscop. De gemeenteraad heeft gevraagd minimaal vier verschillende scenario’s uit
te werken met daarin verschillende varianten voor energie uit zon, wind of een combinatie daarvan.
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Er is een lokale gebiedscoöperatie Rijne Energie opgericht waarmee De Windvogel samenwerkt in
een verband met vier energiecoöperaties: Energie-U, Uwind, De Windvogel en Rijne Energie. Als
burgers staan we samen sterk voor een coöperatief energiepark Rijnenburg. De vier coöperaties
werken samen met twee bedrijven die ook zonnevelden en windmolens willen ontwikkelen in
Rijnenburg: Eneco en BHM Solar. Met deze bedrijven hebben we een samenwerking in een
consortium waarbij is afgesproken dat 50% van windmolens en de zonnevelden in eigendom komt van
de burgers.
Als consortium van initiatiefnemers hebben we bijgedragen aan zo optimaal mogelijke scenario’s voor
het energielandschap. Daarvoor hebben we input geleverd op diverse werkbijeenkomsten,
ontwerpateliers en gesprekken met belangengroepen en omwonenden. De Windvogel leverde kennis
over de energieopbrengst, de ruimtelijke ontwikkeling en de businesscase. We hebben onderzoek
laten doen naar de mogelijke geluidsbelasting en de effecten van slagschaduw in het gebied.
Provincie Limburg
In Limburg hebben we met de realisatie van Burgerwindturbine Neer in sep 2015 laten zien hoe
coöperatieve windontwikkeling werkt. Het project in Neer wordt door de Provincie als goed voorbeeld
herkend en aan andere gemeenten met windplannen als goede aanpak voorgehouden. Het aandeel
van De Windvogel in het project wordt in de loop van 2019 aan de lokale coöperatie overgedragen.
Neer
De Coöperwiek, 2,5MW Enercon E-98, in de gemeente Leudal, draait uitstekende productie en dwingt
respect af bij omliggende gemeenten vanwege de coöperatieve en succesvolle aanpak. Het aandeel
van De Windvogel in het project zal in de loop van 2019 aan de coöperatie Zuidenwind worden
overgedragen. Dit is in lijn met onze actuele strategie om lokale inititieven te ondersteunen totdat zij
zelfstandig verdere initiatieven kunnen ondernemen.

Public Relations
Projecten
Drenthe
https://www.drentsemondenoostermoer.nl/informatieavond-over-bouw-eerste-windturbine-op-13-december/
https://terapelercourant.nl/artikel/605219/bewonersavond-windpark-de-drentse-monden-enoostermoer.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://rtveen.nl/2018/10/29/nordex-voorkeursleverancier-windpark-drentse-monden/
https://kanaalstreek.nl/artikel/604194/bijeenkomst-voor-bewoners-over-windpark-de-drentse-monden-enoostermoer.html
https://windenergiecourant.nl/onshore/bouw-windpark-de-drentse-monden-en-oostermoer-start-in-2019/
https://ponderaconsult.com/groen-licht-voor-windpark-de-drentse-monden-en-oostermoer/
http://tiks-internet.nl/nieuws/binnenland/de-windvogel-zoekt-investeerders-voor-windpark-in-veenkolonien/
https://www.stichtingmilieunet.nl/andersbekekenblog/energie/groen-licht-voor-windpark-de-drentse-monden-enoostermoer-met-45-windturbines.html,

Vlaardingen
https://www.vlaardingen24.nl/nl/nieuws/nieuws/burgerwindmolens-in-vlaardingen-doet-u-ook-mee/20172
http://vec.wp-tmo.nl/wind/

Bodegraven
https://www.opbr.nl/magazine-q3/op-zoek-naar-daken/
https://energiecooperatie-bodegraven-reeuwijk.nl/samenwerkingspartners/
https://www.kobr.nl/nieuws/algemeen/18417/inwoners-buigen-zich-over-locaties-windmolens-en-zonnepanelenhttps://energiecooperatie-bodegraven-reeuwijk.nl/energiecooperatie-bodegraven-reeuwijk-officieel-opgericht/
https://www.duurzaambodegravenreeuwijk.nl/2018/02/10/beslis-mee-duurzame-energie/

Utrecht
https://leidsche-rijn.nieuws.nl/2018/10/02/rijne-energie-is-opgericht-kunt-lid-worden/
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https://leidsche-rijn.nieuws.nl/2018/09/26/windmolens-rijnenburg-weg-dromen-volgens-wethouder/
https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1769091/gemeente-presenteert-plannen-polders-rijnenburg-en-reijerscop.html
https://www.duic.nl/algemeen/uitwerkingsgroep-die-helpt-bij-ontwerpen-van-duurzame-energie-rijnenburgreijerscop-opgeheven/
https://www.duic.nl/advertorial/duurzame-energie-rijnenburg-en-reijerscop-blijf-op-de-hoogte-en-denk-mee/
https://rijne-energie.nl/2018/01/hoe-bepalen-we-de-hoogte-van-de-windmolens-in-rijnenburg/

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1773672/discussie-over-windmolens-in-polder-rijnenburg-steedsfeller.html
https://leidsche-rijn.nieuws.nl/2018/09/24/afsluiting-ontwerpproces-wind-en-zonne-energie-rijnenburg/

Pers
https://www.volkskrant.nl/economie/niemand-wil-zo-n-molen-in-zijn-achtertuin-maar-als-er-iets-tegenover-staat-ishet-een-ander-verhaal~bc2fd7ad/

Sociale media: volgers, likes, views

Eigen accounts
Twitter De Windvogel
Facebook De Windvogel
LinkedIn De Windvogel
Youtube De Windvogel

2015
720
381

2016
983
449

2017
1256
474
182

2018
1353
479
198
424 views

0
0

89

203
36

236
61

2019

Partner accounts
Facebook Rijne Energie

Facebook coöperatie
Bodegraven-Reeuwijk
Facebook Vlaardings
energiecollectief
Facebook Lansinger
stroom

168
85

Overige media
https://www.duurzameenergie.org/nieuws/2018-07-30-doe-mee-met-de-voorinschrijving-windvogel-zomer-2018
https://02025.nl/activiteit/30035/open-middag-bij-de-amstelvogel
https://www.duurzaamheidtips.nl/geld-verdienen/de-windvogel/

Video's
De Windvogel en Qurrent
https://www.youtube.com/watch?v=FDkkKyN-3EM : 286 views
https://www.youtube.com/watch?v=l6xVnhhYQG8 : 98 views
https://www.youtube.com/watch?v=wUDjNX7rH18: 30 views

