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Financieel Plan voor het jaar 2021 

De coöperatie Zuidenwind u.a. is een burgerwindcoöperatie en onderneemt met duurzame energie nu 
nog uitsluitend windenergie. Op dit moment bezit Zuidenwind de eerste coöperatieve windturbine in 
Limburg De Coöperwiek. Na de geplande overname van nog een klein pakket aandelen van coöperatie 
Meerwind zal deze molen in september 100% eigendom zijn van Zuidenwind. 
Het windpark Heibloem met twee turbines is in 2020 opgeleverd en ook 100% eigendom. In 2021 zullen 
we verder investeren in windpark Ospeldijk waarvan de beide turbines ook 100% eigendom zullen zijn 
van Zuidenwind. 

Naar gelang onze kapitaalbehoefte kunnen leden participaties kopen van de coöperatie. De leden van 
Zuidenwind kunnen met hun participaties een rendement realiseren. Streefrendement voor de leden is 
4 tot 6% van de inleg per jaar. 

De aan- en verkoop van participaties 

Participaties zijn leningen, die op enig moment door de coöperatie dienen te worden terugbetaald. Le- 
den kunnen hun tegoed op drie manieren terugkrijgen: 

1. Door een terugbetaalverzoek te doen aan het bestuur, dat vervolgens kijkt of terugbetaling op
dat moment past binnen de liquiditeitspositie.

2. Door de participatie aan te bieden (via het secretariaat) ter verhandeling met andere leden. Op
de site staat hiervoor een overdrachtsformulier.

3. Ten slotte kan - wanneer er te veel geld aan participaties is - de Algemene vergadering beslui- 
ten om alle participaties in eenzelfde verhouding af te lossen en/of de vraag uit te zetten, wie
wil aflossen.

Op deze manier houdt de coöperatie greep op de hoeveelheid eigen kapitaal. We voorkomen zo dat de 
coöperatie overgefinancierd raakt of in liquiditeitsproblemen komt. Bijvoorbeeld wanneer leden onbe- 
perkt participaties zouden kunnen kopen, of doordat leden na 15 jaar gelijktijdig hun leningen zouden 
kunnen opvragen. 

Projecten in ontwikkeling 
Op dit moment is het Windpark Ospeldijk in de bouwfase, dat voorziet in de bouw van twee windmolens 
van de Coöperatie Zuidenwind. Verder zijn we met enkele projecten zover dat we de lokale overheid 
formeel om planologische medewerking verzoeken. Die verzoeken leiden over een periode van enkele 
jaren tot nieuwe investeringen. 

Vergroting eigen kapitaal 
Een directe kapitaalbehoefte is er op dit moment niet bij de coöperatie. Het bestuur is gesteund door de 
ALV voornemens om meer leden de gelegenheid te geven rendement uit participaties te verkrijgen. In 
de Algemene vergadering van 14 maart 2020 is besloten om het bedrag van participaties op te hogen 
tot een totaal van € 4.600.000. 
Hierdoor kon het eigen vermogen van Burgerwindpark Heibloem verhoogd worden naar circa 20%, en 
de bankfinanciering verlaagd worden. In de begroting van het project Ospeldijk rekenen we op dit mo- 
ment met een eigen vermogen van circa 16%. Een verhoging van het eigen vermogen naar 20% zorgt er 
voor dat meer leden kunnen participeren. 
Met de coöperatie Meerwind zijn we overeengekomen dat per 1 september 2021 Zuidenwind het aan- 
deel van Meerwind in de Cooperwiek van 19% tegen nominale waarde overneemt. 
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Overzicht aanwending participatie gelden (nominaal) per 01-01-2021 

Stand participatie gelden per 1-1-2021 
1 Coöperwiek Exploitatie Burgerwindturbine Neer bv 

Gefinancierd eigenvermogen totaal € 900.000 
Coöperwiek EBN aandelen 81% € 729.000 

