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Het is ietwat drukker geworden op het financiele vlak. Onze transacties vinden vrijwel geheel plaats over 

onze rekening bij de Triodosbank.  Onze inkomsten bestaan uit de contributie van de leden, de bijdragen 

van de Duurzame Energieunie in ruil voor onze bemiddeling tot het afnemen van natuurstroom en sinds 

01-12-2016 3/4 van de door te rekenen loonkosten t.b.v. de ontwikkeling van het windpark 

overeenkomstig de SWOK met NUON Winddevolopment. Hiernaast hebben de leden ons, na het besluit 

op de 2de ALV tot 31 dec. 2016 € 16.500,00 als achtergestelde lening beschikbaar gesteld, waaruit we de 

kosten van de participatie en ledenwerving betalen. 

Echter onze verenigingskosten zijn ook gestegen ondanks het feit dat we goed op de kleintjes letten; 

bankkosten en de vaste kosten van samenwerking in de Duurzame Omgeving zijn onontkoombaar.  Om 

een redelijk inzicht te behouden op de in de toekomst noodzakelijk hoeveelheid eigen vermogen, 

vreemd kapitaal en de door banken geeiste gegevens hebben we in rekenmodellen moeten investeren.  

Deze kennis kunnen we niet lenen van NUON. 

Uit de verlies en winst rekening over het boekjaar 2016 blijkt een verlies van € 47.470. Dit verlies wordt 

ten laste gebracht aan het negatieve ondernemingsvermogen dat hiermee oploopt tot € 135.055. Een 

van de gemeente ontvangen subsidie ad € 10.000 is onder de bankinkomsten geboekt. Daar deze, op 

binnenkomst factuur gemeente, moet worden terugbetaald is deze als schuld op de balans opgenomen. 

Voor het jaar 2017 is nog geen begroting opgesteld. Dezer dagen verwachten we de anterieure 

overeenkomst met de gemeente waarover al een jaar wordt onderhandeld te kunnen sluiten waarna 

meer duidelijkheid over de planning ontstaat. Daarna zullen de marketing- en ledenwervingsbudgetten 

in overleg met onze samenwerkingspartner Nuon worden vastgesteld en de begroting worden 

opgesteld. De kosten van participatie en ledenwerving zijn dit jaar de gootste posten; tot op heden is 

hiervoor € 31.500 door de leden als achtergestelde lening beschikbaar gesteld. Nu het politieke risico in 

de investering vrijwel nihil is, is de rentevergoeding op nieuwe overeenkomsten verlaagt tot 7,5%. Altijd 

nog een mooie rente t.o.v. een spaarrekening bij de bank. U kunt gewoon nog meedoen!  

De technische ontwikkeling wordt geheel door Nuon uitgevoerd; alle te maken kosten hiervoor neemt 

Nuon voor haar rekening en worden bij financial close naar rato verrekend. Deze constructie heeft als 

voordeel dat we een geringer werkkapitaal nodig hebben en toch volledig inspraak hebben in de 

ontwikkeling. De oplevering van het project staat nu gepland op eind 2020. 


