
JA, ik ga ook voor wind uit  
een andere hoek en wil:

Hierlangs afscheuren of knippen.

In een gefrankeerde envelop sturen naar: 
Almeerse Wind, Joris Ivenslaan 2, 1325 LV Almere 

Mailen kan natuurlijk ook:
info@almeersewind.nl

Voor- en achternaam  m        v

Straatnaam + huisnummer 
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Almeerse Wind is een lokale energie-coöperatie waarvan iedereen lid  

kan worden. Met deze coöperatie gaan we onze eigen groene stroom 

produceren. Zo worden we minder afhankelijk van andere energie-

producenten en -leveranciers. Onze eigen energie, lokaal opgewekt. 

Onze groene energie
Almeerse Wind levert de allergroenste stroom van Nederland tegen 

eerlijke, transparante tarieven. We doen dit in samenwerking met andere 

burger-windmolenparken via ons handelshuis ‘om’. Zij leveren onze 

stroom bij jou thuis, ook als onze eigen windmolens klaar zijn. Door nu 

over te stappen naar Almeerse Wind, maak je niet alleen de bouw van 

onze eigen windmolens mogelijk maar word je ook mede-eigenaar van 

onze eigen energie-coöperatie. 

Winst voor de leden
Net als de internationale ‘energiereuzen’ maken wij ook winst met onze 

stroomproductie, alleen geven wij die winst weer terug aan onze leden! 

Zij beslissen tijdens de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering hoe de 

behaalde winst uit de coöperatie wordt besteed. Hierbij heeft ieder lid 

één gelijke stem.

Nu al overstappen
Je kunt nu al overstappen naar Almeerse Wind waardoor je mede-

eigenaar wordt van onze energie-coöperatie en tevens de bouw van 

onze windmolens mogelijk maakt. Wil je (nog) geen stroom van 

Almeerse Wind afnemen maar wel lid worden? Dat kan voor slechts  

€ 10 per jaar! Aanmelden kan op www.almeersewind.nl of via de 

antwoordkaart in deze folder. Wil je ook extra investeren, laat ons dat 

weten, dan nemen we hierover contact met je op.

Iedereen kan meedoen met Almeerse Wind. Jij dus ook!

www.almeersewind.nl

Al drie jaar op een rij de allergroenste
De Consumentenbond, Greenpeace, Natuur & Milieu en WISE hebben 

onze stroom voor het derde jaar op rij bestempeld als de groenste 

stroom van Nederland. 

Net als in 2015 en 2016, kregen we 

afgelopen jaar het rapportcijfer 10. 

Beter kan het niet en daar zijn we 

natuurlijk trots op! 2015 2016 2017

Ga voor jouw energie naar

www.almeersewind.nl

Onze wind.
Onze molens.
Onze stroom.

Je eigen stukje windmolen

Je bent je eigen leverancier

De groenste stroom voor een  
eerlijke prijs

   Lid worden van Almeerse Wind en de nieuwsbrief ontvangen. Ik ontvang een  
bevestiging met betalingsverzoek per e-mail voor de contributie van € 10 per jaar.

   Een stukje windmolen kopen (alleen mogelijk voor leden). Informeer mij hierover 
zodra dit mogelijk is.

   Alleen de nieuwsbrief van Almeerse Wind ontvangen.

   Overstappen op energie van Almeerse Wind. Ik word dan vrijgesteld van de lidmaat-
schapsbijdrage en de overstap wordt automatisch geregeld zodra dat kostenloos kan.



Op weg naar een écht groen Almere
De twee molens van Almeerse Wind zijn onderdeel van het nieuwe 

windpark Jaap Rodenburg II in Almere-Pampus – op ruime afstand van de 

Almeerse woonkernen. Er komen in totaal 

tien nieuwe windmolens met een tip hoogte 

van hondervijftig meter. 

Ter vergelijk: de nieuwe molens – waarvan 

twee van Almeerse Wind en de overige  

acht van Nuon – worden anderhalf keer zo 

hoog als de huidige molens van 100 meter 

hoog, maar leveren per stuk maar liefst  

3,5 keer zoveel energie. Totaal gaan we 

ongeveer honderd miloen kilowattuur 

groene stroom per jaar maken, goed voor 

éénderde van alle Almeerse huishoudens! 

Coöperatieve Vereniging Almeerse Wind UA · Joris Ivenslaan 2, 1325 LV Almere

06 2126 1268 · info@almeersewind.nl · www.almeersewind.nl

Volg ons ook op facebook!

Doe ook mee, kies voor wind uit een ander hoek  
door voor de allegroenste energie te gaan van  

onze eigen Almeerse molens! Kijk op onze website 
www.almeersewind.nl of stuur de antwoordkaart in.

CO
2
-reductie

44
kiloton

Gelijk aan elektriciteits  verbruik van

HUISHOUDENS
30.000

Almeerse 
wind, jouw 
energie.

Je eigen  

stukje wind-

molen voor 

€ 10

Wind is een van de duurzaamste én goedkoopste  

energiebronnen die er is: het waait gratis over  

onze stad en zit boordevol energie. Het is ook een 

‘hernieuwbare bron’ want het is nagenoeg overal en 

onbeperkt vrij beschikbaar. En je kunt met wind op de 

groenst mogelijke manier lokaal stroom opwekken. 

Hierdoor zijn we voor onze eigen energievoorziening 

niet langer afhankelijk van fossiele brandstoffen en 

leveranciers uit andere landen.

Ga ook voor 
wind uit een 
andere hoek!


