Uw eigen windstroom

Onze windmolens leveren stroom aan verschillende energieleveranciers, die de stroom
bij u thuis brengen: Eneco, Greenchoice, Anode en DE Unie. De Windvogel kiest ervoor
om met meerdere energieleveranciers samen te werken, zodat we per windmolen kunnen
beoordelen wat het meest gunstige contract is.
Het is mogelijk om als lid direct onze stroom af te nemen. Dat kan via energiebedrijf
Anode. De leden betalen een normaal tarief voor deze stroom.

Voor burgers door burgers

De Windvogel werkt samen met andere duurzame energiecoöperaties om zo de
energietransitie in ons land te bevorderen. Startende coöperaties hebben niet altijd
de kennis en middelen in huis om een windmolen te bouwen. Wel beschikken zij over
een goed netwerk en lokaal draagvlak. Ook weten zij waar in de omgeving nieuwe
duurzame projecten gewenst zijn. Zo helpen we elkaar toch een handje?

Meer weten?

Voor meer informatie over De Windvogel kunt u terecht op www.windvogel.nl,
bel 030-3200702 of mail info@windvogel.nl.

Coöperatie voor duurzame energie

Coöperatie voor duurzame energie
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teeds meer burgers willen zelfvoorzienend en duurzaam zijn voor wat betreft
hun energieverbruik. Bij De Windvogel kunnen burgers zelf meebouwen aan

nieuwe windmolens door geld in te leggen en onze windstroom af te nemen.
De Windvogel is een landelijke energiecoöperatie voor en door burgers met
windenergie als prioriteit. Wij willen de transitie naar een duurzame samenleving
versnellen door de opbrengsten van onze energieopwekking in te zetten voor
nieuwe lokale en duurzame energieprojecten.

Feiten & cijfers over De Windvogel

•
•
•
•
•

De Windvogel is opgericht in 1991
De Windvogel telt momenteel meer dan 3300 leden
De leden kunnen onze windstroom thuis geleverd krijgen
Door leningen van onze leden kunnen wij windmolens bouwen
De coöperatie bezit nu 4 eigen windmolens, 1 gezamenlijke windmolen
en 3 zonnedaken, ruim 2000 m2.
Wind mee

Windenergie als vliegwiel voor duurzame ontwikkeling

Onze windmolens wekken gezamenlijk jaarlijks zo´n 7.800 MWh op. Dat is het stroomverbruik van ruim 2.200 huishoudens. Daar zijn we heel trots op. Wij willen dat er nog
meer windmolens in het bezit van burgercoöperaties komen. Dit heeft als voordeel dat
geldopbrengsten beschikbaar blijven voor de lokale coöperatie, waarmee weer nieuwe
duurzame projecten te realiseren zijn en zo de energietransitie versnelt.

Lid worden

Iedereen kan lid worden van De Windvogel. Dat kost éénmalig € 50,-. Als u lid bent, ontvangt u elk kwartaal het ledenblad De Windvaan. U heeft als lid invloed in het beleid van
de coöperatie in de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering door uw stem. Ook kunt u als
vrijwilliger meedoen in het bestuur, het campagneteam of in een zon- of windteam om
nieuwe duurzame projecten te realiseren.

Geld inleggen

Als Windvogel-lid kunt u geld lenen aan de coöperatie. Elk lid van De Windvogel kiest
zelf hoeveel geld hij of zij aan De Windvogel leent. De leningen hebben in principe een
looptijd van 15 jaar. In de Algemene Ledenvergadering wordt jaarlijks de rente op de
door leden verstrekte leningen vastgesteld. Daarnaast reserveren we een deel van de
opbrengst voor nieuwe duurzame energieprojecten. Dat beslissen we samen.

Windenergie als prioriteit

De Windvogel is voorstander van alle vormen van duurzame energie, maar heeft zich
gespecialiseerd in windenergie op land. Deze kennis hebben wij in 25 jaar tijd opgebouwd
en willen wij graag delen met andere energiecoöperaties. Met alleen zonne-energie
kunnen we de klimaatdoelstellingen niet halen en blijven we langer dan nodig
afhankelijk van olie en kolen. Een windmolen gaat gemiddeld 25 jaar mee en is in
6 maanden energetisch terugverdiend. Windenergie is een verantwoorde duurzame
investering.

Onze windmolens

Onze windmolens hebben allemaal prachtige namen gekregen: de Amstelvogel,
de Elzevogel, de Appelvogel en de Gouwevogel. De Amstelvogel is de grootste en
produceert jaarlijks circa 4 miljoen kWh voor ruim 1100 huishoudens en staat bij
Ouderkerk aan de Amstel langs de A2.

Onze gezamenlijke windmolen: burgers helpen elkaar

Onze nieuwste windmolen de Coöperwiek hebben wij samen met twee andere coöperaties
gebouwd: Meerwind en Zuidenwind. Deze samenwerking is opgezet omdat Zuidenwind
een goede locatie in handen had maar nog niet alle middelen. De leden van De Windvogel
wilden graag geld en kennis inbrengen in deze windmolen. Ook leidt De Windvogel nu
molenaars en bestuursleden van Zuidenwind op, zodat zij zelfstandig windprojecten
kunnen draaien in de nabije toekomst. Zo zorgen we er samen voor dat de windmolen
goed draait en er nieuwe windmolens bij komen. De Coöperwiek levert per jaar circa 4,5
miljoen kWh stroom, genoeg voor ruim 1200 huishoudens.

Snel nieuwe windmolens bouwen

Windmolens bouwen in Nederland vraagt om een zorgvuldig maar doortastend beleid,
aangezien wij een dichtbevolkt land zijn. Ons land heeft op dit moment bij lange na niet
genoeg duurzame energie productie. Nederland moet dus op zeer korte termijn meer
windmolens bouwen en zonneparken aanleggen. Een lokale energiecoöperatie kan daarin
een meewerkende en bemiddelende rol spelen, als mede-initiatiefnemer en -beheerder.
Coöperatie-opbrengsten kunnen dan gezamenlijk beheerd een lokale betekenis krijgen.

