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Wat kunnen we voor onze leden doen? Wat kunnen we voor onze Coöperatie doen? 
Welke initiatieven dragen bij tot (verdere) verduurzaming? 

Willen we coöperatief groene stroom “inkopen” voor onze leden? 

We hebben al enkele keren in deze agenda verteld dat we geproduceerde energie van het zonnepark 
moeten verkopen aan een energieleverancier die ons hiervoor het meest interessante aanbod kan 
doen. Daarvoor oriënteren we ons nog, maar kijkend hoe andere coöperaties dat gedaan hebben en 
welke mogelijkheden dat biedt is er een interessante mogelijkheid. 
Interessant omdat het u als lid én de coöperatie direct wat oplevert. 

Als we ons, net als Weert Energie, Leudal Energie en 48 andere coöperaties aansluiten bij de 
koepelorganisatie OM | nieuwe energie die coöperatief opgewekte groene energie inkoopt  én 
verkoopt, dan: 

• kunt u als lid van de Coöperatie Duurzaam Maasgouw uw eigen energie extra voordelig inkopen 
bij OM | nieuwe energie. Dat onder dezelfde voorwaarden en condities zoals u ze kent bij al 
die andere energieleveranciers. De Coöperatie Duurzaam Maasgouw is alleen tussenpersoon 
die u aandraagt als klant bij OM | nieuwe energie 

• ontvangt de Coöperatie Duurzaam Maasgouw daarvoor jaarlijks per lid / klant €30 van OM | 
nieuwe energie. 

En dat alles onder de lokale naam, zoals hieronder bijvoorbeeld en met een logo zoals bijv.. 

 

 

net zoals bij die 50 andere aangesloten coöperaties. De reclame en marketing (en werving voor klanten, 
d.w.z. ook nieuwe leden van de coöperatie) gebeurt onder die naam en dat logo, georganiseerd door 
die OM | nieuwe energie. 
Ons administratief werk daarvoor is beperkt. 

Deze coöperatieve inkoopactie van groene energie, genereert zoals gezegd (broodnodige !) inkomsten 
voor de coöperatie: jaarlijks € 30 per lid/klant. 
Daarentegen moeten we ons wel inkopen in de coöperatie OM | nieuwe energie van de al 50 
aangesloten energiecoöperaties. Dat eenmalig inkoopbedrag, of entreegeld, is € 10.000 en wordt 
afbetaald met €20 jaarlijks uit die € 30 per klant. Dus tot het hele bedrag van €10.000 afbetaald is, 
ontvangen we als coöperatie slechts € 10 per klant jaarlijks. Daarna de volle €30 per klant jaarlijks. 
 
Overigens: uitdrukkelijk is gesteld dat dit onze onderhandelingsvrijheid of de keuze voor een afnemer 
van onze in de zonneweide geproduceerde energie niet beïnvloedt. OM | nieuwe energie zou die 
afnemer kunnen zijn, maar ook bijvoorbeeld Nuon, Essent, en nog vele anderen. Maar van de 50 
aangesloten coöperaties die ook een eigen energieproductie hebben (zonnepark of windmolen) , 
verkopen de meesten hun energie aan diezelfde OM | nieuwe energie. 
 

Er zijn meer regels en voorwaarden, zoals privacy-regels, en nog een paar contracten. 

Wie helpt ons daarbij? Wie willen dat eens uitzoeken, bestuderen en ons adviseren?  
 
Tijdens de vergadering laten we een paar sheets zien die OM | nieuwe energie ons ter verduidelijking 
heeft gestuurd. 


