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JAARVERSLAG OVER HET JAAR 2011 VAN HET BESTUUR VAN DE

Coöperatie DE WINDVOGEL
VERENIGING, BESTUUR EN MEDEWERKERS
Algemeen:
In het jaar 2011 is het aantal Windvogelleden met 272 leden gestegen tot 1.911. Een
toename van ruim 16%, een mooi resultaat. Eind 2011 werd lidnummer 2.000
uitgegeven De toename vond met name in het vierde kwartaal plaats. Daarbij was
vooral de kortingsactie voor leden bij aankoop van een zonnepaneelpakket een reden
om lid te worden.
Er zijn een achttal Algemene Bestuursvergaderingen [AB] en er is één algemene
ledenvergadering [ALV] geweest.
De ALV op 18 juni 2011 in Stadsboerderij De Weidemolen te Zoetermeer werd bezocht
door ca. 80 leden. Het twintig-jarig bestaan werd daar op feestelijke wijze gevierd en
perspectieven op meer windmolens en zelflevering werden door de aanwezige leden
omarmd.
Het Dagelijks Bestuur [DB] bestaand uit voorzitter, secretaris en penningmeester werd
uitgebreid met drie aspirant Dagelijks Bestuursleden tot DB+ Het kwam vanwege de vele
aandachtspunten en het inwerken van de nieuwkomers Puck van Leeuwen en Martien
Vogelezang soms met een frequentie van één maal per week bijeen. Er is gewerkt aan
de bureauvorming, verbetering van informatie naar leden en derden, verbetering en
professionalisering ten aanzien van zelflevering, ledenwerfacties en lokale initiatieven.
De groep projectleiders kwam éénmaal bij elkaar.
Het jaar 2011 was een jaar vol dynamiek, zowel in onze vereniging als in de wereld van
windenergie. Een behoorlijke ledengroei, mooie voortgang bij een aantal projecten en
zelflevering karakteriseren 2011.

Projecten
1. Zelflevering.
Na het afsluiten van het contract met Anode is de aanmelding voor zelflevering voor alle
Windvogelleden opengesteld. De aanmelding is in 2011 begeleid door Wim Ouwerkerk
en de aanloopproblemen zijn er uit. Op 31 dec 2011 waren er 128 leden die de door
onze Windvogelmolens opgewekte stroom afnemen.
2. Aankoop NM900, De Appelmolen te Zeewolde.
Na uitvoerig onderzoek is hiervoor in juni 2011 getekend.
3. Kerken geven Energie.
Er zijn tien Quickscans voor verschillende locaties zijn uitgevoerd.
4. Opschaling De Nes voor zusterorganisatie Coöperatie Waterland.
Uitvoering van de opschaling is succesvol afgerond in november 2011 onder begeleiding
van onze dochter Stroomversnelling BV.
5. Locatie Ede.
De inschrijving op de tender voor de windmolenlocatie in Ede werd niet aan De
Windvogel gegund.
6. Locatieonderzoeken.
Er zijn vier quikscans uitgevoerd gevolgd door haalbaarheidsonderzoeken, waarvan er
twee resulteerden in een productief resultaat.
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Molenaars:
René van Mechelen voor De Volhouder te Halsteren.
Arjan Boomars en Vincent de Jong voor De Amstelvogel in Ouderkerk, gem. OuderAmstel.
Peter van Gemeren en Jan Ockhorst voor de v.m. De Ooievaar in Den Haag, nu
reserves.
Broos de Groot voor De Windvogel in Bodegraven.
Harry van den Hooren voor De Gouwevogel in Gouda.
Harry van den Hooren voor De Appelmolen in Zeewolde.

