Samen investeren
in windparken
Avri en Deil
meer geld
meer groen
meer samenleving
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Hoeveel rendement wil je hebben?

Samen investeren
in windparken
Avri en Deil
Wind is gratis en van iedereen. Waarom
zouden we daar als burgers niet
van profiteren? In de Betuwe waait
het dagelijks en bouwen inwoners
hun eigen windmolenparken bij
verkeersknooppunt Deil en de Avri in
Geldermalsen. Wie geld steekt in de
bouw van deze windmolens profiteert
straks van een gezond rendement.
Welk rendement kies jij? Meer geld?
Meer groen? Of misschien wil je via de
investering in een stukje windmolen
ook de clubkas van jouw favoriete
sportvereniging spekken? Word lid van
Burgerwindcoöperatie West-Betuwe,
investeer en profiteer. Iedereen wint.
Lid worden kan heel makkelijk online op
www.betuwewind.nl en kost je een eenmalige
inleg van € 50 in het eigen vermogen van
de burgerwindcoöperatie. Over dit bedrag
ontvang je al jaarlijks rendement. Wie lid
wordt van Burgerwindcoöperatie WestBetuwe (BWB) krijgt daarmee automatisch
het recht om een groter bedrag in te leggen
en daardoor ook een groter stuk windmolen
mogelijk te maken in de windparken bij
Avri en Deil. Hier zullen vanaf eind 2019
veertien windmolens groene stroom
gaan produceren. Het project heeft de
naam Betuwewind gekregen. Bijzonder is
dat inwoners uit de fusiegemeente West
Betuwe en andere omliggende gemeenten,
zoals Culemborg, Buren en Tiel kunnen
mee-investeren in de nieuwe parken.
Profiteren van groen rendement?
Lid worden!
Gemeenten vinden het positief dat burgers
kunnen investeren in windmolens, omdat
het draagvlak voor windparken hierdoor

groter wordt. Nederlanders betalen via
de belasting mee aan het realiseren van
duurzame energie. Als burgers in hun
regio zelf kunnen investeren, hebben ze
ook financieel voordeel. Investeren in
de bouw van de windparken bij Avri en
Deil is alleen mogelijk voor leden van de
Burgerwindcoöperatie West-Betuwe.
Wanneer onze windparken stroom
produceren, ontvangt een lid-windaan
deelhouder gedurende maximaal 15 jaar
een gezond en eerlijk rendement over zijn
inleg. Deze inleg is minimaal € 50 (je ver
plichte inleg als je lid wordt) en maximaal
€ 15.000. Het jaarlijks rendement bedraagt
naar verwachting tussen de 4 en 10% en
hangt samen met de jaaropbrengst van
het windpark: hoe meer het heeft gewaaid,
hoe hoger het rendement op het ingelegde
vermogen. Lid-windaandeelhouders
ontvangen jaarlijks een aflossing op hun inleg.
Vanzelfsprekend kunnen burgers die
investeren in de windparken bij Avri
en Deil ook stroom afnemen van deze
parken. Belangstelling? Onze partner
is Betuwestroom. Deze koploper in
duurzaamheid levert 100% groene energie
van lokale opwek-initiatieven en zorgt dat
duurzame stroom uit de Betuwe voor
iedereen beschikbaar is.
Windmolens komen er aan. Wie het eerst
komt, doet zeker mee.
Investeren in Nederlandse windprojecten
is populair. Betuwewind verwacht veel
belangstelling om mee te doen met Deil
en Avri. Zeker ook doordat de burger
windcoöperatie een hoog rendement
kan uitkeren. Tegelijkertijd maakt de BWB

het burgers heel gemakkelijk: je hebt
bijvoorbeeld geen beleggersrekening nodig
en al vanaf € 50 doe je mee. Als je lid bent
geworden, ontvang je van de BWB meer
informatie over alle mogelijkheden. Wees
er snel bij: er kan worden ingelegd tot het
noodzakelijke investeringsbedrag is bereikt.
Voor alle duidelijkheid: investeren in de
windparken bij Avri en Deil gebeurt buiten
het toezicht van de Autoriteit Financiële
Markten. Er is geen vergunning- of
prospectusplicht voor deze activiteit.
Laag risico: investeren met vertrouwde
gezichten en betrouwbare partners.
In Betuwewind werkt de Burgerwind
coöperatie West-Betuwe samen met drie
andere partijen: Raedthuys Pure Energie,
Winvast en Yard Energy. Stuk voor stuk
organisaties met een jarenlange staat van
dienst. Met elkaar bouwen deze partners
de windmolens bij Avri en Deil. De totale
bouwkosten van onze molens bedragen
€ 50 miljoen. Met ongeveer € 5 miljoen
eigen vermogen, dat via de leden van de
burgerwindcoöperatie wordt ingebracht,
zijn de burgers voor 50% eigenaar van de
molens bij Avri en Deil. Precies hiervoor is
de Burgerwindcoöperatie West-Betuwe
opgericht: wind is gratis en van iedereen.
Samen zijn we een coöperatie met veel
leden (en bestuurders) uit onze streek.
Alleen door samen te werken, kunnen we
de windparken realiseren.

