
Even	voorstellen	en	dan	kort	weergeven	wat	mij	motiveert	in	het	hele

gebeuren	van	stichting	Mast	(voorheen	dorpsmolen)	en	coöperatie	TOER

U.A.	(BuurtmolenTzum).

Mijn	naam	is	Bart	Yntema	en	ik	ben	sinds	2014	penningmeester	van	Stichting

MAST.	Vanaf	de	oprichting	in	2019	van	coöperatie	TOER	U.A.	ben	ik	de

tijdelijke	penningmeester.	Ik	ga	er	van	uit	dat	er	straks	door	en	uit	de

coöperatieleden	een	nieuwe	penningmeester	wordt	gekozen.

Wat	mij	hier	precies	in	motiveert	is	misschien	minder	makkelijk	onder

woorden	te	brengen.	Wat	ik	belangrijk	vind	is	de	leefbaarheid	van	dorp	en	platteland.

Leefbaarheid	kent	vele	facetten.	Stichting	Mast	vertegenwoordigt	volgens	mij	twee	van	deze

facetten:	milieu	en	plaatselijke	activiteiten	stimuleren.	Door	zitting	te	nemen	in	het	bestuur	kan	ik

daar	een	steentje	aan	bijdragen.	Nu	de	voormalige	dorpsmolen	van	stichting	Mast	is	verkocht,

gaan	we	deze	activiteiten	voortzetten	in	coöperatie	TOER	U.A.,	te	beginnen	met	het	project

BuurtmolenTzum.	En	nu	nog	mooier,	op	deze	wijze	kan	de	hele	(postcode-)regio	meedoen	en

er	dus	ook	van	profiteren.

'Met	z’n	allen,	voor	ons	allen'.	Dáár	doe	ik	het	voor.

	

LET	OP!	We	zijn	in	het	stadium	beland	dat	we	de

windturbine/BuurtmolenTzum	kunnen	bestellen.	Dat	betekent	dat	we	o.a.	de

externe	financiering	geregeld	moeten	hebben,	coöperatie	TOER	U.A.	hebben

ingericht	én	dat	we	als	subsidievoorwaarde	minimaal	500	coöperatieleden

op	papier	moeten	hebben	.

Tot	nu	toe	hebben	we	gewerkt	met	vooraanmeldingen,	via	formulieren	en	via

de	website	van	BuurtmolenTzum.	Bedankt	voor	uw	deelname	aan	ons	unieke

project.

Maar	nu	moeten	we	aan	wetgeving	en	subsidievoorwaarden	voldoen.	Leden	van	een	coöperatie

en	dus	ook	die	van	onze	coöperatie	TOER	U.A.,	moeten	juist	geïnformeerd	worden	over	hun

lidmaatschap	zoals	mogelijke	voordelen	en	eventuele	risico's.

Dat	gaan	we	doen	rond	de	datum	van	4	november	a.s.

Wij	sturen	u	dan	een	e-mailbericht	met	het	verzoek	om	(nogmaals)	uw	persoonlijke	gegevens	in

te	vullen.

In	plaats	van	een	handtekening	is	de	verplichte	betaling	van	€	1	tevens	het	bewijs	van	uw

lidmaatschap	van	coöperatie	TOER	U.A.	Dit	willen	we	als	jaarlijkse	contributie	handhaven	om

ons	ledenbestand	actueel	te	kunnen	houden.	Dus	vrijwel	gratis.		

Bij	dat	e-mailbericht,	verbonden	aan	coöperatie	TOER	U.A.,	sturen	wij	de	volgende	bijlagen

digitaal	mee:

-	de	statuten	van	coöperatie	TOER	U.A.	(ter	kennisgeving)

-	de	ledenovereenkomst	van	coöperatie	TOER	U.A.	(door	u	in	te	vullen)

-	het	betalingsverzoek	van	€	1	voor	lidmaatschap	bij	coöperatie	TOER	U.A.	(digitaal	via	iDEAL,

door	u	op	te	volgen)

-	de	deelnemersovereenkomst	voor	het	project	BuurtmolenTzum	(door	u	in	te	vullen)

-	het	informatiememorandum	van	het	project	BuurtmolenTzum	(ter	kennisgeving)

Door	bovengenoemde	bijlagen	en	(betalings-)links	bij	het	e-mailbericht,	kan	deze	door	uw

provider	of	door	instellingen	op	uw	pc,	als	spam	worden	verwijderd	van	uw	mailbox.	Wij	vragen

daarom	uw	aandacht	rond	4	november	uw	spambox	te	controleren.

