
Reglement voor het aanvragen en toekennen van financiering uit het 

‘Windvogel verduurzamingsfonds’ 
 

Afgelopen jaar is de Windvogel als producent van duurzame energie verrast door hoge 
elektriciteitsprijzen. Onze windmolens brengen daardoor veel meer geld op dan wij ooit hadden 
kunnen bedenken. Natuurlijk zijn wij daar blij mee, maar het levert ook een soort ongemakkelijk 
gevoel op, want burgers, onder wie leden van de Windvogel, betalen door de stijgende 
energieprijzen de rekening.  

Met de oprichting van het ‘Windvogel verduurzamingsfonds’ wil de Windvogel de pijn verzachten op 
een manier die bij ons past: het stimuleren van het verduurzamen van woningen. Het aanbrengen 
van isolatie of zonnepanelen, maar ook op kleinere schaal, het aanschaffen van LED-verlichting of 
een waterbesparende douchekop: verduurzamen helpt het energieverbruik te verminderen.  

De overheid werkt aan het zogenoemde ‘energieplafond’ om de energieprijs voor burgers te 
begrenzen tot een maximum bedrag. Dit wordt onder andere gefinancierd door de overwinsten van 
energieleveranciers in de toekomst af te romen. De Windvogel wil daarop niet wachten en heeft nu 
al het Windvogel verduurzamingsfonds opgericht, waarmee wij onze leden financieel ondersteunen 
met het verduurzamen van hun woning. Dit fonds financieren wij uit winsten die onze molens in het 
afgelopen voorjaar en zomer hebben gemaakt. Vanaf december 2022 zullen de winsten van 
producenten zoals de Windvogel dalen als gevolg van nationale en Europese besluitvorming .  

Ben je lid van de Windvogel en wil je gebruikmaken van het verduurzamingsfonds? Kijk dan 
hieronder aan welke voorwaarden jouw verduurzamingsplan moet voldoen: 

Het doel van het ‘Windvogel verduurzamingsfonds’: 
Leden financieel ondersteunen bij het verduurzamen van hun woning.  

Hieronder een opsomming van voorbeelden van het verduurzamen van woningen: 

• Aanschaf van LED-lampen, waterbesparende douchekop, infraroodverwarming, 
radiatorfolie, radiatorventilatoren, inductiekookplaat, tochtstrippen. 

• Het (laten) installeren van zonnepanelen. 
• Het (laten) aanbrengen van isolatie, dakisolatie binnen of buiten, muurisolatie, plaatsen van 

voorzetwanden, vloerisolatie of bodemisolatie in de kruipruimte. 
• Het (laten) installeren van nieuwe kozijnen, isolatieglas-HR++, BENG-glas. 
• Het vervangen van de CV-installatie voor een efficiënter model, laten installeren van een 

(hybride) warmtepomp of plaatsen van een zonneboilercombi. 
• Het (laten) installeren van een laagtemperatuurafgiftesysteem. 
• Het (laten) installeren van centrale ventilatie of een warmte-terug-win-unit. 
• Het aanbrengen van een sedum dakbedekking of regenton (dit ter bevordering van 

klimaatadaptatie). 

  



Het reglement: 
1. Leden worden middels een e-mail en een bericht op de website van de Windvogel op de 

hoogte gesteld van deze regeling. 
2. In de eerste ronde van het ‘Windvogel verduurzamingsfonds’ is er 50.000 Euro beschikbaar. 
3. Leden van de Windvogel kunnen een aanvraag doen voor het verduurzamen van hun 

woning. Ook kan er namens een lid een aanvraag worden gedaan.  
4. Vanaf 5 oktober 2022 tot en met 5 december 2022 heeft elk lid de mogelijkheid zich aan te 

melden met een budgetaanvraag. 
5. Per woning mag er maximaal voor 2500 Euro een budgetaanvraag gedaan worden. Indien er 

meerdere Windvogelleden op 1 adres wonen, dan kan er maar door 1 lid een aanvraag 
gedaan worden voor de betreffende woning. 

6. Alleen Windvogelleden die lid zijn op 5 oktober 2022 mogen een aanvraag indienen. 
7. Een verduurzamingsmaatregel kan goedkoper zijn dan 2500 Euro, dan vraagt u het 

werkelijke bedrag aan. 
8. Als een verduurzamingsmaatregel duurder is dan 2500 Euro dan is de bijdrage vanuit het 

verduurzamingsfonds maximaal 2500 Euro. Geef wel aan voor welk bedrag u een aanvraag 
doet (dit mag ook minder dan 2500 Euro zijn, in dat geval is de kans groter dat uw aanvraag 
gehonoreerd wordt). 

