
Financieel Plan Zuidenwind 2022   blad  1 

Financieel plan Zuidenwind 
voor het jaar 2022 met betrekking tot de aan- en verkoop van participaties 

1. Inleiding
Participaties zijn leningen, welke op enig moment door de coöperatie dienen te worden te-
rugbetaald. Leden kunnen hun tegoed op drie manieren terugkrijgen: 

1. Door een terugbetaalverzoek te doen aan het bestuur, dat vervolgens kijkt of terug-
betaling op dat moment past binnen de terugbetaalruimte.

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

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

Op deze manier krijgt de coöperatie grip op de hoeveelheid geld, welke de coöperatie in en 
uit gaat. We voorkomen met dit beleid ook, dat de coöperatie overgefinancierd raakt. Leden 
kunnen niet onbeperkt geld storten in de coöperatie. Anderzijds kunnen we ook voorkomen, 
dat de coöperatie ondergefinancierd dreigt te geraken, doordat de leden bijvoorbeeld na 15 
jaar allen gelijktijdig hun leningen opvragen. 

2. Participaties en risico’s
In 2021 is door ons een informatiememorandum opgesteld waarin onder andere de risico’s 
worden beschreven die iemand loopt door de inleg van participatiegelden. Alle participe-
rende leden ontvingen dit memorandum en zijn uitdrukkelijk verzocht om de inhoud tot zich 
te nemen. Zo hebben de participanten een duidelijk inzicht verkregen in de risico’s van de 
participaties.  
Dit memorandum is door ons opgesteld naar aanleiding van opmerkingen van de bank in het 
kader van toezicht op grond van Wwtf en de WTF.  
Aan nieuwe leden wordt eveneens dit informatiememorandum verstrekt. In de 
participatieover-eenkomst die leden aangaan met de coöperatie is nu de zin opgenomen dat 
een nieuw (participerend) lid kennis heeft genomen van het informatiememorandum en de 
inhoud heeft begrepen.   

3. Projecten in ontwikkeling
Op dit moment zijn er geen projecten in ontwikkeling: het Project Ospeldijk, dat voorziet in 
de bouw van twee windmolens van de Coöperatie Zuidenwind is in december 2021 afgeslo-
ten.  

4. Uitbreiding participaties
Doordat er géén bouwprojecten in ontwikkeling of voorbereiding zijn, bestaat er géén 
noodzaak om participaties uit te geven. In het kader van het ledenwervingsbeleid is voor 
nieuwe leden een uitzondering gemaakt. Elk nieuw lid kan tot een bedrag van € 1.000,-  aan 
participaties verwerven.  
Het eigen vermogen van burgerwindpark Heibloem en van burgerwindpark Ospeldijk is con-
form besluit van de ALV verhoogd naar circa 20%. Ook is per 21 oktober 2021 het aandeel 
van Meerwind in de Coöperwiek (Exploitatie Burgerwindturbine Neer) van 19% tegen nomi-
nale waarde overgenomen.  
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Per einde 2021 is een bedrag aan participaties ingelegd van (afgerond) € 5.088.000,-. Daar-
naast beschikt de coöperatie ook over een klein bedrag aan eigen vermogen (kapitaalinleg 
van alle leden) en een kleine eigen reserve. De inzet van het kapitaal van de coöperatie is in 
de volgende tabel weergegeven. De kapitaalinleg in de parken is iets hoger dan het totaalbedrag 
aan de participaties.

5. Besluit

Op grond van bovenstaande stelt het bestuur aan de Algemene ledenvergadering voor om: 
a. Het totaalbedrag aan uit te geven participaties te begrenzen op € 5.140.000,-.
b. De rente over het jaar 2021 uit te betalen en niet om te zetten in participaties.
c. In het jaar 2022 tot een bedrag van maximaal € 100.000,- aan participaties terug te 

kopen.

Nederweert, 19 maart 2022 

Het bestuur van de Coöperatie Zuidenwind 

Windpark Aandeel/agio Lening 
 Zuidenwind 

Totaal 

Cooperwiek €    900.000,- € 0,- €     900.000,- 
Heibloem € 1.051.000,- € 1.050.000,- € 2.101.000,- 
Ospeldijk € 1.125.000,- € 1.025.100,- € 2.150.100,- 
Totaal belegd kapitaal € 3.076.000,- € 2.075.100,- € 5.151.100,- 

Opbrengst voor ZWND Dividend Rente 6,5% 