Voor	de	deelnemers	die	niet	beschikken	over	een	computer	en	internet,	zullen	wij	via	de	post

werken	en/of	persoonlijk	langsgaan.	

Dus:	houd	uw	mailbox	rond	4	november	in	de	gaten	en	werk	mee	aan	uw	definitieve

lidmaatschap	aan	coöperatie	TOER	U.A.	en	deelname	aan	het	project	BuurtmolenTzum.

	

Ondanks	coronabeperkingen	hebben	wij	het	afgelopen	jaar	tot	nu	toe	460

deelnemers	aan	ons	Buurtmolenproject	kunnen	noteren.	Prachtig	zoveel

belangstelling!	

Maar	zoals	eerder	vermeld,	moeten	wij	minimaal	500	deelnemers	aan	het

Buurtmolenproject	lid	maken	van	onze	coöperatie	TOER	U.A.om	in

aanmerking	te	komen	voor	subsidie.	Daarom	gaan	we	de	komende	weken

verder	met	onze	wervingsacties.	Reclame	via	sandwichborden	langs	de	weg,	pleinacties,

media-artikelen	en	last	but	not	least:	mensen	persoonlijk	benaderen	door	huis	aan	huis	langs	te

gaan.	Pas	als	iemand	persoonlijk	hoort	hoe	uniek	dit	Buurtmolenproject	werkt,	geloven	ze	dat

ze	voor	een	jaarlijkse	contributie	van	€	1	mee	kunnen	doen.	Zonder	te	investeren,	zonder	over

te	stappen	naar	een	andere	energieleverancier	en	zonder	risico's.	En	zonnepanelen	op	uw	dak

heeft	geen	consequenties.	Zo	draagt	u	bij	aan	het	milieu	en	onze		leefomgeving	én	maakt	u

kans	op	jaarlijkse	winstuitkeringen.

Zijn	er	'addertjes	onder	het	gras'?	Echt	niet!

Dus:	help	ons	leden	werven	door	uw	buren,	vrienden,	familie,	collega's	enzovoort	te	vragen	zich

ook	aan	te	melden.	En	als	u	dat	wilt,	kunt	u	daarmee	als	tipgever	€	25	verdienen	zodra	de

Buurtmolen	draait.	Aanmelden	kan	via	de	website	van

BuurtmolenTzum:	http://buurtmolentzum.nl/lidworden/

Als	iedere	deelnemer	1	nieuw	lid	aandraagt,	hebben	we	binnenkort	900	leden...	

	

Ondanks	het	feit	dat	onze	vergunningprocedure	wegens	enkele	bezwaren

nog	loopt,	hebben	wij	financiers	gevonden	die	geloven	in	ons	unieke

energieproject	met	100%	burgerparticipatie	en	prima	rendement.	Zij	maken

het	mogelijk	dat	onze	windturbine	bij	de	Nederlandse	leverancier	EWT

besteld	kan	worden.	En	wat	voor	één:	in	deze	klasse	van	relatief	kleine

windturbines	heeft	het	type	DW61	een	uitstekend	rendement.	Enkele

kenmerken:	de	ashoogte	is	46	meter,	de	tiphoogte	76	meter,	produceert	op

onze	windrijke	locatie	nabij	Tzum	gemiddeld	2,7	miljoen	kWh	duurzame

stroom.	Dat	komt	overeen	met	het	elektriciteitsverbuik	van	maar	liefst	1.000	huishoudens!	De

turbine	genereert	daarmee	een	gegarandeerde	opbrengst	van	jaarlijks	€	240.000,-.	De

investering	is	ongeveer	1,4	miljoen	euro.	Zo	waar	een	heel	bedrijf	in	wording...	En	wat	mooi	dat

dit	burgerinitiatief	bijdraagt	aan	de	gewenste	energietransitie.	Meer	details	over	de	windturbine

vindt	u	via	de	website	van	EWT:	https://ewtdirectwind.com/turbines/

'Alleen	ga	je	sneller,	maar	samen	kom	je	verder'.

	

Het	zal	u	niet	ontgaan	zijn,	we	worden	dagelijks	geconfronteerd	met	klimaat-

en	energiezorgen.	Er	wordt	al	over	gepraat	sinds	de	Club	van	Rome	ruim	50

jaar	geleden	de	klimaatproblemen	op	de	kaart	zette	met	hun	rapport	'Grenzen

aan	de	groei'.	Maar	economische	voorspoed	was	voor	de	mensheid

belangrijker	dan	dreigingen	op	de	lange	termijn.	Het	besef	dat	we	zo	voor	de

lange	termijn	niet	door	kunnen	gaan	is	vooral	gekomen	na	het

Klimaatakkoord	van	Parijs	in	2015.