9. Toekenning vind plaats na 5 december. 
10. Na toekenning worden alle aanvragers middels een mail geïnformeerd of hun aanvraag is 

gehonoreerd of niet. 
11. Toekenning van de aanvraag vindt plaats op basis van het aangevraagde budget. De laagste 

aanvragen worden als eerste gehonoreerd, daarna wordt er in volgorde van aangevraagd 
budget net zo lang aanvragen toegekend tot het beschikbare budget wordt overschreven. 

12. Budget aanvragen tot 250 Euro dienen te zijn voorzien van een omschrijving en een bewijs 
van de prijs, b.v. een aanbieding van de bouwmarkt, een fotootje van een prijs op een schap 
in de winkel, een bonnetje (met een datum na de bekendmaking van het fonds). 

13. Budget aanvragen tot 250 Euro worden na toekenning binnen 4 weken overgemaakt op het 
bankrekeningnummer van het Windvogel lid die de aanvraag heeft ingediend, er hoeft 
achteraf geen bonnetje te worden overlegd. 

14. Budget aanvragen boven de 250 Euro dienen voorzien te zijn van een offerte met een datum 
na 5 oktober 2022. Indien de Windvogel de aanvraag honoreert zal de Windvogel tot 
uitbetaling overgaan nadat er behalve de offerte ook een kopie van de opdrachtbevestiging 
is opgestuurd. Opdrachtverlening dient binnen 2 maanden na toekenning van de honorering 
plaats te vinden. 

15. Bestuursleden van de Windvogel, hun gezinsleden en werknemers van de Windvogel komen 
niet in aanmerking voor voorgaande regeling. 

16. Indien er minder budgetaanvragen zijn dan het totale budget, dan wordt het resterende 
budget niet uitgekeerd. 

17. Indien de actie een groot succes wordt en het budgetplafond van 50.000 Euro wordt 
overschreven, dan behoudt de Windvogel het recht om de regeling te verruimen. 

18. De Windvogel heeft de intentie om afhankelijk van het succes van de eerste ronde en de 
ontwikkeling van de verkoopprijs van de elektriciteit opgewekt door onze windmolens nog 
een tweede ronde te organiseren. 

19. De Windvogel houdt bij welke Windvogelleden een budget hebben toegekend gekregen uit 
het verduurzamingsfonds. Indien er in de eerste ronde een bedrag minder dan 2500 Euro is 
toegekend, dan kan er in een eventuele tweede ronde nogmaals een budget worden 
aangevraagd voor een nieuwe verduurzamingsmaatregel, zolang het maximum van beide 



aanvragen minder is dan 2500 Euro. Is er bij de eerste aanvraag 1500 Euro toegekend? Dan 
kan de tweede aanvraag maximaal 1000 Euro bedragen. 

20. Toekenning van een budget uit het ‘Windvogel verduurzamingsfonds’ sluit aanvragen uit 
andere subsidiemaatregelen niet uit. Het stapelen van subsidies is toegestaan. 

21. Over de toekenning van budgetaanvragen kan niet worden gediscussieerd. 
 

Hoe een budget aanvraag in te dienen? 
• Aanvragen dienen ingediend te worden via het e-mailadres subsidie@windvogel.nl, met als 

onderwerp ‘aanvraag verduurzamingsfonds’. De aanvragen worden verwerkt door 
vrijwilligers en de aanvrager is verantwoordelijk voor het juist doorgeven van de gegevens.  

• Aanvragen dienen te worden voorzien van: 
o Naam aanvrager 
o E-mailadres 
o Telefoonnummer 
o Bankrekeningnummer (IBAN) 
o Adres van het woonhuis waarop de verduurzamingsmaatregel van toepassing is 
o De voorgestelde verduurzamingsmaatregel beknopt beschreven, inclusief de totale 

kosten 
o Het aangevraagde verduurzamingsbudget (maximaal 2500 Euro) 
o Bij aanvragen minder dan 250 Euro een bewijs van de prijs, b.v. een print-screen van 

een website met de prijs van de voorgestelde maatregel, of een bonnetje van de 
aanschaf 

o Bij aanvragen boven de 250 Euro een geldige offerte en na honorering van de 
budget aanvraag door de Windvogel een bewijs van opdrachtverlening 

 
En wat als jouw project een financiële bijdrage krijgt uit het Windvogel 
verduurzamingsfonds? 
 

Mocht de door jou ingediende budgetaanvraag worden toegekend, dan hopen we dat je nog jaren 
plezier hebt van de verduurzamingsmaatregel(en) waarbij wij je deels hebben mogen helpen. We 
zouden het fijn vinden als je na verloop van tijd ons met een mail naar subsidie@windvogel.nl met 
wat foto’s vertelt welke verduurzaming je hebt uitgevoerd, hoe je dat hebt gerealiseerd en wat je 
ervaringen zijn. Mogelijk dat we contact met je opnemen voor een artikel in ons ledenblad De 
Windvaan. Tot horens! 