Rijne Energie:
https://www.youtube.com/watch?v=5fzcJYeiSGo: 51 views
https://www.youtube.com/watch?v=azquqfECUIg: 705 views

Word lid van de Windvogel
Uit 2016: https://www.youtube.com/watch?v=_5ulGPCTIbo: 1111 views
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Molenaars:
René van Mechelen voormalig De Volhouder te Halsteren, nu reserve;
Arjan Boomars en Vincent de Jong voor De Amstelvogel in Ouderkerk a/d Amstel, gem. OuderAmstel;
Peter van Gemeren en Jan Ockhorst voormalig De Ooievaar in Den Haag, nu reserves;
Broos de Groot en Arie Groenveld voormalig De Windvogel in Bodegraven, nu reserves;
Harry van den Hooren voor De Gouwevogel in Gouda en diverse projecten;
Jan Hoogendoorn voor De Appelvogel en De Elzevogel in Zeewolde.

Overige actieve leden:

Liesje Harteveld (redactie De Windvaan);
Auke ten Hoeve (AVG adviezen);
Bert Postma (projecten);
Annelies van der List (website);
Jan Jennissen (ledenadministratie en educatie);
Angela Wolbers (projecten Drenthe);
Lucas Helmer (projecten Groningen);
Herbert Faber (projecten);
Arie Groenveld (PR-cie en educatie);
Arie Kroon (projecten, zelfvoorziening);
Edgar Wortmann (juridische adviezen);
Niels Flach (projecten);
Frits Ogg (projecten);
Henk Termeer (web site);
Charlotte Kuijs (project Amsterdam);
Jaap Hoogendoorn (projecten);
en vele anderen.

Jaarverslag 2018 Coöperatieve Vereniging De Windvogel BA

23-5-19

pag. 9 van 13

De Windvogel
Reeuwijk

Overzicht van geproduceerde elektriciteit in MW-uren vanaf 2009 door onze
windmolens

Elektriciteitsproductie in 2018 : 6.718 MWh met de vier molens
De Gouwevogel, De Amstelvogel, De Appelvogel en De
Elzevogel.

In 2018 is een

mankement

ontdekt aan De

Gouwevogel
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Overzicht geproduceerde elektriciteit MW-uren vanaf 2008- 20017 Der Sonnevogel
GmbH

Totaal overzicht van geproduceerde MW-uren door de
PV-solarinstallaties, zoals die in 2018 zijn geëxploiteerd
door onze Duitse dochter 'Der Sonnevogel' GmbH :

verdeling naar PV-dakinstallatie
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Financiële resultaten
De vier windturbines van De Windvogel leverden in 2018 in Gigawatturen : 6,4 GWh (dit was in 2017 :
6,8 GWh), een daling van 5 %. Een onderdeel van de verklaring is het mankement aan de
Gouwevogel. De vergoeding voor de geproduceerde stroom was daarbij wel weer gunstiger dan in
2017, dankzij de verbeterde gemiddelde marktprijs [ 2017 : € 39,7/MWh en 2018 : € 46,7/MWh.] een
prijsverbetering van bijna 18,4%.
Helaas moet ook het verslagjaar 2018 worden afgesloten met een negatief resultaat van
€ 97.019. In de begroting 2018 was een negatief resultaat voorzien van € 243.118. Het minder
nadelige resultaat is voornamelijk toe te schrijven aan de minder nadelige molenexploitatie (hogere
opbrengst stroomverkoop en incidentele bate) en de beter dan geraamde resultaten van de
deelnemingen.
Ondanks deze negatieve exploitatieresultaten en ondanks de nog steeds lage rentestand stellen wij
voor om over 2018 een rentevergoeding uit te keren van 2 % op jaarbasis (2017 was ook 2 %) op de
leningen en participaties van leden.

Ontwikkelingen in 2018
In 2018 is de overname van alle onderdelen van Der Sonnevogel GmbH in het Duitse handelsregister
verwerkt en compleet terug te vinden in de Jaarrekening.
Ons aandeel in de Exploitatie Burgerwindturbine Neer BV is in het jaar 2018 groot € 225.000,- en zal
op verzoek van coöp Zuidenwind aan hen overgedragen worden in de loop van 2019.
Het financiële jaar 2018 stond verder in het teken van de voorbereiding op onze daadwerkelijke
deelname in het te realiseren windpark in Drenthe (“DUURZAME ENERGIEPRODUCTIE EXLOËRMOND
(DEE)” en Windpark Zeewolde BV. Hiertoe zijn de nodige Aandeelhouders- en Certificaathoudersovereen-komsten gesloten in voorbereiding op de eindstorting van de deelnemingen bij Financial
Close.
Eind december 2017 zijn alle leden die een lening hebben verstrekt benaderd met het verzoek hun
lening om te zetten in een participatie. Inmiddels heeft ongeveer 50 % van de leden gereageerd op dit
verzoek, waarvan de overgrote meerderheid instemt met de omzetting.
Het bestuur heeft in de voorbereiding op het aantrekken van nieuwe leningen in de vorm van
participaties gewerkt aan het uitwerken van een Ondernemingsplan en een Financieel Plan.
De houders van het recht van opstal van de grond waarop De Appelvogel is gevestigd hebben een
procedure tot nietigverklaring van de overdracht van de in november 2014 overgenomen windturbine
aangespannen tegen de (voormalige) vennoten van Appelmolen vof, toenmalig verkoper van deze
windturbine. Ook De Windvogel is mede gedagvaard in deze procedure. Op 14 februari 2018 heeft de
rechtbank uitspraak gedaan en de transactie nietig verklaard. Tegen deze uitspraak is hoger beroep
aangetekend en weer ingetrokken. De voorzitter van De Windvogel is in gesprekken met de houder
van het opstalrecht tot een minnelijke schikking gekomen die in 2019 na uitvoerige juridische toetsing
zal worden voldaan.
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De Windvogel
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Financiële positie en toekomstperspectief
Hoe staan we er financieel voor?
De primaire doelstelling van onze coöperatie is gericht op een beter milieu. Deze doelstelling kan niet
worden gerealiseerd zonder een financieel gezonde exploitatie.
Helaas moeten we de komende jaren (tot en met 2020) rekening houden met negatieve
exploitatieresultaten. Dit is het gevolg van het feit dat we in 2012 om fiscale redenen hebben besloten
de afschrijvingstermijn van onze windturbines te verlengen naar 15 jaar. Aangezien de MEP-subsidie
maar 10 jaar loopt, was de consequentie van deze beslissing dat de jaren 2016-2020 met negatieve
resultaten zouden worden afgesloten. De reservepositie van onze coöperatie biedt voldoende ruimte
om deze negatieve resultaten de komende jaren op te vangen.
Op basis van nog door de ledenvergadering vast te stellen financieel plan verwachten we ruim 2
miljoen te gaan investeren in de projecten Windpark Drentse Monden en Windpark Zeewolde. De
bouw van deze projecten zal in 2021 zijn gerealiseerd. Vanaf 2022 kunnen we rendement verwachten
van deze windparken. De vooruitzichten zijn zodanig dat van af dat moment de op de verstrekte
participaties uit te keren rent langzaam zal kunnen doorstijgen naar een streefrente van 5 % in 2022.