Momenteel	hebben	we	te	maken	met	extreem	hoge	energieprijzen.	Dat	gaat	ons	allen	raken.

Hoe	lang	dat	gaat	duren	weet	niemand,	het	is	afhankelijk	van	vele	factoren.	Is	het	een	incident

of	gaan	we	naar	een	energiecrisis?	Zal	dat	een	omslagpunt	vormen	voor	de	gewenste

energietransitie,	zeg	maar	uitbanning	van	het	gebruik	van	fossiele	energiebronnen?	Op	papier

hebben	we	in	Europees	verband	afgesproken	om	dat	in	2050	te	realiseren.	Dan	moeten	we	NU

beginnen!

'It	is	mei	sizzen	net	te	dwaan'...

							

In	november	gaan	we	de	mijlpaal	van	500	leden	passeren.	We	gaan	door	tot

zich	550	leden	hebben	aangemeld.	De	aanmeldingen	daarboven	plaatsen	we

op	de	reservelijst.

De	financiering	wordt	in	november	geregeld	en	daarna		worden	de

windturbine	en	andere	installaties	besteld.	Rekening	houdend	met	oplopende

levertijden	van	nu	nog	10	maanden,	verwachten	we	dat	de	Buurtmolenwieken	in	november

2022	echt	gaat	draaien!	Tussentijds	gaan	we	in	het	voorjaar	van	2022	een	fysieke

ledenbijeenkomst	organiseren	als	het	coronabeleid	dat	toe	staat.

Wij	als	initiatiefnemers	van	coöperatie	TOER	U.A.	zien	er	naar	uit!

Tijd	om	'de	molen	naar	de	wind	te	keren'!

	

Het	is	TEGENWIND	die	de	vlieger	doet	stijgen
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Even	voorstellen...

LEDENCONTRACTEN

Ledenwerving

Onze	Buurtmolen	wordt	besteld

In	de	media

Planning

Vragen	of	tips?

Als	u	nog	vragen	of	tips	hebt,	dan	ontvangen	wij	deze	graag	via	de	contactpagina	van	de

website	buurtmolentzum.nl/contact/	of	via	ons	e-mailadres	info@buurtmolentzum.nl	

	

BuurtmolenTzum	is	een	werkorganisatie	van	energieleverancier	Greenchoice	en	energiecoöperatie	TOER

U.A.	Laatstgenoemde	coöperatie	is	van,	voor	en	door	regionale	bewoners	in	Noordwest	Fryslân.

Met	onze	kennis	en	ervaring	willen	we	duurzame	energieprojecten	uitvoeren	waar	de	coöperatieleden	bij

betrokken	worden.	Zo	willen	we	bijdragen	aan	de	energietransitie,	economie	en	leefbaarheid	in	ons	werkgebied.

Meer	informatie	is	te	lezen	op	onze	website	buurtmolentzum.

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.	•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt

u	zich	hier	afmelden.	•	Voor	een	goede	ontvangst	voegt	u	info@buurtmolentzum.nl	toe

aan	uw	adresboek.



Even	voorstellen	en	dan	kort	weergeven	wat	mij	motiveert	in	het	hele

gebeuren	van	stichting	Mast	(voorheen	dorpsmolen)	en	coöperatie	TOER

U.A.	(BuurtmolenTzum).

Mijn	naam	is	Bart	Yntema	en	ik	ben	sinds	2014	penningmeester	van	Stichting

MAST.	Vanaf	de	oprichting	in	2019	van	coöperatie	TOER	U.A.	ben	ik	de

tijdelijke	penningmeester.	Ik	ga	er	van	uit	dat	er	straks	door	en	uit	de

coöperatieleden	een	nieuwe	penningmeester	wordt	gekozen.

Wat	mij	hier	precies	in	motiveert	is	misschien	minder	makkelijk	onder

woorden	te	brengen.	Wat	ik	belangrijk	vind	is	de	leefbaarheid	van	dorp	en	platteland.

Leefbaarheid	kent	vele	facetten.	Stichting	Mast	vertegenwoordigt	volgens	mij	twee	van	deze

facetten:	milieu	en	plaatselijke	activiteiten	stimuleren.	Door	zitting	te	nemen	in	het	bestuur	kan	ik

daar	een	steentje	aan	bijdragen.	Nu	de	voormalige	dorpsmolen	van	stichting	Mast	is	verkocht,

gaan	we	deze	activiteiten	voortzetten	in	coöperatie	TOER	U.A.,	te	beginnen	met	het	project

BuurtmolenTzum.	En	nu	nog	mooier,	op	deze	wijze	kan	de	hele	(postcode-)regio	meedoen	en

er	dus	ook	van	profiteren.

