Aan de leden van de coöperatieve Stroom uit Westerwolde
Geachte leden,
Op de laatste ledenvergadering en in ons jaarplan hebben hebben wij u geïnformeerd over ons
voornemen om op 4 daken in Westerwolde en Stadskanaal collectieve zonnepanelen te leggen en te
exploiteren. Voor een viertal daken hebben wij een toekenning Subsidie Collectieve
Energieopwekking (SCE) ontvangen van de Rijksdienst voor Ondernemers (RvO). Die subsidie maakt
het mogelijk voor 15 jaar een sluitende exploitatie op te zetten. De voorbereidingen hiervoor zijn
door het bestuur samen met Ecoop/Buurkracht gedaan. De Algemene Ledenvergadering (ALV) van
onze coöperatie heeft het laatste woord.
Op voorstel van het bestuur wordt u gevraagd vast te stellen op de ALV van 26 oktober 2021:
1. Een huishoudelijk reglement (aanvullend op de statuten).
2. Een participatiereglement (hierin de staan spelregels voor de uitgifte en beheer van
participaties).
3. De uitgifte van een viertal obligatieleningen (zonparticipaties) voor de leden.
4. Een viertal prospectie van de zonnedaken.
Om op de ALV de besluiten gedegen te kunnen nemen organiseert het bestuur een
voorlichtingsavond die voor leden en inwoners (aspirant leden) toegankelijk zijn.
7 oktober: Artphy, Kempkebosweg 2, 9591 VG, Wessinghuizen (Onstwedde).
Beide avonden zijn van 20.00 tot 21.30 uur.
De totale investering bedraagt ongeveer € 320.000,-. Hiervan verwacht het bestuur € 160.000,- te
lenen door de uitgifte van zonparticipaties voor de leden tegen een aantrekkelijke rente. De andere €
160.000,- wordt extern geleend.
Subsidievoorwaarde is dat er minimaal 20 (participerende) leden zijn per postcode roos, ongeacht
het bedrag dat ze participeren.
Op de infoavonden en via de website zal er de mogelijkheid tot voorinschrijving zijn.
In de conceptreglementen heeft het bestuur subsidievoorwaarden en algemene uitgangspunten
verwerkt. Hieronder kort samengevat:
Huishoudelijk reglement
• Elk lid (huishouden) heeft 1 stem.
• Bewoners van een postcoderoos buiten de gemeentegrenzen kunnen ook lid worden.
• Contributie jaarlijks te voldoen.

Participatiereglement
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•
•
•
•
•

Alle leden moeten de mogelijkheid krijgen te participeren.
Leden uit de postcoderoos krijgen voorrang.
Rente en aflossing zoals vastgelegd in de participatieovereenkomst.
Mogelijkheid tot winstuitkering.
Mogelijkheid van vervroegde aflossing.
Alleen overdraagbaar aan andere leden.

Obligatielening (zonparticipatie)
• 50% van de financiering komt van de leden.
• Minimum inleg € 100.
• Rente 4%.
• Looptijd 15 jaar.
• Rente en aflossing op basis van annuïteit.
Nadere uitgewerkte informatie volgt. Noteer alvast de data. Kent u mogelijk geïnteresseerde
inwoners van Stadskanaal of Westerwolde zegt het voort. Persoonlijke benadering werkt.
Vriendelijke groet,

De voorzitter,

de secretaris,

Fer Schipper

Willem Hoftijzer