Waardering en dank
Het bestuur wil ook op deze plaats haar waardering en dank uitspreken voor het vele werk dat
is verricht door de actieve leden en vrijwilligers van De Windvogel.

Het Bestuur:
S. Zomer (voorzitter)
M. Vogelezang (secretaris)
F. Schoenmakers (penningmeester)
R. Spriensma
H. J. Visser
G. Labaar
E. J. van Lathum
A. Jansen
R. Beijer
Utrecht, mei 2019
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1. ACCOUNTANTSRAPPORT

De Windvogel
de heer F. Schoenmakers
Pr. Johan Willem Frisolaan 166
2263 EC LEIDSCHENDAM

Nederweert, 17 juni 2019
Betreft: jaarrekening 2018

Geachte heer Schoenmakers,
Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2018 van uw
onderneming.
De balans per 31 december 2018, de winst- en verliesrekening over 2018 en de toelichting, welke tezamen
de jaarrekening 2018 vormen, zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Opdracht
Opdracht
De jaarrekening 2018 van De Windvogel te Reeuwijk is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. Het bestuur van de coöperatie is verantwoordelijk voor het opmaken van de
jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek
(BW) en de richtlijn voor de jaarverslaggeving RJ620 'Coöperaties'. Het is de verantwoordelijkheid van
Zirkzee Audit B.V. om een controleverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.
De jaarrekening is met het bestuursverslag, welke door het bestuur is opgesteld, en de overige gegevens
toegevoegd aan dit rapport over het boekjaar 2018.
Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij
gaarne bereid.
Hoogachtend,
Roel Hermans Administratiekantoor

R. Hermans
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De Windvogel te Leidschendam
1.2 Algemeen
Oprichting
Blijkens de akte d.d. 18 juni 1991 werd de coöperatie De Windvogel per genoemde datum opgericht.
De coöperatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 29037015.

1.3 Resultaatvergelijking
Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is
gebaseerd op de winst- en verliesrekening.
2018
€

2017
%

€

%

Netto-omzet
Inkoopwaarde van de omzet
Bruto-marge

334.080
379.540
-45.460

100,0%
113,6%
-13,6%

307.860
393.014
-85.154

100,0%
127,7%
-27,7%

Overige bedrijfsopbrengsten
Bruto bedrijfsresultaat

16.541
-28.919

5,0%
-8,6%

-85.154

0,0%
-27,7%

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Verkoopkosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Som der kosten

10.396
4.377
4.426
6.333
19.010
22.010
50.705
117.257

3,1%
1,3%
1,3%
1,9%
5,7%
6,6%
15,2%
35,1%

3.835
4.165
6.419
18.901
16.082
18.913
68.315

1,3%
1,4%
0,0%
2,1%
6,1%
5,2%
6,1%
22,2%

-146.176

-43,7%

-153.469

-49,9%

44.038
-69.122
-25.084

13,2%
-20,7%
-7,5%

53.008
-58.229
-5.221

17,2%
-18,9%
-1,7%

-171.260
74.241

-51,2%
0,0%
22,2%

-158.690
68.370

-51,6%
0,0%
22,2%

-97.019

-29,0%

-90.320

-29,4%

Bedrijfsresultaat
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Som der financiële baten en lasten
Resultaat voor belastingen
Belastingen
Aandeel in het resultaat van deelnemingen
Resultaat na belastingen

In 2017 is onder de netto-omzet een bedrag ad € 35.000 opgenomen inzake ontvangen schadevergoeding
Elzevogel. In maart 2017 werd € 35.000 ontvangen als schadevergoeding voor de in 2014 betaalde
terugvordering van teveel ontvangen MEP voor De Elzevogel. In een daarvoor aangespannen procedure is
De Windvogel deels gecompenseerd voor het feit dat de verkopende partij bij de verkoop niet had
aangegeven dat met een terugvordering van MEP rekening gehouden moest worden.
In 2018 is onder de overige algemene kosten een bedrag opgenomen van ad € 28.653 inzake afboeking
project Lansingerstroom. Deze balanspost is in 2018 afgeboekt, aangezien de verwachting is dat het project
geen doorgang zal krijgen.
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De Windvogel te Leidschendam
1.3 Resultaatvergelijking
Het resultaat 2018 is ten opzichte van 2017 gedaald met € 6.699. De ontwikkeling van het resultaat 2018
ten opzichte van 2017 kan als volgt worden weergegeven:
€

€

Het resultaat is gunstig beïnvloed door:

Stijging van:
26.220
16.541
5.871

Omzet
Overige bedrijfsopbrengsten
Aandeel in het resultaat van deelnemingen

Daling van:
13.474
86

Inkoopwaarde van de omzet
Huisvestingskosten

62.192
Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:

Daling van:
8.970

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Stijging van:
6.561
212
4.426
109
5.928
31.792
10.893

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Overige personeelskosten
Verkoopkosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Rentelasten en soortgelijke kosten

68.891
6.699

Daling resultaat
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De Windvogel te Leidschendam
1.4 Meerjarenoverzicht
Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is
gebaseerd op de winst- en verliesrekening.
2018
€

2017
€

2016
€

Netto-omzet
Inkoopwaarde van de omzet
Bruto-marge

334.080
379.540
-45.460

307.860
393.014
-85.154

289.386
375.332
-85.946

Overige bedrijfsopbrengsten
Bruto bedrijfsresultaat

16.541
-28.919

-85.154

-85.946

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Verkoopkosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Som der kosten