'Met	z’n	allen,	voor	ons	allen'.	Dáár	doe	ik	het	voor.

	

LET	OP!	We	zijn	in	het	stadium	beland	dat	we	de

windturbine/BuurtmolenTzum	kunnen	bestellen.	Dat	betekent	dat	we	o.a.	de

externe	financiering	geregeld	moeten	hebben,	coöperatie	TOER	U.A.	hebben

ingericht	én	dat	we	als	subsidievoorwaarde	minimaal	500	coöperatieleden

op	papier	moeten	hebben	.

Tot	nu	toe	hebben	we	gewerkt	met	vooraanmeldingen,	via	formulieren	en	via

de	website	van	BuurtmolenTzum.	Bedankt	voor	uw	deelname	aan	ons	unieke

project.

Maar	nu	moeten	we	aan	wetgeving	en	subsidievoorwaarden	voldoen.	Leden	van	een	coöperatie

en	dus	ook	die	van	onze	coöperatie	TOER	U.A.,	moeten	juist	geïnformeerd	worden	over	hun

lidmaatschap	zoals	mogelijke	voordelen	en	eventuele	risico's.

Dat	gaan	we	doen	rond	de	datum	van	4	november	a.s.

Wij	sturen	u	dan	een	e-mailbericht	met	het	verzoek	om	(nogmaals)	uw	persoonlijke	gegevens	in

te	vullen.

In	plaats	van	een	handtekening	is	de	verplichte	betaling	van	€	1	tevens	het	bewijs	van	uw

lidmaatschap	van	coöperatie	TOER	U.A.	Dit	willen	we	als	jaarlijkse	contributie	handhaven	om

ons	ledenbestand	actueel	te	kunnen	houden.	Dus	vrijwel	gratis.		

Bij	dat	e-mailbericht,	verbonden	aan	coöperatie	TOER	U.A.,	sturen	wij	de	volgende	bijlagen

digitaal	mee:

-	de	statuten	van	coöperatie	TOER	U.A.	(ter	kennisgeving)

-	de	ledenovereenkomst	van	coöperatie	TOER	U.A.	(door	u	in	te	vullen)

-	het	betalingsverzoek	van	€	1	voor	lidmaatschap	bij	coöperatie	TOER	U.A.	(digitaal	via	iDEAL,

door	u	op	te	volgen)

-	de	deelnemersovereenkomst	voor	het	project	BuurtmolenTzum	(door	u	in	te	vullen)

-	het	informatiememorandum	van	het	project	BuurtmolenTzum	(ter	kennisgeving)

Door	bovengenoemde	bijlagen	en	(betalings-)links	bij	het	e-mailbericht,	kan	deze	door	uw

provider	of	door	instellingen	op	uw	pc,	als	spam	worden	verwijderd	van	uw	mailbox.	Wij	vragen

daarom	uw	aandacht	rond	4	november	uw	spambox	te	controleren.

Voor	de	deelnemers	die	niet	beschikken	over	een	computer	en	internet,	zullen	wij	via	de	post

werken	en/of	persoonlijk	langsgaan.	

Dus:	houd	uw	mailbox	rond	4	november	in	de	gaten	en	werk	mee	aan	uw	definitieve

lidmaatschap	aan	coöperatie	TOER	U.A.	en	deelname	aan	het	project	BuurtmolenTzum.

	

Ondanks	coronabeperkingen	hebben	wij	het	afgelopen	jaar	tot	nu	toe	460

deelnemers	aan	ons	Buurtmolenproject	kunnen	noteren.	Prachtig	zoveel

belangstelling!	

Maar	zoals	eerder	vermeld,	moeten	wij	minimaal	500	deelnemers	aan	het

Buurtmolenproject	lid	maken	van	onze	coöperatie	TOER	U.A.om	in

aanmerking	te	komen	voor	subsidie.	Daarom	gaan	we	de	komende	weken

verder	met	onze	wervingsacties.	Reclame	via	sandwichborden	langs	de	weg,	pleinacties,

media-artikelen	en	last	but	not	least:	mensen	persoonlijk	benaderen	door	huis	aan	huis	langs	te

gaan.	Pas	als	iemand	persoonlijk	hoort	hoe	uniek	dit	Buurtmolenproject	werkt,	geloven	ze	dat

ze	voor	een	jaarlijkse	contributie	van	€	1	mee	kunnen	doen.	Zonder	te	investeren,	zonder	over

te	stappen	naar	een	andere	energieleverancier	en	zonder	risico's.	En	zonnepanelen	op	uw	dak

heeft	geen	consequenties.	Zo	draagt	u	bij	aan	het	milieu	en	onze		leefomgeving	én	maakt	u

kans	op	jaarlijkse	winstuitkeringen.

