
Informatie over de crowdfunding voor de uitbreiding van De Groene Weuste  

Algemeen 
Stichting Duurzame Energie Wierden-Enter (SDEWE) wil de Wierdense gemeenschap laten meedelen 
in de opbrengst van het zonnepark. Daarom stellen wij inwoners opnieuw in de gelegenheid om te 
participeren met een aantrekkelijke rentevergoeding. 
De eerste fase van de bouw van het zonnepark De Groene Weuste is gereedgekomen in maart 2018.  
Daarvoor hebben we toen drie ton geleend van inwoners van Wierden.  
Ditmaal bieden we een speciaal product aan voor (klein)kinderen van inwoners van de gemeente 
Wierden. Zo willen we ook jongeren meer bij ons zonnepark betrekken en bewust maken van de 
noodzaak om energie duurzaam op te wekken.  
Voor deze crowdfunding is een door de AFM voorgeschreven informatiedocument opgesteld. Deze 
kunt u hier inzien. Link Het betreft uitsluitend een aanmelding bij de AFM, maar valt niet onder 
toezicht van de AFM. 
 
Informatie over het product 
Alle (klein)kinderen van inwoners van Wierden tot de leeftijd van achttien jaar kunnen participeren, 
ook als die niet in Wierden wonen. 
Dit gebeurt in de vorm van een lening aan SDEWE. Deze stichting investeert dit bedrag in De Groene 
Weuste BV, waarvan SDEWE 50% eigenaar is. Hierbij kan gekozen worden uit een looptijd van 5 jaar 
met een jaarlijkse rente van 3% of een looptijd van 10 jaar met een rente van 3,5%. Er wordt rente 
over rente berekend.  
De inleg is minimaal 250 euro en maximaal 5.000 euro per kind. De bedragen die u beschikbaar stelt 
moeten een veelvoud van 250 euro zijn. 
Het geleende bedrag plus de rente wordt op het einde van de looptijd in een keer uitgekeerd.  
Het maximum totaalbedrag dat we willen lenen is 50.000 euro. 
Als dit bedrag bij intekening wordt overschreden, worden de hoogste inleggen afgetopt. Doel is dat 
zoveel mogelijk kinderen kunnen deelnemen. 
 
Enkele rekenvoorbeelden 
 
Inleg  looptijd eindkapitaal  looptijd  eindkapitaal 
250 euro 5 jaar  €  289,82   10 jaar  €  352,65  
500 euro 5 jaar  €  579,64   10 jaar  €  693,37  
1000 euro 5 jaar  €  1.159,27    10 jaar  €  1.410,60  
2500 euro 5 jaar  €  2.898,19   10 jaar  €  3.419,17  
5000 euro 5 jaar  €  5.796,37   10 jaar  €  6.826,41  
 
Wij wijzen u erop dat het uitgeleende bedrag gedurende de looptijd vast staat en de begunstigde 

daar tussentijds niet over kan beschikken. 

Procedure en tijdpad 
De crowdfunding wordt opengesteld op 1 juli. Vanaf dat moment kunt u op onze website intekenen. 
De crowdfunding wordt gesloten op 1 september 2021. Wij gaan dan de balans opmaken en bepalen 
welk kind voor welk bedrag kan deelnemen. De hoogste bedragen kunnen hierbij worden afgetopt. U 
wordt hierover door ons geïnformeerd. 
Daarna ontvangt van ons een leningsovereenkomst. 
Het kind moet op het moment van inschrijven beschikken over een eigen rekening. 
Op het einde van de looptijd wordt het geleende bedrag en de rente overgemaakt naar deze 
rekening.  
We attenderen u erop dat schenkingen van grootouders fiscale gevolgen kunnen hebben 
(vermogensbelasting en schenkingsrecht). 



Vanaf 1 juli kunt u intekenen op onze website. Let op: Elk kind moet apart worden ingeschreven.   
 
Wat zijn de risico’s? 
De risico’s zijn zeer gering. Het eerste deel van het zonnepark is al vanaf 1 mei 2018 in bedrijf en 
presteert naar verwachting. Jaarlijks wordt hiermee een goed rendement gehaald. 
De uitbreiding is vanaf 1 mei 2021 in bedrijf zodat er zekerheid is dat de installatie werkt en er geen 
tegenvallers tijdens de bouw meer kunnen optreden. 
De belangrijkste pijlers onder de exploitatie van het park zijn de SDE-subsidie en de opbrengst van 
onze groene stroom. Vanaf 1 maart 2021 verkopen wij de stroom aan Energie van Ons.  
De ASN bank verstrekt een lening en doet dit alleen als risico’s zijn afgedekt. 
De stichting is financieel gezond en heeft op dit moment voldoende reserves om toekomstige 
tegenvallers op te vangen. 
Voor meer informatie over de risico’s verwijzen we naar het AFM document.  
 
Als vragen heeft over deze crowdfunding kunt u contact opnemen met onze penningmeester Heino 
Denneman tel: 0649828229; E-mail: h.denneman@duurzaamwierdenenter.nl 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