Overige actieve leden onder meer:
Arie Groenveld (redacteur de Windvaan), Bert Postma, Rens Beijer, Rob van Esseveldt,
Arnout Verhulst, Vincent de Jong, Annelies van der List (website), Niels Flach
(Rotterdam), Albert Maarse, Jaap Remerie, Roland Wiersma (Amstelveen), Arie Kroon
(Woubrugge), Joost Walda, Jeroen van Agt uit Eindhoven voor ondermeer de pilot voor
het Zelfleveringproject, Fred Crone (Nijmegen), Frits Ogg (Nijmegen), Jean-Paul Duyx
(Utrecht) , Wim Ouwerkerk (PR-commissie en Aanloop Zelflevering), Jan Jennissen
(ledenadministratie) en Siward Zomer (begeleiding lokale burgerinitiatieven) en vele
anderen.

Enkele (overige) feiten:
Resultaten
Meer wind is meer winst: dat hebben we in 2011 gemerkt. In Gigawatturen zes komma
drie (dit was in 2010: 3,9 GWh.), om die reden kunnen wij over 2011 een mooie
rentevergoeding van 6% aan de ledenvergadering voorstellen.

Financiële positie
Hoe staan we er financieel voor?
Hoewel de primaire doelstelling van onze coöperatie gericht is op een beter milieu, kan
dat niet zonder een financieel gezonde exploitatie.
Door de ledenaanwas (+16%) en de toename van de ledenleningen (+17%) en de
passende winstinhouding steeg het ledenbelang met 32 procent. Totaal meer dan drie
en een half miljoen euro. Daarmee zijn wij een financieel zeer sterke organisatie, die
nieuwe projecten van een aanzienlijke omvang aan kan. Taaie onderhandelingen en
procedures verhinderen een voortvarende expansie van het aantal productiemiddelen,
ondanks de niet aflatende inzet van onze projectmanagers.

Productiemiddelen
De Amstelvogel (2MW) leverde 4,2GWh, dat is 98 % van de verwachting (4,3GWh).
Door de aankoop van de Appelmolen werd de productie van De Windvogel met bijna 1,1
GWh verhoogd. De overige productiemiddelen en de opbrengsten staan vermeld in de
jaarrekening van de penningmeester.

Overname windturbine aan de Ooievaarsweg in Zeewolde.
Naast de overname van de economische eigendom van de Appelvogel in2011 zijn eind 2011 de
onderhandelingen gestart over de overname van een bestaande windturbine aan de
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Ooievaarsweg 22 in Zeewolde. Deze onderhandelingen zijn begin februari 2012 met succes
afgerond. Op 14 februari 2012 kon deze overname juridisch worden afgerond door het
passeren van de akte van levering van het zakelijk recht van opstal inhoudende het in
eigendom hebben van de windturbine aan de Ooievaarsweg 22 te 3897 LG Zeewolde.

Deelname organisaties op windenergiegebied (NATIONAAL EN INTERNATIONAAL)
a. ODE
b. ODE Windsectie
c. NWEA
d. namens ODE in Landelijke Uitwerking Windenergie (LUW) door Dick vanElk
e. Inforse e.a.
f. PAWEX
Daarnaast zijn we deelnemer geworden aan de in 2011 opgerichte organisaties
g. E-decentraal
h. REScoop te Antwerpen.

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/vrijwilligers.
Bleiswijk, 12 april 2012

Het Bestuur:
D.M. van Elk (voorzitter)
A. Abbema (penningmeester)
A. Wingelaar (administrateur/2e penningmeester)
J. Hoogendoorn (secretaris)
W. Kersten
W. van Heerde
N. van Dam
D. Steenhorst
R. Timmer.
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Jaarrekening (geconsolideerd)
Geconsolideerde Balans per 31
december 2011
Geconsolideerde Winst- en
verliesrekening over 2011
Toelichting
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Geconsolideerde Balans per 31 december 2011
(na resultaatbestemming)

31.12.2011
€

31.12.2010
€

Actief
Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

1.953.091
720.612

1.154.522
705.050
2.673.703

1.859.572

Vlottende activa
Voorraden
Onderhanden projecten
Vorderingen en overlopende
activa
Liquide middelen

