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Lidmaatschap Newecoop
Newecoop wil zoveel mogelijk burgers in de 
omgeving van Nederweert betrekken. Op deze wijze 
komen zoveel mogelijk revenuen beschikbaar voor 
de inwoners van Nederweert. Het lidmaatschap 
staat voor iedereen open voor € 10,- per jaar, naast 
eenmalige inschrijvingskosten van eveneens € 10,-. 
Ga naar newecoop.nl/aanmelden voor directe 
aanmelding. 

Indien u wenst te investeren in dit project kunt u 
de bijgevoegde participatieovereenkomst invullen, 
ondertekenen en retourneren naar: 

Newecoop
Alexanderstraat 20
6031 DA Nederweert

of door een gescand exemplaar te verzenden aan 
investeren@newecoop.nl. Na regeling hiervan en 
betaling van het door u aangegeven bedrag is de 
participatie-overeenkomst definitief.

Wij wensen u het genot van uw deelname aan de 
voor iedereen belangrijke energie-transitie en een 
gunstig rendement op uw inleg.

Participatieovereenkomst 
Formulier

Ondertekening door of voor akkoord aangegeven 
door participant op:

Lidnummer             __________________________________

Volledige naam      __________________________________

Adres                       __________________________________

Postcode                 __________________________________

Woonplaats            __________________________________

BSN-nummer         __________________________________

 

Aantal participaties ad € 100,-   _____________________

Gestort bedrag in €                     _____________________

Dit bedrag is gestort op rekening  

NL63RABO0314047867 d.d.      _____________________

Ondertekening op datum           _____________________

Handtekening lid  

______________________________________________________

www.newecoop.nl

Secretaris: Frank Voss
secretaris@newecoop.nl

Voorzitter: Cor de Nijs
voorzitter@newecoop.nl

Penningmeester: Leo Roos
penningmeester@newecoop.nl 



Windpark Ospeldijk
De regionale partners Newecoop, de Nederweerter 
Energie Coöperatie, Coöperatie Zuidenwind en 
Waterleiding Maatschappij Limburg bereiden de 
bouw voor van 4 windmolens in burgerwindpark 
Ospeldijk, gericht op feitelijke exploitatie in 2020. 
U kunt via Newecoop financieel deelnemen. Deze 
prospectus beschrijft hoe u dat kunt doen.

De onderneming
Newecoop is een vereniging in 2016 opgericht 
door betrokken burgers uit Nederweert om op 
democratische wijze een actieve lokale bijdrage 
te leveren aan een energievoorziening die 
duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar is. Zodat ook 
toekomstige generaties kunnen genieten van een 
gezond en prettig leefklimaat en kunnen beschikken 
over voldoende noodzakelijke duurzame energie, uit 
eigen omgeving.

Doel Newecoop
Ons doel is om in het jaar 2030 energieneutraliteit 
te bereiken in de Gemeente Nederweert. 
Newecoop streeft naar een verveelvoudiging van de 
productie van hernieuwbare energie en rigoureuze 
energiebesparing in Nederweert als volgt:

• Verduurzaming en energiebesparing te bevorderen  
   bij burgers en bedrijven van Nederweert;

• Lokaal verbruik invullen met lokaal hernieuwbare               
   energie (wind, zon, WKO, biomassa);

• Projecten voor zonne- en windenergie te realiseren  
    waarin leden kunnen investeren en participeren;

• Sociale duurzame ontwikkeling te ondersteunen 
   door opbrengsten uit energieprojecten in te zetten    
   voor lokale duurzaamheidsinitiatieven;

• Energieopslag en innovatie te bevorderen.

Participatieovereenkomst Newecoop

Partijen bij deze Participatieovereenkomst:
1. Nederweerter Energie Cooperatie U.A., hierna 

‘Newecoop’; en
2. Het lid, hierna: ‘Participant’;

Overwegingen:
1. Newecoop heeft de mogelijkheid 

leningen van leden te ontvangen onder 
voorwaarden en bedingen als geregeld in het 
participatiereglement.\

2. Het lid leent geld aan Newecoop, en/of is 
voornemens geld aan Newecoop te lenen.

3. Newecoop wenst van het lid geld te lenen onder 
voorwaarden en bedingen als

     geregeld in het participatiereglement.

En komen overeen:
a. Door acceptatie van een bedrag ter participatie 

in Newecoop anders dan de statutaire inleg van 
het lid, komt een overeenkomst tot stand tussen 
Partijen die wordt beheerst door het bepaalde in 
de statuten en reglementen van Newecoop, en 
in het bijzonder in het participatiereglement van 
Newecoop. 

b. Bij wijziging van de statuten, het 
participatiereglement of enig ander 
reglement van Newecoop wijzigt deze 
participatieovereenkomst overeenkomstig, 
voor zover dit niet uitdrukkelijk bij die wijziging 
is uitgesloten. Schriftelijke kennisgeving van 
een wijziging van de statuten respectievelijk 
het participatiereglement wordt opgevat als 
schriftelijke mededeling aan het lid van wijziging 
van deze overeenkomst.

c. Participant verklaart in geval van beëindiging c.q. 
opeisbaarheid van onderhavige 

     participatie, zich in eerste en uitsluitende 
instantie te verhalen op het vermogen van 
Newecoop. Daaronder wordt verstaan het 
vermogen zoals dit is opgenomen in de 
jaarrekening van Newecoop. Participant zal zich 
niet verhalen op (privé)vermogen van andere 
participanten of bestuurders van Newecoop.

Projecten voor zonne- en windenergie
Tot de belangrijkste activiteiten van Newecoop 
behoort de ontwikkeling en exploitatie van 
windmolenparken en zonneweides. Daartoe is 
de Duurzame Energie van Ons BV opgericht. In 
deze holding worden de zelfstandige projecten 
ondergebracht zoals Burgerwindpark Ospeldijk B.V. 
Per project wordt een aanzienlijke mate van lokale 
burgerparticipatie nagestreefd, in de vorm van 
aantrekkelijke financiële deelname. Door en voor de 
Nederweerter burger.

Burgerwindpark Ospeldijk
Het windpark Ospeldijk, dat ten zuiden van het dorp 
Ospeldijk ligt in de gemeente Nederweert, bestaat uit 
4 windmolens. Newecoop neemt voor 25% deel en 
heeft dus één windmolen. In deze molen kunt u, als 
lid van Newecoop, investeren. 

Om deze molen mede door de eigen burgers 
van Nederweert te kunnen financieren heeft 
Newecoop de mogelijkheid geopend om daarin 
te investeren met minimaal één participatie van 
€ 100,- of een veelvoud daarvan. Teneinde te 
voldoen aan de Rijksvoorwaarden om gedurende 
15 jaar verzekerd te kunnen zijn van een vaste 
SDE-exploitatievergoeding (energiesubsidie) dient 
Newecoop uiterlijk 15 september 2018 voor dit 
project te kunnen beschikken over een aantoonbaar 
eigen vermogen van € 750.000,-.

Naar verwachting zal uw investering een jaarlijkse 
rente opleveren van 5%. Voor wie voornemens 
is een substantieel bedrag te investeren, bieden 
wij voorafgaand de gelegenheid tot een nadere 
afspraak daarover met het bestuur van Newecoop. 
Zie newecoop.nl/participeren voor alle aanvullende 
informatie en het participatiereglement. De enige 
vereiste om te kunnen investeren, is lidmaatschap 
van Newecoop.

Kijk voor meer informatie ook eens op 
onze website: www.newecoop.nl