Zijn	er	'addertjes	onder	het	gras'?	Echt	niet!

Dus:	help	ons	leden	werven	door	uw	buren,	vrienden,	familie,	collega's	enzovoort	te	vragen	zich

ook	aan	te	melden.	En	als	u	dat	wilt,	kunt	u	daarmee	als	tipgever	€	25	verdienen	zodra	de

Buurtmolen	draait.	Aanmelden	kan	via	de	website	van

BuurtmolenTzum:	http://buurtmolentzum.nl/lidworden/

Als	iedere	deelnemer	1	nieuw	lid	aandraagt,	hebben	we	binnenkort	900	leden...	

	

Ondanks	het	feit	dat	onze	vergunningprocedure	wegens	enkele	bezwaren

nog	loopt,	hebben	wij	financiers	gevonden	die	geloven	in	ons	unieke

energieproject	met	100%	burgerparticipatie	en	prima	rendement.	Zij	maken

het	mogelijk	dat	onze	windturbine	bij	de	Nederlandse	leverancier	EWT

besteld	kan	worden.	En	wat	voor	één:	in	deze	klasse	van	relatief	kleine

windturbines	heeft	het	type	DW61	een	uitstekend	rendement.	Enkele

kenmerken:	de	ashoogte	is	46	meter,	de	tiphoogte	76	meter,	produceert	op

onze	windrijke	locatie	nabij	Tzum	gemiddeld	2,7	miljoen	kWh	duurzame

stroom.	Dat	komt	overeen	met	het	elektriciteitsverbuik	van	maar	liefst	1.000	huishoudens!	De

turbine	genereert	daarmee	een	gegarandeerde	opbrengst	van	jaarlijks	€	240.000,-.	De

investering	is	ongeveer	1,4	miljoen	euro.	Zo	waar	een	heel	bedrijf	in	wording...	En	wat	mooi	dat

dit	burgerinitiatief	bijdraagt	aan	de	gewenste	energietransitie.	Meer	details	over	de	windturbine

vindt	u	via	de	website	van	EWT:	https://ewtdirectwind.com/turbines/

'Alleen	ga	je	sneller,	maar	samen	kom	je	verder'.

	

Het	zal	u	niet	ontgaan	zijn,	we	worden	dagelijks	geconfronteerd	met	klimaat-

en	energiezorgen.	Er	wordt	al	over	gepraat	sinds	de	Club	van	Rome	ruim	50

jaar	geleden	de	klimaatproblemen	op	de	kaart	zette	met	hun	rapport	'Grenzen

aan	de	groei'.	Maar	economische	voorspoed	was	voor	de	mensheid

belangrijker	dan	dreigingen	op	de	lange	termijn.	Het	besef	dat	we	zo	voor	de

lange	termijn	niet	door	kunnen	gaan	is	vooral	gekomen	na	het

Klimaatakkoord	van	Parijs	in	2015.

Momenteel	hebben	we	te	maken	met	extreem	hoge	energieprijzen.	Dat	gaat	ons	allen	raken.

Hoe	lang	dat	gaat	duren	weet	niemand,	het	is	afhankelijk	van	vele	factoren.	Is	het	een	incident

of	gaan	we	naar	een	energiecrisis?	Zal	dat	een	omslagpunt	vormen	voor	de	gewenste

energietransitie,	zeg	maar	uitbanning	van	het	gebruik	van	fossiele	energiebronnen?	Op	papier

hebben	we	in	Europees	verband	afgesproken	om	dat	in	2050	te	realiseren.	Dan	moeten	we	NU

beginnen!

'It	is	mei	sizzen	net	te	dwaan'...

							

In	november	gaan	we	de	mijlpaal	van	500	leden	passeren.	We	gaan	door	tot

zich	550	leden	hebben	aangemeld.	De	aanmeldingen	daarboven	plaatsen	we

op	de	reservelijst.

De	financiering	wordt	in	november	geregeld	en	daarna		worden	de

windturbine	en	andere	installaties	besteld.	Rekening	houdend	met	oplopende

levertijden	van	nu	nog	10	maanden,	verwachten	we	dat	de	Buurtmolenwieken	in	november

2022	echt	gaat	draaien!	Tussentijds	gaan	we	in	het	voorjaar	van	2022	een	fysieke

ledenbijeenkomst	organiseren	als	het	coronabeleid	dat	toe	staat.