400
0

500
15.075

174.518
1.466.102

33.328
1.734.000
1.641.020
4.314.723

Totaal

1.782.903
3.642.475

Passief
Eigen vermogen
Inleggelden leden
Reserve exploitatiesaldi

92.667
1.392.229

79.067
842.142
1.484.896

921.209

2.022.562

1.725.060

266.000

494.000

Onderhanden projecten

12.684

6.569

Kortlopende schulden en
overlopende passiva

528.581

495.637

4.314.723

3.642.475

Door leden verstrekte
leningen> 1 jaar

Langlopende schulden

Totaal
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Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2011

Bruto-marge

Algemene beheerskosten
Som der kosten

2011
€

2010
€

627.486

160.985

47.139

50.716
47.139

50.716

Bedrijfsresultaat

580.347

110.269

Financiële baten en lasten
Resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening voor
belastingen

-24.875

-25.799

555.472

84.470

-5.385

-2.531

550.087

81.939

Belastingen resultaat uit
gewone bedrijfsuitoefening
Resultaat na belastingen
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Toelichting
Algemeen
Activiteiten
Het doel van de Coöperatieve Vereniging tot collectief bezit van windmolens “de Windvogel”
b.a., statutair gevestigd te Reeuwijk is:
- 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 100 % eigenaar van Stroomversnelling BV. De financiële
gegevens van Stroomversnelling BV zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van
C.V. De Windvogel b.a.
Verbonden partijen
De CV De Windvogel b.a. is lid van de volgende organisaties op het gebied van windenergie
- 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)

Grondslagen voor consolidatie
In de geconsolideerde jaarrekening van de C.V. De Windvogel b.a. zijn de financiële
gegevens verwerkt van de tot de groep behorende Stroomversnelling BV. De geconsolideerde
jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen en de resultaatbepaling van de
C.V. De Windvogel b.a.
De financiële gegevens van Stroomversnelling BV zijn volledig in de consolidatie betrokken
onder eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de geconsolideerde jaarrekening
Bij het samenstellen van de jaarrekening is zoveel mogelijk rekening gehouden met de
bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.
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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.
Schattingswijzigingen
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.
Dit heeft tot gevolg dat een bedrag van € 427.042 als herziening afschrijving ten gunste van
de winst- en verliesrekening is verwerkt onder de post afschrijvingen.

Grondslagen voor de 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.
Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten laste gebracht van het resultaat op het
moment dat deze zich voordoen.
Financiële vaste activa
De deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt
uitgeoefend, worden gewaardeerd op de nettovermogenswaarde, 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.
De vorderingen op en leningen aan deelnemingen alsmede de overige vorderingen worden
opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.
Onder de financiële vaste activa zijn actieve belastinglatenties opgenomen, indien en voor
zover het waarschijnlijk is dat realisatie van de belastingclaim te zijner tijd zal kunnen
plaatsvinden. Deze actieve latenties zijn gewaardeerd tegen nominale waarde en hebben
overwegend een langlopend karakter.
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Voorraden
Voorraden grond- en hulpstoffen en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door
individuele beoordeling van de voorraden.
Onderhanden projecten
De onderhanden projecten in opdracht van derden worden gewaardeerd tegen de gerealiseerde
projectkosten verminderd met verwerkte verliezen en gedeclareerde termijnen. De
projectkosten omvatten de direct op het project betrekking hebbende kosten, de kosten die
toerekenbaar zijn aan projectactiviteiten in het algemeen en toewijsbaar zijn aan het project en
andere kosten die contractueel aan de opdrachtgever kunnen worden toegerekend.
Onderhanden projecten waarvan het saldo een debetstand vertoont, worden gepresenteerd
onder de vlottende activa. Onderhanden projecten waarvan het saldo een creditstand vertoont,
worden gepresenteerd onder de kortlopende schulden.
De in het boekjaar bestede kosten, verhoogd met de wijziging in het boekjaar van de tot en
met het boekjaar verantwoorde winst, worden als opbrengsten in de winst-en-verliesrekening
verwerkt in de post netto-omzet/wijziging in onderhanden projecten zolang het project nog
niet is voltooid.
De in het boekjaar bestede kosten worden als opbrengsten in de winst-en-verliesrekening
verwerkt in de post wijziging in onderhanden projecten zolang het project nog niet is voltooid.
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen 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.

