
VAN DE VOORZITTER…

Beste leden en sympathisanten,

Zo-even onze minister-president weer aangehoord. Hij ging met name

in op het grote aantal geïnfecteerden dat voor de tweede week

achtereen veel te hoog is. Gezondheid gaat voor alles en ik hoop dat

diegenen, die het niet zo nauw nemen met de regels behorend bij het in

control brengen van het coronavirus, hun gedrag aanpassen.

Dat het coronavirus al enige maanden veel aandacht vergt, is te

begrijpen. Toch hoop ik dat deze regering haar voornemen om het

groenste Kabinet ooit te worden, zal waar maken. Daar lijkt het helaas

nog lang niet op.Gelukkig is er een groot aantal coöperaties en zijn er

andere instellingen die wel aan weg timmeren op het gebied van

duurzaamheid.

En ook wij in Vlaardingen doen daaraan mee! Nadat wij met tal van

leden in het VEC eerst twee collectieve daken hebben belegd met

zonnecollectoren, nadert het moment dat we financiering moeten

zoeken voor de bouw en exploitatie van vooralsnog twee windmolens.

De voorinschrijving op de uit te geven obligaties mag inmiddels

rekenen op warme belangstelling. Mocht u ook mee willen doe, dan

kunt u dit laten blijken door een mail te sturen naar

info@vlaardingsenergiecollectief.nl. Uw belangstelling tonen betekent

niet dat u er al aan bent gebonden. Binnenkort is de bijbehorende

projectbrochure gereed en kunt u de details lezen voordat u definitief

beslist.

Zo zie je maar dat er in deze coronatijd toch nog steeds mensen zijn die

de duurzaamheid een warm hart toe dragen.

Ton van der Steen, Voorzitter VEC
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Vlaardings Energie Collectief

Het Vlaardings Energie Collectief (VEC) is opgericht 

door en voor Vlaardingers met als doel zo veel mogelijk 

energie op te wekken met zonnepanelen en windmolens 

in Vlaardingen. Het opwekken van zon- en windenergie 

op Vlaardings grondgebied, daar gaat het om bij de 

projecten van de coöperatie. 

Wil je een bijdrage leveren en het Vlaardings Energie 

Collectief tot een nog groter succes maken? Neem dan 

contact met ons op!

Contactgegevens

Willem de Zwijgerlaan 49

3136 AR Vlaardingen

info@vlaardingsenergiecollectief.nl

facebook.com/VlaardingsEnergieCollectief

Wie komt ons helpen?

Het VEC heeft twee zonnedaken in productie en 

binnenkort gaat de inschrijving voor participatie in 

twee windturbines van start. Daarmee wordt VEC 

een echt bedrijf; de financiële belangen worden 

groter. Daarvoor gaan we een nieuw administratief 

systeem gebruiken en daarvoor zoeken we nu 

hulp. Wie wil ons komen helpen? We zoeken 

iemand die de administratie van leden en 

projecten op zich wil nemen. Ook zoeken we 

iemand die het bestuur wil ondersteunen met de 

agenda en notulen van bestuur- en 

ledenvergaderingen. 

Hebt u belangstelling of wilt u hier meer informatie 

over, neemt u dan s.v.p. contact op via 

info@vlaardingsenergiecollectief.nl

. 

LEDEN AAN HET WOORD
Na het ontvangen van informatie over het Vlaardings Energie Collectief zijn wij, twee inwoners van

Vlaardingen, ons verder gaan verdiepen in de ins en outs van het VEC. Soms zegt men: meten is weten maar

in dit geval was het voor ons: lezen is weten. Hoe meer we over het VEC gingen lezen hoe enthousiaster we

werden met twee belangrijke vragen want we wonen in een appartementencomplex en deze informatie is

zeker van belang voor alle bewoners maar niet alle bewoners staan vooraan om zich (vrijwillig) te verdiepen

in deze materie. Dus twee vragen: Hoe kunnen we deze informatie toch bij de bewoners krijgen en zou het

mogelijk zijn om als (best wel kleine) Verenging van Eigenaars lid te worden van het VEC?

Het was even puzzelen maar met de hulp van Ada Pellearts is alles goed gekomen.

We zijn dus als Vereniging van Eigenaars lid van het VEC. Hoe doen we het verder intern? Tijdens iedere

Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars informeren we de bewoners over het VEC met

daarbij de laatste ontwikkelingen en bij ontvangst van de nieuwsbrief zorgen we ervoor dat belangrijke

informatie over het VEC in het mededelingenkastje terecht komt.

Resultaten: beetje bij beetje krijgt het VEC binnen ons appartementencomplex meer bekendheid ofwel er is

een vermindering van: onbekend maakt onbemind.

- Nico Tiemens en Marja Tiemens-Idzinga

VOORINSCHRIJVING GEOPEND!

Het bestuur van het VEC heeft besloten de voorinschrijving op de obligaties voor

leden te openen om tot realisatie en exploitatie van 2 windmolens langs de

Nieuwe Maas te komen.

Wat houdt dit in?

Het VEC en de Windvogel gaan samen 2 windmolen neerzetten tussen de

Groote Lucht en het Blankenburgtracé. De verwachting op dit moment is dat de

start van de bouw begin 2021 plaats vindt. Beide coöperaties moeten daarvoor

geld ophalen. Het VEC heeft er voor gekozen obligaties uit te geven aan de

leden voor circa € 700.000. Dat bedrag zal het VEC als aandelenkapitaal in de

Oeverwind BV storten.

De looptijd van de obligaties zal tussen de 15 en 20 jaar komen te liggen.

Tussentijdse aflossing is mogelijk als de liquiditeiten dat toelaten en de ALV

daarmee instemt.

De rente bedraagt in principe 5% en kan worden uitgekeerd als het dividend

door de Oeverwind BV Is uitgekeerd en de liquiditeiten dit toelaten.

Alle overige voorwaarden komen in een prospectus te staan, die thans in

voorbereiding is. Als deze gereed is kunt u definitief inschrijven.

Hoe kunt u meedoen?

Stuur een mail naar info@vlaardingsenergiecollectief.nl en geef uw interesse

aan en het bedrag dat u denkt te willen uitgeven aan obligaties. Het betreft een

voorinschrijving en u bent dus nog nergens aangebonden. Voor het bestuur is

het van belang te weten hoeveel interesse er bestaat in participatie in de

windmolens.
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