Wij	als	initiatiefnemers	van	coöperatie	TOER	U.A.	zien	er	naar	uit!

Tijd	om	'de	molen	naar	de	wind	te	keren'!

	

Het	is	TEGENWIND	die	de	vlieger	doet	stijgen
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Als	u	nog	vragen	of	tips	hebt,	dan	ontvangen	wij	deze	graag	via	de	contactpagina	van	de

website	buurtmolentzum.nl/contact/	of	via	ons	e-mailadres	info@buurtmolentzum.nl	

	

BuurtmolenTzum	is	een	werkorganisatie	van	energieleverancier	Greenchoice	en	energiecoöperatie	TOER

U.A.	Laatstgenoemde	coöperatie	is	van,	voor	en	door	regionale	bewoners	in	Noordwest	Fryslân.

Met	onze	kennis	en	ervaring	willen	we	duurzame	energieprojecten	uitvoeren	waar	de	coöperatieleden	bij

betrokken	worden.	Zo	willen	we	bijdragen	aan	de	energietransitie,	economie	en	leefbaarheid	in	ons	werkgebied.

Meer	informatie	is	te	lezen	op	onze	website	buurtmolentzum.

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.	•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt

u	zich	hier	afmelden.	•	Voor	een	goede	ontvangst	voegt	u	info@buurtmolentzum.nl	toe

aan	uw	adresboek.



Even	voorstellen	en	dan	kort	weergeven	wat	mij	motiveert	in	het	hele

gebeuren	van	stichting	Mast	(voorheen	dorpsmolen)	en	coöperatie	TOER

U.A.	(BuurtmolenTzum).

Mijn	naam	is	Bart	Yntema	en	ik	ben	sinds	2014	penningmeester	van	Stichting

MAST.	Vanaf	de	oprichting	in	2019	van	coöperatie	TOER	U.A.	ben	ik	de

tijdelijke	penningmeester.	Ik	ga	er	van	uit	dat	er	straks	door	en	uit	de

coöperatieleden	een	nieuwe	penningmeester	wordt	gekozen.

Wat	mij	hier	precies	in	motiveert	is	misschien	minder	makkelijk	onder

woorden	te	brengen.	Wat	ik	belangrijk	vind	is	de	leefbaarheid	van	dorp	en	platteland.

Leefbaarheid	kent	vele	facetten.	Stichting	Mast	vertegenwoordigt	volgens	mij	twee	van	deze

facetten:	milieu	en	plaatselijke	activiteiten	stimuleren.	Door	zitting	te	nemen	in	het	bestuur	kan	ik

daar	een	steentje	aan	bijdragen.	Nu	de	voormalige	dorpsmolen	van	stichting	Mast	is	verkocht,

gaan	we	deze	activiteiten	voortzetten	in	coöperatie	TOER	U.A.,	te	beginnen	met	het	project

BuurtmolenTzum.	En	nu	nog	mooier,	op	deze	wijze	kan	de	hele	(postcode-)regio	meedoen	en

er	dus	ook	van	profiteren.

'Met	z’n	allen,	voor	ons	allen'.	Dáár	doe	ik	het	voor.

	

LET	OP!	We	zijn	in	het	stadium	beland	dat	we	de

windturbine/BuurtmolenTzum	kunnen	bestellen.	Dat	betekent	dat	we	o.a.	de

externe	financiering	geregeld	moeten	hebben,	coöperatie	TOER	U.A.	hebben

ingericht	én	dat	we	als	subsidievoorwaarde	minimaal	500	coöperatieleden

op	papier	moeten	hebben	.

Tot	nu	toe	hebben	we	gewerkt	met	vooraanmeldingen,	via	formulieren	en	via

de	website	van	BuurtmolenTzum.	Bedankt	voor	uw	deelname	aan	ons	unieke

project.

Maar	nu	moeten	we	aan	wetgeving	en	subsidievoorwaarden	voldoen.	Leden	van	een	coöperatie

en	dus	ook	die	van	onze	coöperatie	TOER	U.A.,	moeten	juist	geïnformeerd	worden	over	hun

lidmaatschap	zoals	mogelijke	voordelen	en	eventuele	risico's.

Dat	gaan	we	doen	rond	de	datum	van	4	november	a.s.

Wij	sturen	u	dan	een	e-mailbericht	met	het	verzoek	om	(nogmaals)	uw	persoonlijke	gegevens	in

te	vullen.