Grondslagen voor de 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.
De aan de onderhanden projecten toe te rekenen winst wordt bepaald op basis van de op
balansdatum aan het werk bestede kosten in verhouding tot de naar verwachting aan het werk
totaal te besteden kosten. De netto-opbrengstwaarde is gebaseerd op een verwachte
verkoopprijs onder aftrek van nog te maken kosten voor voltooiing en verkoop.
Bruto-marge
De bruto-marge bestaat uit het verschil tussen de netto-omzet en de kostprijs omzet, alsmede
de overige bedrijfsopbrengsten. Hierbij wordt onder netto-omzet verstaan de opbrengst van de
in het verslagjaar geleverde stroom en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de
over de omzet geheven belastingen.
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De kostprijs omzet omvat de kostprijs van de verkochte en geleverde stroom en diensten,
bestaande uit het directe materiaalverbruik en de overige directe en indirecte kosten die aan de
productie van stroom kunnen worden toegerekend.
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 vennootschap 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.

Toelichting op de onderscheiden posten van de balans
Materiële vaste activa
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.
De investering in 2011 heeft betrekking op de overname van de economische eigendom van
de Appelvogel per 1 januari 2011. De juridische overdracht van het recht van onderopstal met
de op het betreffende perceel grond geplaatste windturbine was per 31 december 2011 nog
niet afgerond.
2011
€

2010
€

2.720.628
680.459

2.720.628
0

Totaal netto investering

3.401.087

2.720.628

Afschrijving t/m 2010

-1.566.106

-1.375.610

Herziening afschrijving
Afschrijving 2011
Totaal afschrijving

427.042
- 308.932
-1.447.996

0
-190.496
-1.566.106

1.953.091

1.154.522

Investering tot en met 2010
Investering in 2011

Boekwaarde 31 december 2011

In bijlage1 is een specificatie van het
verloop van de boekwaarde
opgenomen.
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Financiële vaste activa
De financiële vaste activa bestaan uit:
2011
€
Deelnemingen
Leningen u/g
Actieve belastinglatentie

2010
€

155.050
550.000
15.562
720.612

155.050
550.000
705.050

2011

2010

€

€

Deelnemingen:
Deze post betreft de volgende deelnemingen:

Deelnemingen:
Zaanse Energie Kooperatie
Plusenergie GmbH & Co KG, Dortmund
Plusenergie Dahlia GmbH & Co KG Dortmund

50
50.000
105.000

50
50.000
105.000

155.050

155.050

100.000
150.000
300.000

100.000
150.000
300.000

550.000

550.000

Sedert 2007 wordt deelgenomen in het commanditair kapitaal van
twee Kommandit Gesellschaften (KG) met Solar projecten in
Duitsland.
Het aandeel van De Windvogel in het eigen vermogen van de
deelneming in PlusEnergie GmbH & Co KG Dortmund bedraagt op
basis van de conceptjaarrekening 2011 negatief € 16.152 (2010
negatief € 10.715)
Het aandeel van De Windvogel in het eigen vermogen van de
deelneming in PlusEnergie Dahlia GmbH & Co KG, Dortmund
bedraagt op basis van de concept jaarrekening 2011 negatief €
49.680 (2010 negatief € 4.953)

Leningen u/g:
Plusenergie GmbH & Co KG
Plusenergie Dahlia GmbH & Co KG
Plusenergie Verwaltung GmbH