Breed aanbod, veel rende
Drie wegen naar rendement
Met de slogan ‘Hoeveel rendement wil je hebben?’ werft de Burgerwindcoöperatie West-Betuwe nieuwe
(investerende) leden. Er zijn drie wegen naar rendement. Meer geld. Meer groen. Meer samenleving. Een
overzicht van de mogelijkheden:

Financieel rendement uit
eigen windmolens
Meer geld: zo werkt het
In 2017 hebben leden van Burgerwindcoöperatie WestBetuwe besloten om met windaandelen het benodigde
eigen vermogen (ongeveer € 5 miljoen) voor de bouw
van de windparken bij knooppunt Deil en het Avri-terrein
in Geldermalsen bij elkaar te gaan brengen. De inleg
is minimaal € 50 en maximaal € 15.000. Wanneer de
windparken stroom produceren, ontvangt een lidwindaandeelhouder gedurende maximaal 15 jaar een
gezond en eerlijk rendement op deze lening. Het jaarlijks
rendement bedraagt naar verwachting tussen de 4 en
10% (maximaal) en hangt samen met de jaaropbrengst
van het windpark: hoe meer het heeft gewaaid, hoe hoger
het rendement op het ingelegde eigen vermogen. Lidwindaandeelhouders ontvangen jaarlijks een aflossing op
hun inleg.
Bij voldoende opbrengsten wordt een deel van het
jaarlijks rendement gestort in een eigen groen
investeringsfonds. Met dit fonds worden nieuwe
projecten mogelijk gemaakt. In het leningreglement
staat alle informatie over de jaarlijkse verdeling (en
bestemming) van het rendement. Dit reglement kan je
vinden op www.betuwewind.nl/cooperatie
Meer informatie?
Stuur een bericht naar info@betuwewind.nl

Milieurendement uit eigen
windmolens
Meer groen: zo werkt het
Burgerwindcoöperatie West-Betuwe wil de komende
jaren zo veel mogelijk duurzame energie produceren in
onze streek. Met de veertien windmolens bij Knooppunt
Deil en de Avri wordt 40% van de stroom opgewekt die
de gemeente West Betuwe vandaag de dag gebruikt.
Zo dragen we een steentje bij aan de overgang naar
een maatschappij die steunt op hernieuwbare, schone
energie. We worden minder afhankelijk van grote,
inefficiënte energiemaatschappijen en van (mondiale)
politieke conflicten. Het geld van jouw energierekening
kan zo in de regio blijven.
Bij Windpark Deil zal grondeigenaar Staatsbosbeheer een
groot deel van de grondopbrengsten direct besteden aan
het vergroten van de natuurwaarde van hun gebieden.
Een deel van het rendement van de ‘eigen windmolens’
zal door de Burgerwindcoöperatie West-Betuwe worden
geïnvesteerd in nieuwe, groene projecten.
Meer informatie?
Stuur een bericht naar info@betuwewind.nl

ement
Maak je sportclub sterker met
rendement uit eigen windmolens
Meer samenleving: zo werkt het
Iedereen wint. Daar gaan we voor. De komst van windmolens
willen we gebruiken om de lokale sportverenigingen een
(financieel) zetje in de rug te geven. Dat werkt als volgt: lidwindaandeelhouders kunnen, als zij een lening geven aan de
burgerwindcoöperatie, ook de keuze maken om één procent van
hun persoonlijke jaarlijkse rendement af te dragen aan de clubkas
van hun favoriete lokale sportvereniging. Het jaarlijks rendement
bedraagt naar verwachting tussen de 4 en 10%. Als je voor deze
optie kiest, verdubbelt de burgerwindcoöperatie jouw afdracht
aan de sportclub. Belangrijk is wel dat de sportclub meedoet
met dit aanbod en daar een afspraak over heeft gemaakt met de
BWB. Een rekenvoorbeeld: als 100 leden van bijvoorbeeld een
voetbalclub meedoen met dit aanbod, kan de penningmeester
van deze club jaarlijks gemiddeld zo’n € 6.250 bijschrijven. Onze
windmolens spekken zo de clubkas.
Meer informatie?
Op www.betuwewind.nl/cooperatie vind je een presentatie met
meer informatie of stuur een bericht naar info@betuwewind.nl

Lidmaatschap

CADEAU!