10.396
4.377
4.426
6.333
19.010
22.010
50.705
117.257

3.835
4.165
6.419
18.901
16.082
18.913
68.315

11.714
4.182
6.133
25.649
5.696
35.603
88.977

-146.176

-153.469

-174.923

44.038
-69.122
-25.084

53.008
-58.229
-5.221

56.234
-59.773
-3.539

-171.260
74.241

-158.690
68.370

-178.462
-141.395

-97.019

-90.320

-319.857

Bedrijfsresultaat
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Som der financiële baten en lasten
Resultaat voor belastingen
Belastingen
Aandeel in het resultaat van deelnemingen
Resultaat na belastingen
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De Windvogel te Leidschendam
2.1 Balans per 31 december 2018
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA

31 december 2018
€
€

31 december 2017
€
€

Vaste activa

Materiële vaste activa
Gouwevogel
Amstelvogel
Appelvogel
Elzevogel

276.492
128.144
64.248

409.832
162.813
114.822
468.884

687.467

Financiële vaste activa
Deelnemingen
Overige vorderingen

1.010.911
108.515

373.963
571.515
1.119.426

945.478

Vlottende activa

Vorderingen
Handelsdebiteuren
Overlopende activa

30.369
283.134

251.699
313.503

251.699

234

109

Liquide middelen

2.540.133

1.874.694

Totaal activazijde

4.442.180

3.759.447

Effecten
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De Windvogel te Leidschendam
2.1 Balans per 31 december 2018
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA
Eigen vermogen
Exploitatiesaldi
Inleggelden leden

31 december 2018
€
€

272.792
166.532

31 december 2017
€
€

369.811
164.623
439.324

Voorzieningen
Overige voorzieningen

19.441

534.434

201.488
19.441

Langlopende schulden
Schulden aan participanten en
maatschappijen waarin wordt
deelgenomen

3.778.012

201.488

2.847.752
3.778.012

Kortlopende schulden
Handelscrediteuren
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overlopende passiva

2.847.752

15.412

-

6.164
183.827

1.944
173.829

Totaal passivazijde
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205.403

175.773

4.442.180

3.759.447

De Windvogel te Leidschendam
2.2 Winst- en verliesrekening over 2018
2018
€

2017
€

€

€

Netto-omzet
Inkoopwaarde van de omzet
Bruto-marge

334.080
379.540
-45.460

307.860
393.014
-85.154

Overige bedrijfsopbrengsten
Bruto bedrijfsresultaat

16.541
-28.919

-85.154

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Verkoopkosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Som der kosten

10.396
4.377
4.426
6.333
19.010
22.010
50.705

Bedrijfsresultaat
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Som der financiële baten en lasten

3.835
4.165
6.419
18.901
16.082
18.913
117.257

68.315

-146.176

-153.469

44.038
-69.122

Resultaat voor belastingen
Belastingen
Aandeel in het resultaat van
deelnemingen
Resultaat na belastingen
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53.008
-58.229
-25.084

-5.221

-171.260
-

-158.690
-

74.241

68.370

-97.019

-90.320

De Windvogel te Leidschendam
2.3 Kasstroomoverzicht over 2018
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
2018
€
Kasstroom uit operationele activiteiten
Brutomarge
Overige bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
aanpassingen voor:
- afschrijvingen
- mutatie voorraden
- mutatie kortlopende schulden
- mutatie kortlopende vorderingen

-79.042

218.583
29.630
-61.929

219.383
77
12.513
-78.789

39.709
74.241
-68.552

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Verstrekken aandelenkapitaal deelnemingen
Vrijval voorzieningen verliezen deelnemingen
Verstrekken leningen aan deelnemingen

5.827

46.896
68.370
-58.229
45.398

930.260
1.909

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

57.037

-129.219
932.169

-636.948
-182.047
463.000

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

€

-68.315

43.867

Kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Leningen van leden
Mutatie inleggelden

€

-41.701
16.541
-117.257

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten

Ontvangen interest
Resultaat deelneming
Betaalde interest op leningen van leden

2017
€

-129.219

-263.616
-82.570
185.000
-355.995

-161.186

Toename/afname geldmiddelen

665.439

-227.541

Geldmiddelen per 1 januari
Geldmiddelen per 31 december
Mutatie geldmiddelen

1.874.694
2.540.133
665.439

2.102.235
1.874.694
-227.541
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De Windvogel te Leidschendam
2.4 Toelichting op de jaarrekening
ALGEMENE TOELICHTING
Activiteiten
De activiteiten van De Windvogel, statutair gevestigd te Reeuwijk, bestaan voornamelijk uit:
- het stimuleren van het gebruik van duurzame energiebronnen;
- het op levensvriendelijke wijze produceren en doen produceren van energie, direct of indirect ten behoeve
van de leden, alles in de ruimste zin.
Zij tracht dit doel te bereiken door:
- het geven van voorlichting over de opwekking en het gebruik van energie uit duurzame bronnen;
- het uitoefenen van een bedrijf ten behoeve van de leden;
- de verwerving, oprichting en exploitatie van een of meer windturbines;
- het oprichten van, het deelnemen in of het samenwerken met organisaties met een aan het doel van de
coöperatie verwante doelstelling of een doel dat daaraan bevorderlijk kan zijn;
- in het kader van haar onderneming overeenkomsten met haar leden te sluiten; de coöperatie is ook
bevoegd overeenkomsten met derden te sluiten;
- het financieren van toepassingen voor het gebruik van duurzame energiebronnen;
- alle overige wettige middelen.
Groepsverhoudingen
De Coöperatieve vereniging is voor 100% eigenaar van Stroomversnelling B.V. en voor 100% eigenaar van
Der Sonnevogel GmbH, opgericht in november 2015, maar eerst in 2016 geformaliseerd via inschrijving in
het Duitse Handelsregister. Ook is de Coöperatieve vereniging voor 70% eigenaar van Plusenergie GmbH &
Co KG. Samen met het aandeel van Der Sonnevogel GmbH in deze KG (30%) bezit de Coöperatieve
vereniging 100 % van de aandelen. De Coöperatieve vereniging is voor 86,8% eigenaar van Plusenergie
Dahlia GmbH & Co KG. Samen met het aandeel van Der Sonnevogel GmbH in deze KG (12,2%) bezit de
Coöperatieve vereniging 100% van de aandelen.
Betrokken partners
De CV De Windvogel b.a. is lid van de volgende organisaties op het gebied van windenergie
- REScoopNL, onderdeel van Organisatie voor Duurzame Energie (ODE);
- Organisatie voor Duurzame Energie (ODE) Windsectie;
- Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA);
- Vereniging Particuliere Windexploitatie (PAWEX);
- Vereniging Federatie Decentrale Duurzame Energie Nederland (E-decentraal);
- REScoopEU.
Begroting
De begroting is niet in de jaarrekening verantwoord, aangezien dit niet als sturingsinstrument dient.
ALGEMENE GRONDSLAGEN
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en
de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving RJ620-Coöperaties."
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt
vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die
hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
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De Windvogel te Leidschendam
2.4 Toelichting op de jaarrekening
Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire instrumenten, zoals vorderingen en schulden als
financiële instrumenten verstaan.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden
gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een bedrag per
geproduceerde kWh, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf
het moment van ingebruikneming.
Financiële vaste activa

Deelnemingen
De deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend,
worden gewaardeerd op de netto-vermogenswaarde, doch niet lager dan nihil. Deze nettovermogenswaarde wordt berekend op basis van de grondslagen van "De Windvogel".
Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend,
worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs en indien van toepassing onder aftrek van bijzondere
waardeverminderingen.

