AFDRUKKEN

INVULLEN EN MAILEN NAAR ADMINISTRATIE@ZUIDENWIND.ORG, OF RETOURNEREN NAAR COÖPERATIEVE VERENIGING
ZUIDENWIND U.A., PANNENWEG 243, 6031 RK NEDERWEERT. AANMELDEN KAN OOK VIA WWW.ZUIDENWIND.ORG.

LIDMAATSCHAPSFORMULIER
VOORNAAM
VOORLETTERS
(FAMILIE) NAAM
GEBOORTEDATUM
GEBOORTEPLAATS
ADRES: STRAAT
NUMMER + TOEVOEGING
POSTCODE
WOONPLAATS
LAND

Nederland

EMAIL ADRES
TELEFOON NUMMER
MOBIEL NUMMER
JAARLIJKSE CONTRIBUTIE

€ 10.-

ÉÉNMALIGE KAPITAAL
INLEG

€ 10,-

OF :

€

BANKREKENING: IBAN
TEN NAME VAN
Ja, ik meld mij aan als lid en machtig Coöperatieve Vereniging Zuidenwind U.A. om 1x
per jaar de door mij opgegeven contributie van mijn bankrekening af te schrijven.
HANDTEKENING

HOE KENT U ONZE COÖPERATIE ?

UW LIDMAATSCHAP GAAT IN ZODRA WIJ HET BEDRAG VAN TENMINSTE € 20 HEBBEN ONTVANGEN OP ONZE REKENING

COOP. VER. ZUIDENWIND, IBAN NL97 RABO 0131 5095 51

De door u verstrekte gegevens worden door ons uitsluitend gebruikt voor de activiteiten van de vereniging en in overeenstemming met ons privacy-reglement.

Lid worden
Hoe kunt u lid worden van de Coöperatieve Vereniging Zuidenwind U.A.
Door ommestaande lidmaatschapsformulier in te vullen,
of door u via de website : www.zuidenwind.org aan te melden.
Als lid betaalt u eenmalig een kapitaalinleg van €10 en vervolgens ten minste €10 per jaar aan
contributie. U mag een hoger contributiebedrag betalen om de coöperatie te steunen. Het
eerste jaar betaalt u dus totaal €20 lidmaatschapsgeld en de daaropvolgende jaren €10
contributie, of als u wilt meer, per automatische incasso.

Na aanmelding ontvangt u van ons alle details over de voorwaarden en
betaalprocedure. Uw lidmaatschap gaat in op het moment dat uw
lidmaatschapsgeld op de rekening van de coöperatie is bijgeschreven. U krijgt dan
van ons een bevestiging met uw lidnummer toegestuurd.
De kapitaalinleg van de leden vormt het risicodragend werkkapitaal van de
coöperatie. Met dat geld wordt de organisatie opgebouwd en kunnen we duurzame
energieprojecten realiseren. Wij wenden het ledenkapitaal en de leningen aan om
duurzame energie projecten tot stand te brengen, zoals bijvoorbeeld de windturbine
de Coöperwiek in Neer.
Het lidmaatschap biedt u onder andere toegang tot de jaarlijkse ledenvergadering
en evenementen. U ontvangt ook onze nieuwsbrief en heeft u het recht om deel te
nemen in de financiering van nieuwe initiatieven, in de vorm van een lening aan de
coöperatie.
Over uw lening ontvangt u jaarlijks rendement, afhankelijk van de resultaten. De
hoogte daarvan stellen de leden gezamenlijk vast in de Algemene Leden
Vergadering.
Zuidenwind is initiatiefnemer van nieuwe windenergieprojecten in Midden Limburg.
Onze visie is dat we met de coöperatieve productie van duurzame energie bijdragen
aan een betere toekomst voor onze kinderen.
Tegelijk kunnen we met deze activiteiten als burgers ondernemen. Het geeft ons als
burgers de mogelijkheid ervoor zorg te dragen dat winsten weer lokaal geïnvesteerd
worden en niet wegvloeien naar buiten, zoals nu veelal het geval is.
De energietransitie naar een duurzame energiehuishouding wordt mede door onze
inzet een democratische verandering. Het geeft ons – burgers en bedrijven in Limburg
de mogelijkheid gezamenlijk te ondernemen met duurzame energie en zo ook onze
lokale economie te versterken.
John Schoonbroodt , voorzitter
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