Beide KG’s vergoeden een rente van 9% over de leningen.
Met Plusenergie Verwaltung GmbH, de ontwikkelaar van solarprojecten en beherend vennoot
van de commanditaire vennootschappen, hierboven genoemd, is een kredietovereenkomst
gesloten, ter ondersteuning van verdere ontwikkelingen. Van dit krediet is € 300.000
opgenomen tegen een rentevergoeding van 10%.
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Actieve belastinglatentie:
Dit betreft het verschil tussen de commerciële boekwaarde en hogere fiscale boekwaarde van
de Appelvogel. Per balansdatum bedraagt dit verschil € 77.813 waarover een belastinglatentie
is berekend tegen het nominale tarief van 20%.
Verwacht wordt dat van dit bedrag op balansdatum een bedrag van € 1.729 binnen één jaar
wordt gerealiseerd.
Voorraden
De voorraad zonnecollectorartikelen wordt gewaardeerd tegen inkoopprijs, minus een
afwaardering ivm uitverkoop.
Vorderingen en overlopende activa
In deze post is begrepen de nog over december 2011 te ontvangen MEP en de afrekening van
de exploitatiebaten en lasten van de Appelvogel.
Liquide middelen
Van de liquide middelen staat € 1.283.000 op spaarrekeningen bij de ASN-bank.
Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit:
2011
€

2010
€

Inleggelden leden
Exploitatiesaldi

92.667
1.392.229

79.067
842.142

Stand 31 december

1.484.896

921.209

Inleggelden leden
Stand 1 januari (1.639)
Aanwas:272 (vorig jaar 226)

79.067
13.600

67.434
11.633

Stand 31 december (1.911)

92.667

79.067

842.142
550.087

760.203
81.939

1.392.229

842.142

Stand 1 januari
Bij: nieuwe leningen en mutaties

2011
€
1.725.060
297.502

2010
€
1.462.282
262.778

Stand 31 december

2.022.562

1.725.060

Exploitatiesaldi
Stand 1 januari
Resultaat van het jaar
Stand 31 december
Door leden verstrekte leningen> 1 jaar
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De meeste leden hebben een lening aan de coöperatie verstrekt (gemiddeld meer dan € 1000
per lid). De aanwas in 2011 komt zowel van nieuwe leden, als van leden die hun lening
hebben verhoogd. Over 2010 werd in 2011 een rentevergoeding uitgekeerd van 5%. Voor alle
leningen geldt het door de ledenvergadering vastgestelde leningreglement.
Het voorstel van het bestuur aan de ledenvergadering met betrekking tot rente over 2011 en
aflossing volgt hierna.
Langlopende schulden
Bij het ASN Groenprojectenfonds is een hypothecaire lening afgesloten voor de financiering
van de investering in de Amstelvogel tegen een rente van 2.8%. In 2012 wordt € 228.000
afgelost. Dit bedrag is onder kortlopende schulden opgenomen
Onderhanden projecten
Betreft de in rekening gebrachte vergoedingen voor de projecten De Nes en Lochem, waarop
de gemaakte kosten in mindering zijn gebracht.

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Crediteuren
Aflossing 2012 Hypothecaire lening
Rente over leningen van leden
Overige kortlopende schulden en overlopende passiva

2011

2010

€
102.404
228.000
109.888
88.289
528.581

€
123.779
228.000
79.095
64.763
495.637

Onder de overige kortlopende schulden zijn en overlopende passiva
zijn begrepen de voorzieningen tot sloop van de windmolens De
Volhouder en De Windvogel in totaal groot € 15.452 ( 2010 €
13.089) Deze schulden kennen een looptijd van langer dan een jaar.
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Toelichting op de onderscheiden posten van de winst- en verliesrekening
Brutomarge
De bruto marge over 2011 van de rechtspersoon is als volgt opgebouwd:
2011
Omzet:
€
Stroomproductie
635.655
Overige baten
10.088
Totaal baten
645.743
Afschrijving materiele vaste activa
-222.473
Waardevermindering, extra afschrijving
-86.459
Herziening afschrijvingen
427.042
Netkosten
-7.916
Overige kosten
-108.072
Beheerskosten
-33.090
Brutomarge molenexploitatie
614.775
Intern toegerekende kosten
31.557
Overige brutomarge
-35.229
Saldo projecten
12.126
Diverse baten en lasten
4.257

2010
€
430.130
7.558
437.688
-190.496
-5.367
-70.605
-23.294
147.926
23.294
-14.610
2.550
1.825