Vorderingen
De vorderingen op en leningen aan deelnemingen alsmede de overige vorderingen worden opgenomen
tegen de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen, tenzij anders is vermeld.
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale
waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering
gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
Voorzieningen
Voorziening deelnemingen:
De voorziening negatieve deelneming is gevormd voor het negatieve aandelenkapitaal waarvoor de
Windvogel verantwoordelijk is.

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht,
gebaseerd op de tot dat moment in het kader van de dienstverlening gemaakte kosten in verhouding tot
de geschatte kosten van de totaal te verrichten dienstverlening. De kostprijs van deze diensten wordt aan
dezelfde periode toegerekend.
Brutomarge
De brutomarge bestaat uit de netto-omzet, de overige bedrijfsopbrengsten, de kosten van grond- en
hulpstoffen en de kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten. Hierbij wordt onder netto-omzet
verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek
van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.
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De Windvogel te Leidschendam
2.4 Toelichting op de jaarrekening
Aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen
Als resultaat van deelnemingen waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijke en
financiële beleid, wordt opgenomen het aan de vereniging toekomende aandeel in het resultaat van deze
deelnemingen. Dit resultaat wordt bepaald op basis van de bij “De Windvogel” geldende grondslagen
voor waardering en resultaatbepaling.
Bij deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt
uitgeoefend, wordt het dividend als resultaat aangemerkt. Verwerking hiervan vindt plaats onder de
financiële baten en lasten.
Belastingen
De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het resultaat van
het boekjaar, waarbij rekening wordt gehouden met permanente verschillen tussen de winstberekening
volgens de jaarrekening en de fiscale winstberekening, en waarbij actieve belastinglatenties (indien van
toepassing) slechts worden gevormd voor zover de realisatie daarvan waarschijnlijk is.
Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
De Windvogel zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de
jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 362 lid 1 Boek 2 BW
vereiste inzicht noodzakelijk is , is de aard van deze oordelen en schattingen, inclusief de bijbehorende
veronderstellingen opgenomen bij de schattingswijzigingen in de algemene toelichting of bij de toelichting
op de desbetreffende jaarrekeningposten.
Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2017
De jaarrekening 2017 is vastgesteld in de algemene ledenvergadering gehouden op 12 juli 2018.
De algemene ledenvergadering heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe
gedane voorstel.
Gebeurtenissen na balansdatum
De houders van het recht van opstal van de grond waarop De Appelvogel is gevestigd hebben een
procedure tot nietigverklaring van de overdracht in november 2014 overgenomen windturbine
aangespannen tegen de (voormalige) vennoten van Appelmolen vof, de verkoper van deze windturbine.
Ook De Windvogel is mede gedagvaard in deze procedure. Op 14 februari 2018 heeft de rechtbank
uitspraak gedaan en de transactie nietig verklaard. Tegen deze uitspraak is hoger beroep aangetekend. De
Windvogel heeft deze zaak inmiddels in der minne geschikt.
Door het aflopen van het recht van opstal voor De Elzevogel in november 2020 vervalt de exploitatie van
deze windturbine vanaf 2021. Volgens de afgesloten overeenkomst wordt deze windturbine per datum
einde overeenkomst voor € 1,00 overgedragen aan de eigenaar van de grond.
Nadat de Gouwevogel in 2018 een storing heeft gekregen en slechts op beperkte kracht kon draaien, is in
januari 2019 de storing verergerd en kon deze niet verder draaien. De verwachte reparatiekosten
bedroegen € 55.000. In mei zijn we gestart met de reparatie en zijn inmiddels de wieken gedemonteerd en
is de rotor vervoerd naar de reparateur. De schade bleek groter te zijn dan verwacht wat ongeveer €25.000
extra gaat kosten, zodat de totale kosten op ongeveer €80.000 uitkomen. De verwachting is dat de
Gouwevogel daarna nog zo’n 15 jaar kan blijven draaien, zodat de kosten worden terugverdiend.
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2.5 Toelichting op de balans
ACTIVA
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:
Gouwevogel
€
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari

Amstelvogel
€

Appelvogel
€

Elzevogel
€

458.428
-458.428
-

2.197.106
-1.787.274
409.832

283.075
-120.262
162.813

440.800
-325.978
114.822

-

-133.340
-133.340

-34.669
-34.669

-50.574
-50.574

458.428
-458.428
-

2.197.106
-1.920.614
276.492

283.075
-154.931
128.144

440.800
-376.552
64.248

Afschrijvingen
Mutaties 2018
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december

De afschrijving bedraagt € 0,036 per geproduceerde kWh. In verband met de langere verwachte levensduur
van de windturbines is in 2011 besloten de afschrijving zodanig te herzien dat de windturbines in ongeveer
15 jaar worden afgeschreven. Deze handelswijze heeft tot gevolg dat de eerste jaren de betreffende
windmolen een positieve exploitatie heeft ten gevolge van de MEP-opbrengsten. Na het wegvallen van de
MEP-opbrengsten zal de exploitatie enkele jaren negatief zijn als gevolg van doorlopende
afschrijvingskosten.