Ondernemers
&
Betuwewind
Geef het lidmaatschap
cadeau aan mede
werkers of klanten.

Windenergie is onmisbaar voor het slagen
van de energietransitie in Nederland.
Ondernemers die hun steentje willen bijdragen
aan het vergroenen van onze regio kunnen het
lidmaatschap van Burgerwindcoöperatie
West-Betuwe cadeau doen aan hun
medewerkers en/of klanten.
Steeds meer Nederlanders en bedrijven gaan
zelf aan de slag met windenergie. Door als
ondernemer die beweging te ondersteunen,
zet je jezelf op de kaart als een vooruitstrevende
en betrokken onderneming. Doen!
Meer weten?
Kijk op www.betuwewind.nl of stuur een
e-mail aan info@betuwewind.nl

www.betuwewind.nl

5 REDENEN
om nu lid te worden
 1 Betuwewind is een kans
voor iedereen om minder
afhankelijk te worden van grote
energiemaatschappijen.

 4 Je investeert in lokale, duurzame
energie en daarmee in de toekomst
van je eigen omgeving en die van je
kinderen.

 2 Als lid van onze burgerwind
coöperatie heb je het recht om geld te
lenen aan de coöperatie voor de bouw
van windparken bij Avri en Deil. Op je
lening ontvang je maximaal 15 jaar een
rendement van 4 tot 10%.

 5 Met het lidmaatschap van de
burgerwindcoöperatie versterk je de
regio op het gebied van (duurzame)
ontwikkeling en samenleving.

 3 Samen met anderen kun jij
ervoor zorgen dat we groene energie
opwekken voor 40.000 huishoudens
in de Betuwe.

Ja, maar…
Veelgestelde vragen over windmolens en de antwoorden
vind je op www.betuwewind.nl/vraag-en-antwoord

Wil je actief meedoen?
Laat het ons weten: info@betuwewind.nl

Op de hoogte blijven?

Interesse?
Door lid te worden van de Burgerwindcoöperatie
West-Betuwe kun je meepraten, meedenken over en
meeprofiteren van samen investeren in de windparken
bij Avri en Deil.
Leden kunnen een lening aan de burgerwindcoöperatie
geven. De inleg is minimaal € 50 en maximaal € 15.000.
Wanneer de windparken stroom produceren, ontvangt
een lid-windaandeelhouder gedurende maximaal 15 jaar
een gezond en eerlijk rendement op deze lening. Alleen
leden kunnen een lening geven. Meld je snel en eenvoudig
aan via www.betuwewind.nl/meedoen
Wil je meer weten over windenergie in de Betuwe? Hoe
we samen meer met wind kunnen doen? Kom dan naar
een Betuwewind-huiskamerbijeenkomst. Tot aan de
zomervakantie (2018) organiseert de burgerwind
coöperatie regelmatig bijeenkomsten waarbij ‘wind’
centraal staat. Stuur een e-mail naar info@betuwewind.nl
voor een overzicht van de huis
kamerbijeenkomsten.

Houd de website in de gaten voor het laatste nieuws,
meld je aan voor onze nieuwsbrief en volg ons op:

Betuwewind | Laageinde 2 | 4191 NS Geldermalsen | info@betuwewind.nl | www.betuwewind.nl
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“Betuwewind?
Omdat een duur
zame Betuwe nóg
mooier is. Samen maken
we onze regio
CO2-neutraal!”
Doekle Terpstra, maatschappelijk en
ondernemend bestuurder uit Acquoy

“Ik hou van wind, vooral in
de rug. Ik denk dat we het
heft in onze samenleving
weer in eigen hand
moeten nemen en dat
de good old coöperatie
daarbij een geweldig
instrument kan zijn. Laat
maar waaien!”
Bert Wagendorp, schrijver en
columnist uit Culemborg

“Ik hou van tegen
de wind in fietsen.
En ik ben fan van het
lokaal opwekken van
groene energie. Precies
daarom ben ik een
van de ambassadeurs
van de Betuwewindcampagne.”
Fabio Jakobsen, profwielrenner
uit Heukelum

“De enige toekomst
die we hebben, is een
duurzame toekomst.
Ook onze regio moet
daarom investeren in de
energietransitie; dat kunnen
we niet alleen aan anderen
overlaten. De energietransitie
biedt heel veel kansen voor
de regio. Die moeten we niet
onbenut laten.”
Hans van Zuijdam, voorzitter VNO-NCW
Rivierenland uit Geldermalsen

