
Waarom een Coöperatie?
In een coöperatie werken leden samen om een doel 
te bereiken. Een coöperatie lijkt qua structuur sterk 
op een vereniging. Er is een bestuur, maar uiteindelijk 
hebben de leden het laatste woord. Het belangrijkste 
verschil met een vereniging is dat een coöperatie een 
economisch doel heeft. In ons geval is dat duurzame 
energie in de buurt opwekken. Een coöperatie mag 
winst maken en de leden beslissen wat er met die winst 
gebeurt: uitbetalen of opnieuw investeren, bijvoorbeeld. 
Volgens Waardstroom past de coöperatieve structuur 
het best bij ons doel: samen verantwoordelijkheid 
nemen voor onze eigen energie.

Wat nu?
De Coöperatie Waardstroom bestaat uit leden. Er zijn 
dakeigenaren en stroomafnemers nodig. Maar ook 
mensen die helpen de Coöperatie een succes te maken. 
We hebben zeker vrijwilligers nodig. In het bestuur, 
om mensen enthousiast te maken mee te doen, om 
nieuwe projecten op te zetten. We hebben behoefte aan 
techneuten en dromers, aanpakkers en vergadertijgers. 
Op onze website vind je meer informatie.
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Wie heeft de Coöperatie Waardstroom 
opgericht?
De Coöperatie Waardstroom is opgericht door de 
Vereniging Waardstroom. De Vereniging Waardstroom 
zet zich al jaren in om het belang van een duurzame 
energievoorziening en de voordelen van lokale 
energieopwekking te benadrukken. Door de Coöperatie 
op te richten, zet de Vereniging Waardstroom weer een 
stap in de richting van een duurzamere toekomst. Als lid 
van de Coöperatie word je ook lid van de Vereniging.
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Het project is mede mogelijk gemaakt door

Zonne-energie bij 
jou uit de buurt



Waar komt jouw energie 
vandaan?
We kunnen niet zonder energie. Maar
weet je waar jouw energie vandaan
komt? Als lid van de Coöperatie
Waardstroom weet je dat wel: bij jou
uit de Krimpenerwaard. Waardstroom
wil mensen die energie opwekken en
mensen die energie verbruiken met
elkaar in contact brengen. Na de start
van ons eerste zonnestroomproject
beginnen we in tweede op een staldak
in Haastrecht.
Woon je in Haastrecht of één van de
omliggende postcodegebieden?
Dan kan je (aan dit project) meedoen!

Hoe werkt het?
Aan het begin van het project financieren de 
deelnemende leden met een eenmalige inleg samen een
zonnestroominstallatie. Deze installatie wordt geplaatst
op een groot dak. Gedurende 15 jaar levert de installatie
stroom die aan het openbare net geleverd wordt. 
De leden gebruiken stroom van datzelfde openbare net.
Dankzij de verkoop van stroom en een subsidie van de
overheid wordt er een mooi financieel rendement 
5% per jaar verwacht.
Omdat gebruik gemaakt wordt van het openbare net,
krijg je dus ook gewoon stroom als de zon niet schijnt.

Wie mogen er mee doen?
Iedereen met een kleinverbruikers-
aansluiting binnen de
“postcoderoos” (zie de afbeelding)
kan meedoen. Niet alleen
bewoners, maar ook bedrijven
dus. De Coöperatie stelt wel een
aantal voorwaarden aan het
lidmaatschap, voornamelijk voor
zakelijke leden. Deze voorwaarden
kan je terugvinden op onze
website, waardstroom.nl.
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Wat kost het en wat levert het op?
Op dit ogenblik lopen de onderhandelingen met de
leveranciers nog. Het is dus nog niet mogelijk om vaste
bedragen te noemen. Zodra we meer weten, zetten
we dat op onze website. Bij aanvang betaal je eenmalig 
een vast bedrag (ongeveer 190 euro) voor een zondeel. 
Een zondeel levert ongeveer 180 kWh per jaar. Binnen 
bepaalde grenzen mag je zelf kiezen met hoeveel delen 
je meedoet.
Tegenover deze investering staan opbrengsten uit 
verkoop van stroom – 15 jaar lang. We verwachten 
een rendement van ongeveer 5% per jaar. Dit bedrag 
hangt natuurlijk af van een aantal factoren, zoals hoe 
zonnig het wordt. Het kan dus wat meer of wat minder 
worden. De leden vormen de coöperatie, maar zijn niet 
persoonlijk verantwoordelijk voor tekorten.


