Investeren in windparken
=
Investeren in sportclubs
Aanbod sportverenigingen West-Betuwe

“Wind is gratis en van iedereen. In de Betuwe
waait het dagelijks en kunnen we energie maken
met onze eigen windparken bij Deil en de Avri.
Dat project heet Betuwewind. Wie geld steekt in
de bouw van deze windmolens profiteert. Wil je
meer geld, meer groen of wil je met jouw
investering misschien de clubkas van jouw
favoriete sportvereniging spekken?”
- Aanbod Burgerwindcoöperatie West-Betuwe aan inwoners voorjaar ‘18

“Door lid te worden van de burgerwindcoöperatie kunnen mensen
meedoen, meeprofiteren en meebeslissen met dit project. Het
lidmaatschap kost een (eenmalige) inleg van € 50. Over dit bedrag
ontvangen leden een rendement van 4 tot 10%. De
burgerwindcoöperatie heeft eigen vermogen nodig om molens te
bouwen. Als lid-windaandeelhouder kan je tot € 15.000 lenen aan
de windcoöperatie. Over dit bedrag ontvang je voor een periode
van maximaal 15 jaar het genoemde rendement.
Leden-windaandeelhouders kunnen ook de keuze maken om een
procent van hun jaarlijks rendement af te dragen aan de clubkas
van een favoriete lokale sportvereniging. In dat geval verdubbelt de
burgerwindcoöperatie minimaal drie jaar deze persoonlijke afdracht
aan de sportclub. Rekensommetje: als 100 leden van een
sportclub meedoen aan deze mogelijkheid, levert dat hun sportclub
zo’n € 6.000 op. Per jaar.”
- Aanbod Burgerwindcoöperatie West-Betuwe aan sportverenigingen voorjaar ‘18
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Waarom dit aanbod?
Iedereen wint. Dat is onze slogan. De burgerwindcoöperatie
wil dat zo veel mogelijk mensen uit de regio gaan profiteren
van de komst van de windparken bij Deil en de Avri. We
beloven: meer geld, meer groen, meer samenleving.
We willen dus ook de leefbaarheid van onze regio
bevorderen. Sportverenigingen spelen een essentiële rol in de
regio. De coöperatie en haar leden kunnen bijdragen om de
lokale sportverenigingen financieel sterker te maken.
Gedeeld belang: sportvereniging communiceert het aanbod
van Betuwewind met haar leden. Dit is goed voor de
naamsbekendheid. Betuwewind verdubbelt de inleg van
sportclubleden die gebruik maken van het aanbod: dat is
goed voor de clubkas van de sportvereniging.

Beginnen bij het begin:
wat is Betuwewind?
14 windmolens bouwen langs de A15 bij de Avri
(Geldermalsen) en knooppunt Deil met steun van inwoners
uit de regio. Burgerwindcoöperatie West-Betuwe is een van
de ontwikkelende partijen van deze windparken.
Burgerwindcoöperatie West-Betuwe wil een brede ledenbasis
hebben. Doelstelling: 2.000 leden voor (waarvan 1.600
afkomstig uit de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen,
Lingewaal, Buren, Culemborg en Tiel).
Deze leden gaan € 5 mio. inleggen (geld lenen aan de
burgerwindcoöperatie) dat wordt eigen vermogen voor de
burgerwindcoöperatie.

Betuwewind:
Hoeveel rendement wil je hebben?
Drie belangrijke redenen om mee te doen:
Meer geld
Meer groen
Meer samenleving

Daarnaast: Je investeert in lokale, duurzame
energie en daarmee in de toekomst van je
eigen omgeving
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Inzoomen:
meer samenleving door sportclubs
De komst van de windparken ook gebruiken om onze regio sterker te
maken. #maatschappelijkrendement
1% van het verwachte totale rendement beschikbaar stellen voor
maatschappelijke doelen*
Leden (investeerders) kunnen jaarlijks 1% van hun rendement
afstaan aan hun favoriete sportvereniging**
De burgerwindcoöperatie verdubbelt deze inleg.
Win-win-win-scenario.
Iedereen wint: vereniging, individueel lid & burgerwindcoöperatie

