
 

 

  

 

  

Besluit tot uitgifte ‘Zonparticipaties Ecodorp Land van Aine’, 

 

Hierbij besluit het bestuur van de coöperatie Stuw, met in achtneming van het participatiereglement zoals 

door de ALV Stuw is vastgesteld op 26-10-2021, tot uitgifte van Zonparticipaties.  

A) Doel van de uitgifte is de financiering van de te realiseren zonnepanelen-installaties in een 

dakgebonden opstelling.  Het projectplan is beschreven in het informatiedocument dat is opgesteld 

voor de leden op basis daarvan kunnen zij besluiten om deel te nemen. Het informatiedocument is 

opgenomen in bijlage a bij dit besluit. 

B) De participatie kwalificeert als inleg geld in het vreemd vermogen van de coöperatie; 

C) De naam van de voor dit project uit te geven Zonparticipaties is: ‘Zonparticipatie Ecodorp Land van 

Aine’ of in meervoud ‘Zonparticipaties Ecodorp Land van Aine’; 

D) De totale investeringskosten zijn begroot op € 82.500,-. De openstaande maximale 

financieringsbehoefte uit participaties bedraagt € 41.300,-; 

E) Er wordt één type participatie uitgegeven zijnde een obligatielening van € 100,- per stuk. Het 

maximaal aantal uit te geven participaties wordt vastgesteld op 413 participaties. 

F) Minimaal 20 inschrijvers komen uit de postcoderoos zoals toegekend bij de SCE subsidie. 

G) Bij overtekening krijgen (voor)inschrijvers uit de postcoderoos van het project voorrang. 

H) Startdatum van de inschrijving is 15 november 2021 en de sluitingsdatum is 1 maart 2022.  

 

Participatievoorwaarden   

Project ‘Zonnedak Ecodorp Land van Aine’ 

Naam participatie   ‘Zonparticipatie Ecodorp Land van Aine’ 

Soort participaties obligatielening 

Ingangsdatum uitgifte participaties 15  november 2021  

Looptijd participaties   15 jaren  

Einddatum uitgifte participaties   1 maart 2022 

Minimaal aantal uit te geven participaties  207 

Maximaal aantal uit te geven participaties  413 

Nominale waarde participatie   € 100,-  

Jaarlijkse vast rentepercentage   4% 

Wijze van aflossing  Annuïtair  

Datum van betaling rente en aflossing  Binnen 1 maand na het eerste productiejaar 

Zekerheden  Geen  

Minimaal af te nemen participaties gedurende 
de looptijd van het project   

1  

 

Aldus vastgesteld door het bestuur op 17 november 2021 

………………………………………………..   ……………………………………………….. 

Voorzitter dhr. F. Schipper   Secretaris dhr. D.W. Hoftijzer   