In	plaats	van	een	handtekening	is	de	verplichte	betaling	van	€	1	tevens	het	bewijs	van	uw

lidmaatschap	van	coöperatie	TOER	U.A.	Dit	willen	we	als	jaarlijkse	contributie	handhaven	om

ons	ledenbestand	actueel	te	kunnen	houden.	Dus	vrijwel	gratis.		

Bij	dat	e-mailbericht,	verbonden	aan	coöperatie	TOER	U.A.,	sturen	wij	de	volgende	bijlagen

digitaal	mee:

-	de	statuten	van	coöperatie	TOER	U.A.	(ter	kennisgeving)

-	de	ledenovereenkomst	van	coöperatie	TOER	U.A.	(door	u	in	te	vullen)

-	het	betalingsverzoek	van	€	1	voor	lidmaatschap	bij	coöperatie	TOER	U.A.	(digitaal	via	iDEAL,

door	u	op	te	volgen)

-	de	deelnemersovereenkomst	voor	het	project	BuurtmolenTzum	(door	u	in	te	vullen)

-	het	informatiememorandum	van	het	project	BuurtmolenTzum	(ter	kennisgeving)

Door	bovengenoemde	bijlagen	en	(betalings-)links	bij	het	e-mailbericht,	kan	deze	door	uw

provider	of	door	instellingen	op	uw	pc,	als	spam	worden	verwijderd	van	uw	mailbox.	Wij	vragen

daarom	uw	aandacht	rond	4	november	uw	spambox	te	controleren.

Voor	de	deelnemers	die	niet	beschikken	over	een	computer	en	internet,	zullen	wij	via	de	post

werken	en/of	persoonlijk	langsgaan.	

Dus:	houd	uw	mailbox	rond	4	november	in	de	gaten	en	werk	mee	aan	uw	definitieve

lidmaatschap	aan	coöperatie	TOER	U.A.	en	deelname	aan	het	project	BuurtmolenTzum.

	

Ondanks	coronabeperkingen	hebben	wij	het	afgelopen	jaar	tot	nu	toe	460

deelnemers	aan	ons	Buurtmolenproject	kunnen	noteren.	Prachtig	zoveel

belangstelling!	

Maar	zoals	eerder	vermeld,	moeten	wij	minimaal	500	deelnemers	aan	het

Buurtmolenproject	lid	maken	van	onze	coöperatie	TOER	U.A.om	in

aanmerking	te	komen	voor	subsidie.	Daarom	gaan	we	de	komende	weken

verder	met	onze	wervingsacties.	Reclame	via	sandwichborden	langs	de	weg,	pleinacties,

media-artikelen	en	last	but	not	least:	mensen	persoonlijk	benaderen	door	huis	aan	huis	langs	te

gaan.	Pas	als	iemand	persoonlijk	hoort	hoe	uniek	dit	Buurtmolenproject	werkt,	geloven	ze	dat

ze	voor	een	jaarlijkse	contributie	van	€	1	mee	kunnen	doen.	Zonder	te	investeren,	zonder	over

te	stappen	naar	een	andere	energieleverancier	en	zonder	risico's.	En	zonnepanelen	op	uw	dak

heeft	geen	consequenties.	Zo	draagt	u	bij	aan	het	milieu	en	onze		leefomgeving	én	maakt	u

kans	op	jaarlijkse	winstuitkeringen.

Zijn	er	'addertjes	onder	het	gras'?	Echt	niet!

Dus:	help	ons	leden	werven	door	uw	buren,	vrienden,	familie,	collega's	enzovoort	te	vragen	zich

ook	aan	te	melden.	En	als	u	dat	wilt,	kunt	u	daarmee	als	tipgever	€	25	verdienen	zodra	de

Buurtmolen	draait.	Aanmelden	kan	via	de	website	van

BuurtmolenTzum:	http://buurtmolentzum.nl/lidworden/

Als	iedere	deelnemer	1	nieuw	lid	aandraagt,	hebben	we	binnenkort	900	leden...	