Financiële vaste activa

Deelnemingen
Exploitatie Burgerwindturbine Neer B.V.
Stroomversnelling B.V.
Plusenergie GmbH en Co Kg, Dortmund
Plusenergie Dahlia GmbH en Co Kg, Dortmund
Der Sonnevogel GmbH
Holding Duurzame Energieprod. Exloërmond B.V.
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31-12-2018
€

31-12-2017
€

254.052
69.062
217.672
194.620
1
275.504
1.010.911

229.321
79.482
65.158
1
1
373.963

De Windvogel te Leidschendam
2.5 Toelichting op de balans
2018
€

2017
€

229.321
229.321
30.481
259.802
-5.750
254.052

1
-20.890
-20.889
224.975
25.235
229.321
229.321

Exploitatie Burgerwindturbine Neer B.V.
Boekwaarde per 1 januari
Gevormde voorziening per 1 januari
Intrinsieke waarde per 1 januari
Aankoop deelneming
Aandeel in het resultaat
Ontvangen dividend
Boekwaarde per 31 december

De Windvogel heeft op 15 januari 2015, samen met Meerwind Burgerveen Oost BV en de Coöperatieve
Vereniging Zuidenwind U.A de Exploitatie Burgerwindturbine Neer BV opgericht. De Windvogel neemt voor
25 % deel in het aandelenkapitaal van deze BV.
Het aandelenkapitaal van deze BV is op 21 december 2017 via een statutenwijziging verhoogd naar
€ 900.000, waarin De Windvogel voor 25% deelneemt. Volstorting van dit aandelenkapitaal heeft
plaatsgevonden door omzetting van 90% van de destijds verstrekte lening in aandelen in deze B.V. Omdat
sprake is van een minderheidsbelang van meer dan 20% moet de waardering van deze deelneming tegen
nettovermogenswaarde plaatsvinden. Volgens de jaarrekening 2018 van Exploitatie
Burgerwindturbine Neer BV bedraagt het eigen vermogen per 31 december 2018 € 1.016.207.

Stroomversnelling B.V.
Boekwaarde per 1 januari
Aandeel in het resultaat
Boekwaarde per 31 december

79.482
-10.420
69.062

76.531
2.951
79.482

65.158
22.514
87.672
130.000
217.672
217.672

33.812
53.000
13.690
100.502
-29.436
71.066
-5.908
65.158

De Coöperatieve vereniging is voor 100% eigenaar van Stroomversnelling B.V.

Plusenergie GmbH en Co Kg, Dortmund
Boekwaarde per 1 januari
Aankoop deelneming (overname NCIS B.V.)
Aandeel in het resultaat
Afwaardering in verband met overname NCIS B.V.
Omzetting lening in kapitaal
Intrinsieke waarde per 31 december
Correctie voorziening
Boekwaarde per 31 december

In 2017 heeft De Windvogel het aandeel in het eigen vermogen van de deelneming Plusenergie GmbH &
CO KG vergroot naar 70% met een nominale waarde van € 117.000. Volgens de jaarrekening 2018 van
Plusenergie GmbH & CO KG bedraagt het aandeel van De Windvogel in de nettovermogenswaarde van
deze KG € 217.672.
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2018
€

2017
€

134.953
-134.952
1
27.313
27.314
285.000
312.314
-117.694
194.620

126.324
-126.323
1
-8.629
-8.628
-8.628
8.629
1

Plusenergie Dahlia GmbH en Co Kg, Dortmund
Boekwaarde per 1 januari
Gevormde voorziening per 1 januari
Intrinsieke waarde per 1 januari
Aandeel in het resultaat
Omzetting lening in kapitaal
Intrinsieke waarde per 31 december
Voorziening deelneming
Boekwaarde per 31 december

In 2017 heeft De Windvogel het aandeel in het eigen vermogen van de deelneming in Plusenergie Dahlia
GmbH & Co KG vergroot naar 86,8% ofwel € 197.000 door overname van de aandelen van Plusenergie
Verwaltung GmbH. De verkrijgingsprijs van deze aandelen bedroeg € 105.003. Volgens de jaarrekening
2018 van Plusenergie Dahlia GmbH & CO KG bedraagt het aandeel van De Windvogel in de
nettovermogenswaarde van deze KG € 194.620.
2018
€

2017
€

83.795
-83.794
1
60.000
4.353
64.354
64.354
-64.353
1

136.847
-136.846
1
-1.462
-1.461
-51.590
-53.051
53.052
1

Der Sonnevogel GmbH
Boekwaarde per 1 januari
Gevormde voorziening per 1 januari
Intrinsieke waarde per 1 januari
Omzetting lening naar kapitaal
Aandeel in het resultaat
Diverse correcties (voorziening en lening)
Intrinsieke waarde per 31 december
Voorziening deelneming
Boekwaarde per 31 december

De Windvogel heeft in 2016 kapitaal verstrekt ad € 25.000 aan de 100% deelneming Der Sonnevogel GmbH
ter financiering van de oprichting van deze GmbH.

Holding Duurzame Energieprod. Exloërmond B.V.
275.504
275.504

Boekwaarde per 1 januari
Aankoop deelneming
Boekwaarde per 31 december

-

De verworven aandelen in Holding Duurzame Energieprod. Exloërmond B.V. bestaan uit twee soorten
aandelen (met en zonder stemrecht), waarvan € 4 aan aandelen met stemrecht.

- 17 -

De Windvogel te Leidschendam
2.5 Toelichting op de balans

Overige vorderingen
Lening u/g Plusenergie GmbH en Co Kg.
Lening u/g Plusenergie Dahlia GmbH en Co kg.
Lening u/g Ontwikkelvereniging Zeewolde
Lening u/g Exploitatie Burgerwindturbine Neer B.V.
Lening u/g Der Sonnevogel GmbH
Waarborgsommen

31-12-2018
€

31-12-2017
€

108.000
515
108.515

130.000
285.000
71.000
25.000
60.000
515
571.515

Lening u/g Plusenergie GmbH en Co Kg.
In 2018 is de lening omgezet naar aandelenkapitaal.

Lening u/g Plusenergie Dahlia GmbH en Co kg.
In 2018 is de lening omgezet naar aandelenkapitaal.

Lening u/g Ontwikkelvereniging Zeewolde
In april 2015 heeft de Windvogel zich aangesloten bij de Windvereniging Zeewolde. In het kader van de
voorbereiding van het windmolenproject heeft de Windvogel aan de Ontwikkelvereniging Zeewolde een
aantal leningen verstrekt tot een totaalbedrag van € 108.000. Bij realisatie van het project wordt dit bedrag
in het windmolenproject verhoogd met een risicobonus.

Lening u/g Der Sonnevogel GmbH
In 2018 is de lening omgezet naar aandelenkapitaal.

Waarborgsommen
Voor de huur van de kantoorruimte in Utrecht (Herculesplein 5) werd bij het afsluiten van een nieuw
huurcontract een waarborgsom van € 515 voldaan.

