
Onderneem met ons in windenergie, 
word lid van coöperae Zuidenwind.
 

www.zuidenwind.org
info@zuidenwind.org
 

De wind is van ons allemaal

bewerking albert jansen 14-2-2017



Schrijf U nu in als lid op 
www.zuidenwind.org 

 4. U kunt uw parcipaes elk moment 
      verkopen aan andere coöperaeleden
      of opgeven voor aflossing. 
5.  Jaarlijks maakt Zuidenwind bekend 
     hoeveel parcipaes we willen uitgeven
     en hoeveel we aflossen.

3. Ontvang jaarlijks een goede rente 
     over uw parcipaes; de hoogte van 
     de rente bepalen we samen en is niet 
     gegarandeerd. 
         In 2015 , 2016 en 2017 betaalden we 5 % .

1. Word lid van de coöperae 
     Zuidenwind voor jaarlijks € 10,-

2. Investeer met een zelf te bepalen
    aantal parcipaes van de coöperae, 
    of word lid zonder parcipaes.
    Voor één parcipae betaalt u €100,- .

Hoe werkt het ?

bewerkt door albert jansen 6-2-2018

Zuidenwind exploiteert succesvol de coöperaeve 
windturbine De Cöoperwiek in Neer. 
Dit is mogelijk gemaakt door de aanschaf van 
parcipaes van veel leden. Dankzij de coöperaeve 
wijze van werken profiteert de directe omgeving 
hiervan met snel internet en door de vervanging van
asbeasbestdaken door zonnepanelen. Bovendien profiteren 
honderden leden van de coöperae door een goed 
rendement op hun parcipaes en verbetert het milieu,
doordat we nieuwe duurzame projecten kunnen 
ontwikkelen. Deze werkwijze hee zich bewezen. 
Met de nieuwe windparken willen we dit succes 
herhalen.
De nieuDe nieuwe burgerwindparken krijgen grotere molens 
dan de Cöoperwiek die wieken hee van 92 m 
diameter op een 98 m hoge mast. Met een wiek-
diameter van 142 m  maken de nieuwe molens elk 
dan ook ruim twee maal zoveel elektriciteit: 10 miljoen kWh 
per jaar genoeg voor c.a. 3.000 huishoudens.  
Om deze molens te bouwen, hebben we u nodig. 
Als Lid Als Lid kunt u acef meebeslissen en meedoen bij Zuidenwind. 

 Neem deel en parcipeer !

Nieuwe coöperaeve Molens 
in Leudal en Nederweert 

U bent van harte welkom, 
word lid en doe mee !
De voortdurende opwarming van de aarde vraagt om ingrijpende maatregelen, willen straks onze (klein) 
kinderen hier nog plezierig kunnen wonen. Energiebesparing en gebruik van duurzame energie is noodzaak. 
Gelukkig zijn zon en wind in overvloed beschikbaar. De coöperae Zuidenwind is een vereniging van burgers, 
die duurzame energie uit wind wil halen. De leden van de coöperae bepalen samen welke acviteiten 
hierhiertoe worden ondernomen. Zuidenwind is eigenaar van één windturbine in Neer: De Coöperwiek.
Nu is het mogelijk twee nieuwe coöperaeve windparken te bouwen: burgerwindpark 
Heibloem met twee turbines en samen met coöperae NEWECOOP burgerwindpark 
Ospeldijk, ook met twee turbines.  U kunt meedoen door lid te worden van de 
coöperae. Misschien wilt u ook wel – tegen een 
aantrekkelijke rente – parcipaes kopen van de 
coöperae. Met dat geld kunnen we, samen met een
lening bij de bank, dlening bij de bank, deze nieuwe molens bouwen.  


