
Onderneem met ons in windenergie, 
word lid van coöperae Zuidenwind
 

De wind is van ons allemaal



 4. U kunt uw geld na vijf jaar  opnemen,
     maar mag het tot vijien jaar laten
     renderen

3. Ontvang jaarlijks een goede rente 
     over uw lening, de hoogte van de 
     rente bepalen we samen en is niet 
     gegarandeerd. U leent buiten AFM toezicht
         In 2015 en 2016 betaalden we 5 % 

Wij maken nu plannen voor de bouw van nieuwe
windmolens in Limburg. Met uw hulp gaat dat 
zeker lukken. 
De opbrengsten van al deze molens investeren 
wij in nieuwe molens en in duurzame projecten 
in de omgeving van de betreffende molen. 
Om die windmolens Om die windmolens te bouwen hebben wij 
leden en kapitaal nodig. Als lid kunt u acef 
meebeslissen en meedoen bij Zuidenwind. 

Nieuwe coöperaeve Molens in Limburg 

Word lid van de windcoöperae 
Zuidenwind voor jaarlijks € 10.-
contribue en een eenmalige kapitaalinleg van €10,-.  

De Coöperae Zuidenwind exploiteert nu één 
windmolen in Windpark Neer: De Coöperwiek.  
De mast is 98 meter hoog en met de p van de 
wieken 144 meter. De wieken beschrijven een
cirkel van 92 meter. Jaarlijks produceert deze 
molen zo’n 4,2 miljoen kWh elektriciteit, 
ggenoeg voor de stroomvoorziening van 
circa 1.200 huishoudens. De molen draait al 
sinds september 2015 op volle toeren.  

Onze Windmolen De Coöperwiek 

U bent van harte welkom
word lid en bepaal 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 meer duurzame
energie is geboden. 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 De leden van de coöperae bepalen samen welke acviteiten hiertoe worden ondernomen. 
De coöperae is eigenaar van één windturbine in het Windpark Neer: De Coöperwiek.
Het doel is om op korte termijn in Limburg 
meer windmolens te bouwen en te exploiteren. 
U kunt meedoen door lid te worden van 
de coöperae. Misschien wilt u ook wel 
- tegen een aantrekkelijke rente - 
ggeld aan de coöperae lenen,  waarmee 
deze windmolens kunnen worden gebouwd.  
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