	

Ondanks	het	feit	dat	onze	vergunningprocedure	wegens	enkele	bezwaren

nog	loopt,	hebben	wij	financiers	gevonden	die	geloven	in	ons	unieke

energieproject	met	100%	burgerparticipatie	en	prima	rendement.	Zij	maken

het	mogelijk	dat	onze	windturbine	bij	de	Nederlandse	leverancier	EWT

besteld	kan	worden.	En	wat	voor	één:	in	deze	klasse	van	relatief	kleine

windturbines	heeft	het	type	DW61	een	uitstekend	rendement.	Enkele

kenmerken:	de	ashoogte	is	46	meter,	de	tiphoogte	76	meter,	produceert	op

onze	windrijke	locatie	nabij	Tzum	gemiddeld	2,7	miljoen	kWh	duurzame

stroom.	Dat	komt	overeen	met	het	elektriciteitsverbuik	van	maar	liefst	1.000	huishoudens!	De

turbine	genereert	daarmee	een	gegarandeerde	opbrengst	van	jaarlijks	€	240.000,-.	De

investering	is	ongeveer	1,4	miljoen	euro.	Zo	waar	een	heel	bedrijf	in	wording...	En	wat	mooi	dat

dit	burgerinitiatief	bijdraagt	aan	de	gewenste	energietransitie.	Meer	details	over	de	windturbine

vindt	u	via	de	website	van	EWT:	https://ewtdirectwind.com/turbines/

'Alleen	ga	je	sneller,	maar	samen	kom	je	verder'.

	

Het	zal	u	niet	ontgaan	zijn,	we	worden	dagelijks	geconfronteerd	met	klimaat-

en	energiezorgen.	Er	wordt	al	over	gepraat	sinds	de	Club	van	Rome	ruim	50

jaar	geleden	de	klimaatproblemen	op	de	kaart	zette	met	hun	rapport	'Grenzen

aan	de	groei'.	Maar	economische	voorspoed	was	voor	de	mensheid

belangrijker	dan	dreigingen	op	de	lange	termijn.	Het	besef	dat	we	zo	voor	de

lange	termijn	niet	door	kunnen	gaan	is	vooral	gekomen	na	het

Klimaatakkoord	van	Parijs	in	2015.

Momenteel	hebben	we	te	maken	met	extreem	hoge	energieprijzen.	Dat	gaat	ons	allen	raken.

Hoe	lang	dat	gaat	duren	weet	niemand,	het	is	afhankelijk	van	vele	factoren.	Is	het	een	incident

of	gaan	we	naar	een	energiecrisis?	Zal	dat	een	omslagpunt	vormen	voor	de	gewenste

energietransitie,	zeg	maar	uitbanning	van	het	gebruik	van	fossiele	energiebronnen?	Op	papier

hebben	we	in	Europees	verband	afgesproken	om	dat	in	2050	te	realiseren.	Dan	moeten	we	NU

beginnen!

'It	is	mei	sizzen	net	te	dwaan'...

							

In	november	gaan	we	de	mijlpaal	van	500	leden	passeren.	We	gaan	door	tot

zich	550	leden	hebben	aangemeld.	De	aanmeldingen	daarboven	plaatsen	we

op	de	reservelijst.

De	financiering	wordt	in	november	geregeld	en	daarna		worden	de

windturbine	en	andere	installaties	besteld.	Rekening	houdend	met	oplopende

levertijden	van	nu	nog	10	maanden,	verwachten	we	dat	de	Buurtmolenwieken	in	november

2022	echt	gaat	draaien!	Tussentijds	gaan	we	in	het	voorjaar	van	2022	een	fysieke

ledenbijeenkomst	organiseren	als	het	coronabeleid	dat	toe	staat.

Wij	als	initiatiefnemers	van	coöperatie	TOER	U.A.	zien	er	naar	uit!

Tijd	om	'de	molen	naar	de	wind	te	keren'!

	

Het	is	TEGENWIND	die	de	vlieger	doet	stijgen

	

Bekijk	de	webversie

Nieuwsbrief	oktober,

nummer	8

*	Even	voorstellen...
*	LEDENCONTRACTEN
*	Ledenwerving
*	Onze	Buurtmolen	wordt	besteld
*	In	de	media
*	Planning
*	Vragen	of	tips?
	

Even	voorstellen...

LEDENCONTRACTEN

Ledenwerving

Onze	Buurtmolen	wordt	besteld

In	de	media

Planning

Vragen	of	tips?

Als	u	nog	vragen	of	tips	hebt,	dan	ontvangen	wij	deze	graag	via	de	contactpagina	van	de

website	buurtmolentzum.nl/contact/	of	via	ons	e-mailadres	info@buurtmolentzum.nl	

	

BuurtmolenTzum	is	een	werkorganisatie	van	energieleverancier	Greenchoice	en	energiecoöperatie	TOER

U.A.	Laatstgenoemde	coöperatie	is	van,	voor	en	door	regionale	bewoners	in	Noordwest	Fryslân.

Met	onze	kennis	en	ervaring	willen	we	duurzame	energieprojecten	uitvoeren	waar	de	coöperatieleden	bij
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