Makkelijk meedoen: sportvereniging en burgerwindcoöperatie
maken alleen een afspraak over een inspanningsverplichting
(sportclub communiceert het aanbod naar haar leden)
* Onder voorbehoud realiseren minimale rendementsdoelstellingen
** Sportvereniging moet aangesloten zijn als partner van de Burgerwindcoöperatie West-Betuwe
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Inzoomen:
hoe werkt het?
Lid-investeerder in windparken Deil/Avri gaat naar verwachting
jaarlijks een rendement op zijn inleg realiseren van 4 - 10%.
Het rendement (voor leden) is gemaximaliseerd op 10%. Extra
rendement wordt door de burgerwindcoöperatie ingezet voor onder
andere maatschappelijke doelen.
De burgerwindcoöperatie stelt 1% van het jaarlijks rendement
beschikbaar voor maatschappelijke doelen.
Lid-windaandeelhouder heeft een keuze:
Als leden 1% van hun rendement willen afstaan aan een lokale
sportclub wordt door de coöperatie 1% extra beschikbaar gesteld voor
deze sportclub gedurende de looptijd van de inleg of tot het lid de
afdracht stopzet.

9

Inzoomen:
hoe werkt het?
Lokale sportclubs (met een vestigingsadres in de gemeenten Tiel,
Culemborg, Buren, Geldermalsen, Neerijnen of Lingewaal) kunnen
profiteren van deze mogelijkheid door communicatiepartner te worden van
Betuwewind:
op basis van deze afspraak communiceert de sportvereniging het Betuwewindaanbod aan haar leden. Anderzijds is deze afspraak de grondslag voor het
verdubbelen van de 1% rendement die leden van de burgerwindcoöperatie
bestemmen voor de clubkas van de betreffende sportvereniging.

De burgerwindcoöperatie verzorgt materiaal voor promotie van de
clubactie.
De deelnemende sportclubs communiceren de actie via hun kanalen en/of
geven ruimte aan de burgerwindcoöperatie om zich te profileren in het
clubgebouw. Dit gebeurt vanzelfsprekend in afstemming en op basis van
een maatwerkafspraak.
Voor alle duidelijkheid: er zijn voor de sportclub geen kosten verbonden aan
de samenwerking met de burgerwindcoöperatie.
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Inzoomen:
rekenvoorbeeld
Als 100 leden van jouw club meedoen met dit
aanbod: (investeer in windparken bij Deil/Avri en bestem een
deel van het rendement aan jouw favoriete sportclub…)

Dan ‘spekt’ dit jouw clubkas jaarlijks met zo’n €
6.250.
De verwachte looptijd van de actie is maximaal
15 jaar (individuele leden kunnen eerder
besluiten tot stopzetting van hun 1% afdracht).
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Waarom dit kan werken:
Omdat de Algemene Vergadering van de
burgerwindcoöperatie op 19 september 2017
enthousiast akkoord is gegaan met dit voornemen;
Omdat we denken dat het voor veel inwoners van de
West-Betuwe interessant is om te investeren in
windparken én hun favoriete sportvereniging;
Omdat we verwachten dat het voor veel verenigingen
interessant is om voor deze opzet hun achterban te
mobiliseren;
Zodoende de burgerwindcoöperatie haar ledenbasis snel
kan uitbreiden;
En dus iedereen wint…

Contact:
Hoe je kan meedoen?
Ben je bestuurder van een lokale sportclub en
wil je meer weten of direct meedoen? Stuur een
e-mailtje aan: info@betuwewind.nl
Ben je lid van onze burgerwindcoöperatie en wil
je weten of jouw lokale sportclub meedoet?
stuur een e-mailtje aan info@betuwewind.nl en/
of vraag het aan het bestuur van jouw club
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Vragen?
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Contact:
Meer informatie?
info@betuwewind.nl
www.betuwewind.nl
facebook.com/betuwewind
twitter.com/betuwewind

