
   
Beste Windvrienden, 
 
 
In dit nummer: 

- Almeerse Wind in de energiecrisis 
- Investeringsmogelijkheid ZonSamen 

 

Almeerse Wind in de energiecrisis 
 
Orkaan 

We zitten als lokale energiecoöperatie met twee eigen groene-stroomfabrieken-op-palen in 
het oog van de mondiale energieorkaan. In het oog van een orkaan waait het niet. Daar waar 
velen – ook onder onze leden - problemen met de energietarieven ervaren, gaat het onze 
coöperatie financieel zeer voor de wind. Dat komt omdat we goedkope schone stroom 
maken, waar de door grijze stroom gedomineerde markt veel meer voor betaalt. Dat maakt 
dat we veel meer geld verdienen dan we hadden begroot. 

 
Extra groene opwek of armoedebestrijding? 

Het is ons streven om de energietransitie van onderop te stimuleren, met name door onze 
winsten lokaal duurzaam te herinvesteren. Want als de markt door groene in plaats van grijze 
stroom gedomineerd zou worden, zou iedereen nu tien in plaats van veertig cent voor zijn of 
haar stroom betalen. Nu komen veel mensen in de problemen. Binnen onze werkgroep 
‘Energiefonds Almeerse Wind’ trachten we oplossingen te bedenken om een deel van onze 
hoge winst te besteden aan de bestrijding van energiearmoede. Dat valt niet mee, temeer 
omdat we vanwege privacywetgeving geen goede toegang tot deze doelgroep kunnen 
vinden. Ook weten de lage inkomens ons (relatief) moeilijk te vinden. 

 
Prinsjesdag 

Het kabinet is bezig met regelgeving die – simpel gezegd – de winst van onder andere onze 
coöperatie gaat afromen. Daarmee gaan ze energiearmoede bestrijden. Naast dat zij betere 
toegang tot die doelgroep hebben, is inkomensverdeling ook meer een overheidstaak dan 
van een groepje burgers uit Almere en omgeving. Wij vinden dat als bestuur dus een goed 
idee, hoewel het uitdelen van geld toch ook en vooral symptoombestrijding is. 

 
Structureel 

Met het restant van de winst, dat evengoed groter is dan ooit begroot, willen we als bestuur 
vooral inzetten op een structurele oplossing: het percentage groene opwek zo snel mogelijk 
opkrikken. Want dat is goedkoper, beter voor het milieu en voorkomt nare geopolitieke 
spelletjes. Daar hebben we de overheid wel voor nodig, en in dat licht bezien is het triest dat 
Provinciale Staten recent hebben besloten (18 stemmen voor, 17 tegen) tot 2030 geen 
nieuwe grootschalige zon- en windparken op landbouwgronden in Flevoland toe te staan. 
Hier komen we vóór de provinciale verkiezingen in maart 2023 inhoudelijk op terug want die 
motie blokkeert de uitgang uit de huidige energiecrisis. 

 
Meedenken 

In de bijlage bij onze nieuwsbrief van 14 september 2022 kan je nalezen hoe je jouw ideeën 
voor de winstbestemming kunt inbrengen. 

 



   
 

Investeringsmogelijkheid voor leden 
 
 
Zonnepanelen voor huurders 

Onze landelijke koepelorganisatie Energie Samen heeft een nieuwe coöperatie opgericht, 
www.zonsamen.nl, die projecten gaat starten voor huurders van corporatiewoningen. Simpel 
samengevat: ZonSamen organiseert en financiert zonnepanelen op daken, en de winst wordt 
verrekend met de stroomfactuur van de betreffende huurders die daartoe lid van ZonSamen 
worden.  

 
Daarom 

Mensen met een laag inkomen kunnen ook meedoen met de energietransitie èn er zelf van 
profiteren in plaats van dat een commerciële partij er mee aan de haal gaat. Want er is geen 
goedkopere stroom dan groene stroom. Het doel van de  ZonSamen is om zoveel mogelijk 
huurders (van corporatiewoningen) te laten profiteren van de energietransitie.  

 
Concreet 

Voor de opstart van de eerste veertien projecten is een startkapitaal nodig. Wij willen onze 
leden attenderen op de mogelijkheid om een deel(tje) van dat startkapitaal in te leggen.  
 

Uitgevende instelling Coöperatie ZonSamen U.A. 

Doel obligatie-uitgifte Financiering risicodragend eigen vermogen coöperatie ten 
behoeve van investeringen in zonnestroomsystemen.  

Hoofdsom participatielening € 300.000 

Rente 4% 

Nominale waarde (minimale inleg) €100 

Transactiekosten Geen 

Kenmerken obligatielening Achtergesteld achter vreemd vermogen van de bank.  

Aflossing Lineair in 15 jaar mits wordt voldaan aan de financiële 
randvoorwaarden 

Garanties en zekerheden Geen 

 
Ondanks dat de looptijd op 15 jaar is gesteld, is het voornemen van ZonSamen om de inleg 
uit deze ronde na twee jaar te herfinancieren bij de huurders dan wel mensen in de 
omgeving van de zonnepanelen. Als dat lukt gaat het dus in principe om een relatief 
kortlopende achtergestelde lening. 

 
Planning  

- t/m aanstaande zaterdag: aanmelden interesse middels een e-mail aan 
voorzitter@almeersewind.nl  

- Aanstaande zaterdag 1 oktober 23:59 uur: sluiting interessemelding. 
- Zondag 2 oktober: toezending informatiepakket met concept-leningsovereenkomst 
- Dinsdag 4 oktober 23:59 uur: sluitingstijdstip inzenden ingevulde en ondertekende 

leningsovereenkomst. 
- Woensdag 5 oktober 23:59 uur: retourontvangst van jouw door ZonSamen ondertekende 

leningsovereenkomst. 
- Vrijdag 7 oktober 23:59 uur: sluitingstijdstip betaling  


