
Welkom bij deze
huiskamerbijeenkomst



Waarom zitten we hier?



Wie zitten hier bij elkaar?
En waar word je warm van?



Windenergie in de Betuwe: 
de agenda van deze bijeenkomst

Betuwewind: wat is mijn verhaal…?

Een rondje maken: wat vind jij?

Kansen

Ja maar… veelgestelde vragen 

Wie doet er mee?



Betuwewind: het kan alleen met ons

14 windmolens bouwen langs de A15 bij de Avri en knooppunt 
Deil. (tot 35% van het project is van burgers o.a. uit Geldermalsen en 
Neerijnen)

Ruim 2.000 leden zijn er nodig voor BWC Geldermalsen-
Neerijnen. (waarvan 1600 afkomstig uit de omliggende gemeenten)

Ca. € 5 mio. aan eigen vermogen vergaren voor realisatie 
van ‘onze’ molens.

Mede-eigenaar worden met ledencertificaten.
- jij maakt het verschil (wij maken het verschil): zonder ons geen project



Een helder verhaal
Wind tot waarde brengen: veel kansen



Waarom Betuwewind…
Samen groene energie opwekken voor 40.000 
huishoudens: toekomstperspectief voor je kind. 
Ledencertificaten: 20 jaar lang 4 tot 6% rendement. 
Een stukje windmolen: 
meepraten, meedenken en meeprofiteren. 

Investeren in de toekomst van je eigen omgeving. 
Versterk de regio:
(natuur)ontwikkeling, werkgelegenheid en samenleving 

Minder afhankelijk van grote energiemaatschappijen



Wat vind jij belangrijk?



Meedoen = Meeprofiteren
Leden van de burgerwindcoöperatie kunnen straks als 
eersten in de windparken investeren. 

Je slaat drie vliegen in één klap: 
financieel voordeel in de vorm van een mooi, waardevast 
rendement; 
groene energie uit je eigen regio;
minder afhankelijkheid van grote energiemaatschappijen.



Betuwewind: een energieke club
Community bouwen: leuk en leerzaam.
Excursies, fietsen, hardlopen, schaatsen, zwemmen, 
kamperen, gebiedsontwikkeling (wilgen knotten, 
zwerfvuil zoeken), samen zijn, muziekfestival.
Businessclub: netwerken, kennis delen, nieuwe 
initiatieven.
Meegeven aan kinderen.



Veelgestelde vragen over wind
Waarom windmolens?
Waarom windmolens op land? Zet ze op zee.
Is zonne-energie niet goedkoper dan windenergie?
Ik heb gehoord dat het meer energie kost om 
windmolens te maken dan dat ze opwekken.
Betalen we niet gewoon enorm veel belasting voor 
windparken?
Welk risico loop ik als lid van de BWC?



Wie doet er mee?



Wie doet er mee?
Meebeslissen en meeprofiteren: lid worden van de BWC
- 50 euro inleggen in het eigen vermogen van de BWC*
- 11 euro per jaar contributie
- extra investeren mogelijk: zie prospectus
- investeren in eigen molens

Meedoen: nieuwsbrief ontvangen

Meedoen: nieuwe leden werven

* Bij het verlaten van de vereniging krijg je dit terug, mits je 5 jaar lid geweest bent



Contact
info@betuwewind.nl
www.betuwewind.nl

facebook.com/betuwewind
twitter.com/betuwewind



Ook een huiskamerbijeenkomst?
Voor wie uit je netwerk is dit een kans? 

Groeien vanuit de basis: inwoners uit de streek
Het begint met een ‘kern’: jij dus
Toolkit (ppt-presentatie, flyer, formulieren etc)
Vragen? Zoek contact (info@betuwewind.nl)
www.betuwewind.nl



Toolkit
Handreiking: hoe organiseer ik een 
huiskamerbijeenkomst?
Tekst uitnodigingsbrief of -mail
PPT-presentatie
Antwoordkaart: ik doe mee (incl. bestelmogelijkheid kledingpakket)

Raamposter: ik doe mee
Algemene folder
Sportkleding (ren- en fietsshirt)
Evaluatieformulier