Totaal brutomarge

160.985

627.486

Algemene Beheerskosten

Publiciteit
PR-budget
Algemeen
Accountants-en advieskosten
Kosten administratief systeem
Contributies
Groeikosten
Kosten ZLM

2011
€
4.628
4.065
6.194
17.367
565
4.185
650
9.485

2010
€
7.267
2.259
10.500
815
18.368
11.507

47.139

50.716
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Financiële baten en lasten

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten hypothecaire leningen
Rentevergoeding over leningen van leden
Overige rentelasten

2011
€

2010
€

101.777
-16.758
-109.888
-6

77.269
-23.907
-79.095
-66

-24.875

-25.799

2011
€

2010
€

20.947
-15.562

2.531
-

5.385

2.531

Belasting resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

20% van het belastbaar bedrag ad € 104.745 (2010: € 12.655)
Mutatie actieve belastinglatentie
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Jaarrekening (statutair)
Balans per 31 december
2011(statutair)
Winst en-verliesrekening over
2011 (statutair)
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Balans per 31 december 2011 (statutair)
(na resultaatbestemming)

31.12.2011
€

31.12.2010
€

Actief
Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

1.953.091
781.437

1.154.522
753.297
2.734.528

1.907.819

Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen en overlopende
activa
Liquide middelen

400

500

173.652
1.310.312

25.873
1.576.935

Totaal

1.484.364

1.603.308

4.218.892

3.511.127

Passief
Eigen vermogen
Inleggelden leden
Overige reserves

92.667
1.392.229

79.067
842.142
1.484.896

921.209

2.022.562

1.725.060

Langlopende schulden

266.000

494.000

Kortlopende schulden en
overlopende passiva

445.434

370.858

4.218.892

3.511.127

Door leden verstrekte
leningen> 1 jaar

Totaal
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Winst-en-verliesrekening over 2011 (statutair)

Bruto-marge
Verkoopkosten
Algemene beheerskosten
Som der kosten
Bedrijfsresultaat
Aandeel in resultaat van
ondernemingen waarin
wordt deelgenomen
Financiële baten en lasten
Resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening voor
belastingen
Belastingen resultaat uit
gewone bedrijfsuitoefening
Resultaat na belastingen

2011
€

2010
€

619.032

149.837

46.740

50.242
46.740

50.242

572.292

99.595

12.578

10.993

-32.541

-28.649

552.329

81.939

-2.242

-

550.087

81.939
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Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.
Voor de algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening, de grondslagen voor
de waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat, alsmede voor de
toelichting op de onderscheiden activa en passiva en de resultaten wordt verwezen naar de
toelichting op de geconsolideerde jaarrekening, voor zover hierna niet anders wordt vermeld.

Financiële vaste activa
Deelnemingen in groepsmaatschappijen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en
financiële beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op de netto vermogenswaarde, doch
niet lager dan nihil. Deze netto vermogenswaarde wordt berekend op basis van de
grondslagen van de C.V. De Windvogel b.a.

Toelichting op de onderscheiden posten van de balans

Financiële vaste activa
Het verloop van de deelnemingen luidt als volgt:

Stand 1 januari
Aandeel in resultaat Stroomversnelling BV
Stand 31 december

2.011

2010

€ 753.297
12.578
€ 765.875

€ 742.329
10.668
€ 753.297
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Ondertekening van de jaarrekening

Reeuwijk, 12 april 2012.
Het bestuur,
D.M. van Elk (voorzitter)
A. Abbema (penningmeester)
A. Wingelaar (administrateur/2e penningmeester)
J. Hoogendoorn (secretaris)
W. Kersten
W. van Heerde
N. van Dam
D. Steenhorst
R. Timmer.
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Overige gegevens
Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2010
De jaarrekening 2010 is vastgesteld in de algemene ledenvergadering gehouden op 18 juni
2011. De algemene ledenvergadering heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld
conform het daartoe gedane voorstel.