€ 4.583.017 

2 Burgerwindpark Heibloem bv 
Gefinancierd vermogen totaal € 10.197.173 
Heibloem aandelen € 1.051.000 
Heibloem lening t.b.v. grondaankoop € 668.663 
Heibloem lening (t.b.v. Eigen Vermogen 80%)  € 381.337 
Totaal Eigen Vermogen Burgerwindpark Heibloem bv 20,80% € 2.101.000 

3 Burgerwindpark Ospeldijk bv 
Verwachte kapitaalbehoefte Ospeldijk € 10.500.000 
Ospeldijk aandelen € 1.111.700 
Ospeldijk lening € 600.000 
Totaal Eigen Vermogen Burgerwindpark Ospeldijk bv 16,30% 
Totaal vastgelegd aan participatiegelden 

€ 1.711.700 
€ 4.541.700 

4 Ruimte voor investeringen per 1-1-2021 € 41.317 

5 Mogelijke investeringen 
Overname aandelen EBN 19% € 171.000 
Verhoging Eigen Vermogen Ospeldijk naar 20% € 388.300 

Totaal € 559.300 

6 daardoor mogelijke uitgifte nieuwe participaties € 517.983 
Voorstel verhoging maximale participatiebedrag € 520.000 

Voorstel uitgifte nieuwe participaties 
Op grond van bovenstaande stelt het bestuur aan de Algemene vergadering voor om: 

1. Het totaalbedrag aan participaties bij te stellen met € 520.000 tot maximaal € 5.120.000

2. De rentevergoeding over 2020 niet om te zetten in participaties, maar in geld uit te keren, gelet 
op de vastgestelde wijze van uitbreiding van nieuwe participaties.

3. In het jaar 2021 tot een bedrag van maximaal € 100.000 aan participaties terug te kopen.

4. Volgens de in 2020 vastgestelde procedure 5.000 nieuwe participaties uit te geven tot een be- 
drag van € 500.000.
Er blijft dan een investeringsruimte voor 40 nieuwe leden in 2021.

€ 5.083.017 Totaalbedrag aan participaties na de uitgifte ronde wordt dan 

Nieuw vast te stellen maximum 51.2000 participaties a € 100 = € 5.120.000 
-
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Uitbreiding participaties 
Zuidenwind wil graag meer leden in staat stellen rendement te behalen met participaties, en tegelijk het 
rendement beter verdelen over de leden. 
In de Algemene vergadering van 19 september en 15 oktober 2020 is vastgelegd op welke wijze een uit- 
breiding van participaties dient plaats te vinden. 

De  nieuwe uitgifte van participaties wordt  uitgevoerd in de volgende voorrang-rondes: 

1. Allereerst krijgen leden (en omwonenden die lid worden) in de postcode gebieden 6034, 6035, 5768 
en enkele adressen in 6093) met minder dan 50 participaties de gelegenheid hun participaties aan te 
vullen tot een participatiebedrag van € 5.000.
a. In een straal van ongeveer 2 km van het windpark Ospeldijk worden bewoners via de media 

opgeroepen lid te worden van Zuidenwind. Zij kunnen met het lidmaatschap ook direct 50 
participaties verwerven;

b. Alle leden in die postcodegebieden die minder dan 50 participaties hebben, kunnen hun 
participaties aanvullen tot een bedrag van maximaal € 5.000, en worden hier per persoonlijke mail 
over geïnformeerd.

2. De leden die na 1-6-2019 lid zijn geworden, kunnen hun participaties aanvullen tot max € 5.000. Zij 
 worden ook via een persoonlijke mail hierover geïnformeerd.

3. Alle leden met een participatiebedrag van minder dan € 5.000 mogen hun participaties aanvullen tot
 max € 5.000.

4. Mocht het bedrag niet bereikt worden, dan wordt een volgende ronde met een iets hoger bedrag 
opengesteld voor alle leden.

Nederweert, 13 maart 2021
Het bestuur van de Coöperatie Zuidenwind
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