
 

De Windvogel is een landelijke energiecoöperatie voor en door burgers. Voor 

eenmalig 50 euro ben je lid en kun je participeren in onze burgerwindmolens.  

Wil jij ook meehelpen om ons land duurzamer te maken door te wiekeren?  

Lid worden kan heel eenvoudig via www.windvogel.nl of vul dit formulier in: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Naam:     Voorletters: 

Adres:     Postcode + plaats: 

E-mail:     Telefoon: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Stuur dit formulier op naar: De Windvogel, Postbus 2183, 2800 BH Gouda. 

En maak 50 euro over op NL87INGB0000370158 tnv De Windvogel ovv je naam. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Word lid van De Windvogel 

… en wieker ook mee 
 

http://www.windvogel.nl/


 

Steeds meer mensen willen duurzaam opgewekte energie uit eigen land. 

Bij energiecoöperatie De Windvogel kun je meebouwen aan windmolens 

door te Wiekeren: geld in leggen en de opbrengsten samen en duurzaam 

verdelen. Het doel van onze coöperatie is om een duurzame 

energievoorziening voor de toekomst te creëren. De opbrengsten gaan 

naar rente op de participatie en nieuwe duurzame energieprojecten in de 

buurt van de windmolens. 

Participaties in windenergie  

Hoe? Dat kan door financieel te participeren in windmolens, dat noemen we 

wiekeren. Als je lid bent, kun je wiekeren met een bedrag naar keuze vanaf 50 

euro. Met deze participaties financieren we onze windenergie- en zonne-

energieprojecten. De participaties zijn voor onbepaalde tijd, verhandelbaar en 

opvraagbaar. Over je participatie wordt jaarlijks rente uitgekeerd. Elk jaar wordt 

de rente vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering aan de hand van de 

opbrengsten en duurzame projectvoorstellen. 

Wiekeren, hoe werkt het? 

• We bouwen windmolens voor en door burgers en nemen deel in windparken 

• De Windvogel investeert via burgerparticipaties in windenergie 

• Je kunt zo naar eigen wens een hoeveelheid geld inleggen in onze coöperatie 

• Met een deel van de opbrengst realiseren we nieuwe duurzame projecten  

• Zo ondernemen we samen in duurzaamheid en maken we ons land groener 

Waarom zou je wiekeren? 

• Je wekt samen schone energie op en draagt zo bij aan minder CO2-uitstoot 

• Je ontvangt jaarlijks een rendement over je participatie  

• Wiekeren is eenvoudig: je hoeft alleen lid te worden via www.windvogel.nl en 

je kunt voor een bedrag naar keuze participeren 

• Met de opbrengsten van de stroom kunnen we nieuwe energieprojecten en 

duurzame projecten in de buurt van een windpark realiseren 

• Als jij wiekert, draag je direct bij aan de groei van duurzame energie in 

Nederland! 

 

Lid worden 

Iedereen kan lid worden van De Windvogel. Dat kost 

éénmalig €50. Als je lid bent, ontvang je elk kwartaal 

het ledenblad De Windvaan en heb je meteen de 

mogelijkheid om te Wiekeren! We investeren als 

burgers samen voor wel miljoenen euro’s in 

burgerwindmolens. Als de windmolens eenmaal 

draaien, dan leveren die opbrengsten op die de 

coöperatie verdeelt over rente op participaties en 

nieuwe duurzame projecten . 

Als coöperatielid heb je invloed op het beleid van de 

coöperatie in de jaarlijkse Algemene 

Ledenvergadering met jouw stem. Ook kun je als 

vrijwilliger meewerken in de organisatie. Samen 

realiseren we duurzame energieprojecten voor een schone toekomst. 

Over De Windvogel 

De Windvogel is een burger coöperatie voor duurzame energie, opgericht in 1991. 

De coöperatie telt nu 3400 leden door het hele land. Samen bouwen we aan een 

schone en sociale toekomst, door burgerwindmolens te realiseren. We werken 

ook met lokale energiecoöperaties door de gezamenlijke oprichting van 

burgerwindparken. De opbrengsten zetten we weer duurzaam in! 

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,. Hij staat bij 

Ouderkerk aan de Amstel bij de A2-A9. Onze nieuwe windprojecten realiseren we 

door met lokale initiatieven samen te werken: windpark Drentse Monden, 

windpark Zeewolde en windpark Oeverwind in Vlaardingen. 

http://www.windvogel.nl/