Voorstellen aan de algemene ledenvergadering
Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2011
Het bestuur stelt aan de algemene ledenvergadering voor het resultaat over het boekjaar 2011
ten bedrage van € 550.087 toe te voegen aan het saldo uit voorgaande jaren (overige reserves).
Het saldo bedraagt daarna € 1.392.229.

Rente
Het bestuur stelt voor, gelet op artikel 6 van het leningreglement, over het jaar 2011 een
rentevergoeding op de leningen van leden uit te keren van 6%. (Over 2010 werd een
rentevergoeding van 5% vastgesteld.)
Aflossingen
Het bestuur stelt voor, gelet op artikel 7 van het leningreglement, geen aflossingen op de
leningen van leden vast te stellen.
Deze 3 voorstellen zijn reeds in de jaarrekening verwerkt.
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Overige toelichtingen

Bijlage 1: Verloop boekwaarde materiele vaste activa:
Het verloop van de boekwaarde van de materiele vaste activa wordt als volgt gespecificeerd:
Windvogel Gouwevogel Amstelvogel Volhouder Appelvogel Totaal

Investering tot en met 2010 61.094
Investering in
2011
Totaal netto investering
61.094

458.428

Afschrijving tot en met
2010
Herziening afschrijving
Afschrijving 2011
Extra afschrijving 2011
Totaal
afschrijving

-432.679 1.068.333
119.743
307.299
-32.222 -151.063

Boekwaarde per
per 31 december 2011

-61.094

2.197.106

458.428 2.197.106

-61.094

-345.158

-912.097

0

113.270

1.285.009

4.000

2.720.628

4.000

680.459
680.459
680.459 3.401.087

-4.000
-39.188
-86.459

1.566.106
427.042
-222.473
-86.459

-4.000 -125.647 1.447.996
0

554.812

1.953.091
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Bijlage 2: Nadere toelichting op de bruto-marge van de molenexploitatie:
2011

2010

kWh

kWh

65.653
895.045
4.196.196
1.088.560
66.000

43.461
636.095
3.212.888

6.311.454
=======

3.942.064
=======

Productie:
Vermogen:
De Windvogel Bodegraven,
80 kW
Gouwevogel Gouda
600 kW
De Amstelvogel Ouder-Amstel
2000 kW
De Apppelvogel Zeewolde
900 kW
De Volhouder Halsteren
75 kW

Totaal

Windvog Gouwevog Amstelvog Volhoude Appelvog
el
el
el
r
el

49.620

Totaal

Productie stroom 2011in
kWh

65653

895045

4196196

66000 1088560

6311454

Opbrengst levering stroom
Opbrengst MEP
Overige opbrengsten
Totaal opbrengsten

2.135
0
3.764
5.899

30.342
0
5.395
35.737

145.627
323.107
929
469.663

4.602
0
0
4.602

46.023
83.819
0
129.842

228.729
406.926
10.088
645.743

Afschrijvingen
Onderhoud
Erfpacht/huur
Zakelijke lasten
Verzekering
Telefoonkosten
Overige kosten
Netkosten
Beheerskosten
Totaal kosten

0
3.498
113
80
105
224
25
1.143
328
5.516

32.222
9.136
1.999
364
0
242
25
1.084
4.475
49.547

151.063
41.000
8.388
2.644
3.365
247
570
3.398
20.981
231.656

0
986
0
28
769
219
25
0
330
2.357

39.188
25.374
0
295
6.237
234
1.880
2.291
6.976
82.475

222.473
79.994
10.500
3.411
10.476
1.166
2.525
7.916
33.090
371.551

383
0
0

-13.810
119.743
0

238.007
307.299
0

2.245
0
0

47.367
0
-86.459

274.192
427.042
-86.459

383

105.933

545.306

2.245

-39.092

614.775

34.000

114.000

674.000

7.000

580.000

Gewoon exploitatieresultaat
Herziening afschrijvingen
Extra afschrijving
Brutomarge
molenexploitatie
Laatst bekende WOZ
waarde

28/28