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen

Handelsdebiteuren
Debiteuren
Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.
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31-12-2018
€

31-12-2017
€

30.369

-

De Windvogel te Leidschendam
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Overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten Nieuwe Lansingerstroom
Vooruitbetaalde kosten De Groene Stroom Nieuw Reijerwaard
Afrekening levering energie
Stroomversnelling BV
Exploitatie Burgerwindturbine Neer BV rente
Plusenergie GmbH & Co KG, Dortmund rente
Plusenergie Dahlia GmbH & Co KG, Dortmund rente
Der Sonnevogel GmbH, rente 2017
Der Sonnevogel GmbH, voorbereidingskosten
BPD
Vooruitbetaalde bedragen
Rekening-courant Exploitatie Burgerwindturbine Neer B.V.
Nog te ontvangen managementfee
Vooruitbetaalde kosten Vlaardingen
Nog te factureren
Overige vorderingen

Effecten
Effectenportefeuille Windpark Zeewolde B.V.
Effectenportefeuille Zaanse Energie Coöperatie

31-12-2018
€

31-12-2017
€

19.764
55.467
31.280
28.500
3.000
85.727
1.509
5.750
10.000
37.911
4.226
283.134

27.081
14.621
54.877
5.262
12.500
13.000
28.500
3.000
85.727
6.400
493
238
251.699

184
50
234

59
50
109

Effectenportefeuille Windpark Zeewolde B.V.
Er zijn 184 certificaten van aandelen in Windpark Zeewolde B.V. gekocht als onderdeel van de deelname in
de ontwikkeling van dit windpark.

Effectenportefeuille Zaanse Energie Coöperatie
Betreft het lidmaatschap (deelneming) van de Zaanse Energie Coöperatie.

Liquide middelen
Rekening-courant bank
ING Bank spaarrekening
ASN Sparen
ASN Sparen
Triodosbank spaarrekening
Triodosbank spaar deposito

534.066
40.023
1.363.013
527.975
75.056
2.540.133

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de coöperatie.

- 19 -

22.033
60.023
1.360.709
327.053
74.876
30.000
1.874.694
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PASSIVA
EIGEN VERMOGEN

Exploitatiesaldi
Inleggelden leden
Stand per 31 december

2018
€
272.792
166.532
439.324

2017
€
369.811
164.623
534.434

Exploitatiesaldi
Stand per 1 januari
Uit voorstel resultaatbestemming
Stand per 31 december

369.811
-97.019
272.792

459.122
-89.311
369.811

Inleggelden leden
Stand per 1 januari
Resultaatverdeling
Stand per 31 december

164.623
1.909
166.532

165.631
-1.008
164.623

19.441
19.441

117.694
83.794
201.488

1.172.128
2.605.884
3.778.012

2.847.752
2.847.752

2018
€

2017
€

2.847.752
-182.734
-1.486.116
-6.925
151
1.172.128

2.976.971
-129.219
2.847.752

VOORZIENINGEN
Overige voorzieningen
Voorziening verliezen Plusenergie Dahlia GmbH & Co Kg
Voorziening verliezen Der Sonnevogel GmbH

LANGLOPENDE SCHULDEN
Schulden aan participanten en maatschappijen waarin
wordt deelgenomen
Door leden verstrekte leningen (volgens oude reglement)
Door leden verstrekte participaties

Door leden verstrekte leningen (volgens oude reglement)
Stand per 1 januari
Bankmutaties
Omzetting lening naar participatie lening
Overboeking & schenkingen
Rente afhandeling
Stand per 31 december
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2018
€

2017
€

1.486.116
1.119.526
182
60
2.605.884

-

Door leden verstrekte participaties
Stand per 1 januari
Omzetting lening naar participatie lening
Bankmutaties
Overboekingen & schenkingen
Rente afhandeling
Stand per 31 december

Door leden verstrekte leningen > 1 jaar
In 2018 is het nieuwe participatie reglement inwerking getreden. En is het alleen nog mogelijk om nieuwe
leningen te doen onder dit nieuwe participatie reglement. De oude leningen zijn al voor een groot gedeelte
omgezet (€1.486.116) in participaties. Het restant (€1.172.128) zal de komende jaren aflopen doordat
leden alsnog het participatie reglement ondertekenen of door terugbetaling van de lening.
In 2018 is er voor € 1.128.188 aan nieuwe participaties opgehaald en €8.661 terugbetaald, zodat de stand
op eind 2018 € 2.605.884 bedroeg.
Het voorstel van het bestuur aan de ledenvergadering met betrekking tot rente over 2018 is dat er 2%
rente betaald gaat worden. De rente gaat de komende jaren stijgen door de verwachte resultaten uit de
deelnemingen. We verwachten vanaf 2022 5% te kunnen uitkeren

KORTLOPENDE SCHULDEN

Handelscrediteuren
Crediteuren

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting
Loonheffing

Overlopende passiva
Rente over leningen aan leden
Gemeente Gouda Verplichting inzake Gouwevogel
Sloopkosten De Windvogel
Nog te betalen exploitatiekosten windturbines
Reservering vakantiegeld
Overige schulden
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31-12-2018
€

