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Agenda 
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Algemene Ledenvergadering maart 2018

1. Opening

2. Mededelingen

3. Finaciële zaken

4. Plan windpark Ospeldijk – stand van zaken

5. Uitleg over concrete financiële deelname in dit project

Pauze

6. Informatie over een potentiele Postcoderoos

7. Uitleg over concrete financiële deelname in dit project

8. Voorstellen en initiatieven rechtstreeks vanuit de leden

Rondvraag en sluiting



Finaciële zaken
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Balans per 31 december 31.12.2017 31.12.2016

ACTIVA

Vorderingen

- Te vorderen Omzetbelasting 42

- Te vorderen Vennootschapsbelasting 39

- Te vorderen participanten 30

39 72

Geldmiddelen

- RABObank 512 345

Totaal Activa 551 417

PASSIVA

Eigen vermogen

- Kapitaal (inleggelden) 500 210

- Resultaat van het jaar 157

- Resultaat voorgaande jaren -175 157

482 367

Schulden op korte termijn

- Te betalen Omzetbelasting 38

- Te betalen Vennootschapsbelasting 39

- Vooruitbetalingen leden 20

- Te betalen bankkosten 11 11

69 50

Totaal Passiva 551 417

RESULTAAT van het jaar 2018 2017 2016

(bedragen in €) begroting voorlopig werkelijkheid

Opbrengsten

Contributie, excl btw 750

(51 

leden) 463

(21 

leden) 256

Project opbrengsten 100 25

Subsidie 5.000 5.000 550

5.850 5.488 806

Kosten organisatie: 

Algemene kosten

- Bankkosten 200 134 17

- Heffingen ed 50 50

- Contributie oa REScoopLimburg 650 536

- Verzekeringskosten 450 56

- Kosten PR (oa website) 650 3.096

- Leden- /bestuursvergaderingen 500 497 108

- Kennismakingsavonden 500 479

- Bijeenkomsten inz. Projecten 904

- Oprichtingskosten 435

3.000 5.702 610

Resultaat na kosten organisatie 2.850 -214 196

Beschikbaar voor projecten 2.850

RESULTAAT voor vennootschapsbelasting 0 -214 196

Vennootschapsbelasting 39 -39

RESULTAAT na vennootschapsbelasting -175 157



Finaciële zaken
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Specificatie mogelijke projecten 2018 2017 2016

(bedragen in €) begroting voorlopig werkelijkheid

Opleiden energiecoaches 1.000 voor 1 juli 2018

Warmte camera 1.250 voor 1 juli 2018

Kosten lespakket en materialen 250 voor 1 april 2018

Kosten energiemarkt 1.000 voor 1 oktober 2018

reclame middels flyers 250 voor 1 april 2018

3.750



Plan Windpark Ospeldijk
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• December 2017 oprichting “Duurzame Energie 

Van Ons B.V.” & “Burgerwindpark Ospeldijk B.V.”

• Aandeelhouders gelijkwaardig Zuidenwind en 

NEWECOOP

• Verdeling van de turbinelocaties tussen WML en 

NEWECOOP

• Optierechten voor vestiging zakelijke rechten 

(grondcontracten)  “bijna” getekend 

• Februari 2018 start tweede ronde 

voorlichtingsbijeenkomsten omliggende 

buurtschappen in samenwerking (waar 

mogelijk) met doorpsraden en 

buurtvereenigingen

• Tekeningen inrichting windpark

• Volgende stap zonderingen (fundamenten)



Waar staan wij nu?
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Uitgevoerde onderzoeken: 

• Slagschaduw 

• Geluid

• Natuur (vleermuizen en vogels) 

• Radarverstoringstoets luchtvaart

• Archeologie en bodem

• Watertoets

• Landschap / visualisaties

Proces in hoofdlijn:

• Planologisch proces en vergunningprocedures - > 

definitieve bouwvergunning vóór september 2018

• Najaar 2018 aanvragen SDE+ subsidie

• Najaar 2018 – voorjaar 2019: Voorbereiding realisatie

(turbinekeuze, financiering, technische uitwerking etc.)

• 2e helft 2019: start bouw. Inbedrijfstelling windpark medio 

2020

Te doorlopen procedures : 

• MER-beoordeling: - > besluit van B&W : géén MER nodig. 

• Ontheffing Wet Natuurbescherming: aanvraag ingediend -> provincie beslist

• Omgevingsvergunning voor bouwen: aanvraag ingediend -> gemeenteraad beslist 13 maart over een

“ontwerpverklaringen van geen bedenkingen” af te geven

• publicatie van de ontwerpvergunningen door B&Wen ontwerp bouwvergunning ter inzage, mogelijkheid voor 

zienswijzen : 6 weken - waarschijnlijk eind maart – begin mei 2018.

• Beantwoording en verwerking (eventuele) zienswijzen, daarna besluit over definitieve vergunning (zomer 

2018) .

• Beroepstermijn 6 weken: mogelijkheid om bij Raad van State in beroep te gaan tegen besluit gemeente. 



Plan Windpark Ospeldijk
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Plan Windpark Ospeldijk
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Windplanner
Zwarteboordweg / Kruisvennendijk
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Windplanner
Rotonde / Rochelsedijk
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Windplanner
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De wind is van ons allemaal
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Samen ondernemen met windenergie

• Grondvergoedingen

308 ha plangebied – inwoners en 

grondeigenaren

• Omgevingsfonds

buurtschappen Ospeldijk, Platveld en 

Stokershorst (overkant Noordervaart)

• Energiefonds
Nederweert energieneutraal 2030

• Rendement op lening aan de coöperatie
iedereen met een verwacht rendement van 5%



De wind is van ons allemaal
Samen ondernemen met windenergie
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Hoe werkt het?

1. Wordt lid van de coöperatie NEWECOOP voor jaarlijks € 10.- (plus eenmalig € 10.- inleggeld). 

Als lid kunt u actief meedoen en meebeslissen bij NEWECOOP.

2. Investeer met een zelf te bepalen aantal participaties van de coöperatie. Voor één

participatie betaald u € 100.-.

3. Ontvang jaarlijks een goede rente over uw participaties. De hoogte van de rente

bepalen we samen en is niet gegarandeerd. (coöperatie Zuidenwind hanteert een

zelfde systeem voor de windturbine in Neer en betaalde de laatste 3 jaar 5% rente).

4. U kunt uw participaties elk moment verkopen aan andere coöperatieleden of

opgeven voor aflossing.

5. Jaarlijks maakt NEWECOOP bekend hoeveel participaties we willen uitgeven en

hoeveel we willen aflossen.



Pauze
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Postcoderoos
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Uitleg over concrete financiële deelname in dit project



In gesprek blijven….

info@newecoop.nl

06-44666874

@newecoop