31-12-2017
€

15.412

-

6.164
6.164

1.407
537
1.944

60.120
21.000
4.719
70.000
61
27.927
183.827

57.957
19.500
4.719
40.000
51.653
173.829
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Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Door fiscaal verrekenbare verliezen vanuit het verleden van circa € 421.000 is een mogelijke actieve
belastinglatentie van € 80.000 ontstaan. Deze is voorzichtigheidshalve niet als vordering in de balans
opgenomen.
De houders van het recht van opstal van de grond waarop De Appelvogel is gevestigd hebben een
procedure tot nietigverklaring van de overdracht van de in november 2014 overgenomen windturbine
aangespannen tegen de (voormalige) vennoten van Appelmolen vof, de verkoper van deze windturbine.
Ook De Windvogel is mede gedagvaard in deze procedure. Op 14 februari 2018 heeft de rechtbank
uitspraak gedaan en de transactie nietig verklaard. Tegen deze uitspraak is hoger beroep aangetekend. De
houders van dit recht van opstal hebben in 2006 recht van onder opstal verstrekt aan Appelmolen vof voor
de grond waarop de Appelvogel is opgericht. Appelmolen vof heeft de vergoeding voor dit recht van onder
opstal voor een periode van 10 jaar afgekocht (tot en met 2015). De Windvogel heeft in 2014 het recht van
onder opstal voor het perceel grond met de daarop gevestigde Appelvogel overgenomen van Appelmolen
vof. Vanaf het elfde jaar hebben de houders van het recht van opstal recht op een vergoeding voor het
verstrekte recht van onder opstal ter grootte van een derde deel van de jaarwinst. De Windvogel is met de
houders van het recht van opstal in overleg over de vaststelling van hun aandeel in de winst. Inmiddels is
deze zaak in 2019 tot een schikking gekomen.
De Coöperatieve vereniging heeft sinds 2005 het recht van onderopstal op een perceel grond van
Groengebied Amstelland, waarop de Amstelvogel staat. Dit recht van onderopstal is verlengd tot 1 februari
2021, waarbij een vaste vergoeding van € 12.000 is afgesproken alsmede een variabele vergoeding ter
grootte van 3 % van de jaaropbrengst van de windmolen, De jaarvergoeding bedroeg in 2018 € 16.853.
Door de Coöperatieve vereniging is een bruikleenovereenkomst afgesloten voor onbepaalde tijd voor het
gebruik van een unit in het pand Herculesplein 5 in Utrecht. De jaarvergoeding bedraagt € 4.302 en wordt
jaarlijks geïndexeerd.
Met T-Mobile is in 2005 een huurovereenkomst afgesloten voor het plaatsen van zendapparatuur bij de
Gouwevogel. De huurovereenkomst heeft een looptijd van 15 jaar met stilzwijgende verlening voor een
periode van telkens 5 jaar. De jaarhuur bedroeg in 2018 € 5.908. Jaarlijks wordt de huur geïndexeerd.
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Netto-omzet
Stroomopbrengsten De Gouwevogel
Overige opbrengsten De Gouwevogel
Stroomopbrengsten De Amstelvogel
Overige opbrengsten De Amstelvogel
Stroomopbrengsten De Appelvogel
Stroomopbrengsten De Elzevogel
Overige opbrengsten De Elzevogel
Overige opbrengsten Windvogel

2018
€

2017
€

16.481
15.916
186.644
46.226
68.353
460
334.080

31.608
6.499
147.775
381
35.797
50.783
35.000
17
307.860

De netto-omzet over 2018 is ten opzichte van het vorige boekjaar met 8,5% gestegen.

Inkoopwaarde van de omzet
Kosten De Gouwevogel
Kosten De Amstelvogel
Kosten De Appelvogel
Kosten De Elzevogel
Kosten Windvogel

Overige bedrijfsopbrengsten
Managementvergoedingen
Afrekening Appelvogel

Lonen en salarissen
Brutolonen
Doorbelaste salariskosten aan Stroomversnelling BV

Sociale lasten
Sociale lasten

Overige personeelskosten
Reiskostenvergoeding
Kilometervergoeding
Kantinekosten
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19.663
222.480
70.089
67.142
166
379.540

24.171
225.418
70.883
72.399
143
393.014

10.000
6.541
16.541

-

23.921
23.921
-13.525
10.396

23.685
23.685
-19.850
3.835

4.377

4.165

1.736
2.445
245
4.426

-
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Huisvestingskosten
Huur kantoorruimte
Schoonmaakkosten

Verkoopkosten
Kosten publiciteit
Representatiekosten
Reis- en verblijfkosten
Kosten Algemene ledenvergaderingen
Kosten ontwikkelen model samenwerkingsovereenkomst
Kosten ontwikkeling participatiereglement
Kosten PR
Kosten campagne
Overige verkoopkosten

Kantoorkosten
Kantoorbenodigdheden
Drukwerk
Portokosten
Telecommunicatie
Kosten automatisering
Kosten website
Softwarekosten Econobis
Contributies en abonnementen

Algemene kosten
Administratiekosten
Advieskosten
Juridische kosten
Bestuurskosten
Zakelijke verzekeringen
Afboeking project Lansingerstroom
Overige algemene kosten

2018
€

2017
€

4.302
2.031
6.333

4.553
1.866
6.419

5.828
302
561
604
11.532
183
19.010

6.059
3.400
1.183
2.475
4.087
1.697
18.901

410
564
277
243
1.442
83
13.750
5.241
22.010

758
10.000
357
4.967
16.082

5.090
14.035
87
381
2.611
28.653
-152
50.705

13.066
3.349
363
2.135
18.913

3.406
35.530
1.343
3.759
44.038

10.646
36.250
6.112
53.008

Financiële baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rente spaarrekeningen
Rente leningen aan deelnemingen
Rente lening u/g Exploitatie Burgerwindturbine Neer B.V.
Overige rentebaten
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Rentelasten en soortgelijke kosten
Rentevergoeding over leningen van leden
Rente- en bankkosten
Rente participatie Holding Duurzame Energieprod. Exloërmond B.V.

Aandeel in het resultaat van deelnemingen
Stroomversnelling BV
Exploitatie Burgerwindturbine Neer B.V.
Plusenergie GmbH & Co Kg, Dortmund
Plusenergie Dahlia GmbH & Co Kg, Dortmund
Der Sonnevogel GmbH

- 25 -

2018
€

2017
€

59.552
570
9.000
69.122

58.229
58.229

-10.420
30.481
22.514
27.313
4.353
74.241

2.951
25.209
-21.654
8.813
53.051
68.370

De Windvogel te Leidschendam
3. Overige gegevens
3.1 Verklaring
Hiervoor wordt verwezen naar de onder 3.2 opgenomen controleverklaring.
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4. BIJLAGEN

De Windvogel te Leidschendam
4.1 Specificatie resultaten exploitatie windturbines 2018
Specificatie resultaten exploitatie windturbines
Gouwevogel

Amstelvogel

Appelvogel

Elzevogel

393.552

3.703.922

963.026

1.404.818

16.481
15.916
32.397

186.644
186.644

46.226
46.226

68.353
68.353

Afschrijvingen
Onderhoud
Groot onderhoud
Erfpacht/huur
Zakelijke lasten
Verzekering
Telefoonkosten
Overige kosten
Netkosten
Beheerskosten
Totale kosten

7.100
5.000
2.219
800
485
12
1.917
2.129
19.662

133.340
45.487
5.000
12.258
2.002
3.686
811
1.376
18.520
222.480

34.669
6.495
5.000
15.000
1.512
338
79
2.181
4.815
70.089

50.574
1.282
357
4.668
3.237
7.024
67.142

Brutomarge

12.735

-35.836

-23.863

1.211

136.000

421.000

264.000

355.000

Productie stroom in kW

Opbrengst levering stroom
Overige opbrengsten
Totale opbrengsten

Kosten

WOZ-waarde boekjaar
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