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MAAK 100% GROENE ENERGIE IN HARDERWIJK & HIERDEN  

MOGELIJK VIA ENDURADELEN !

HET IS NU MOGELIJK OM OOK FINANCIEEL MEE 

TE DOEN MET DE ONTWIKKELING VAN EEN 

DUURZAAM HARDERWIJK DOOR DE AANSCHAF 

VAN ENDURADELEN.  

HIERONDER LEEST U HOE DAT WERKT.

Waarom een Enduradeel? 

Endura is een coöperatie, opgericht om in Harderwijk en Hierden in 2028 het grootste deel van de hier 

benodigde energie vanuit hernieuwbare bronnen zelf op te wekken en te gebruiken.

Om Endura verder te kunnen ontwikkelen en uitbouwen is ledenkapitaal nodig. De subsidie van de 

gemeente Harderwijk was een mooie basis om een start te maken met naamsbekendheid, inrichting 

van de organisatie en opstart van energie-opwekprojecten. Om nu de projecten af te maken en nieuwe 

projecten op te kunnen zetten en te beheren verwachten we dat er in 2018 nog € 25.000,- en in 2019 

€ 35.000,- ledenkapitaal nodig is en dat na 5 jaar weer wordt terugbetaald.

Wat kost een Enduradeel? 

Ieder Enduradeel heeft een nominale waarde van €100,-. Je betaalt €100,- als je er één afneemt, en krijgt 

€100,- terug als je ‘m weer inwisselt. Het bedrag dat je aan Enduradelen afneemt ligt dus tussen de € 100 

(voor één) en €10.000 (voor honderd Enduradelen). Het maximaal af te nemen Enduradelen is 100 per 

persoon.

De Enduradelen zijn persoonlijk en neem je af voor een langere periode. In ieder geval voor minimaal 

vijf jaar. Dat is nodig om te zorgen voor voldoende continuïteit in de beginjaren van de coöperatie. 

Levert het me ook wat op?

De kapitaalinbreng wordt gewaardeerd met een rendement dat jaarlijks wordt vastgesteld in de 

algemene ledenvergadering van Endura (ALV).  De doelstelling is om minimaal 2 % per jaar te vergoeden. 

De begroting van Endura 2018-2022 laat zien dat daar door de opbrengst van opwek projecten 

voldoende ruimte voor is. 

In de begroting 2018-2022 is zichtbaar dat Endura voor de opbrengsten in 2018 en 2019 nog voor een 

deel afhankelijk is van subsidies en inzet van ledenkapitaal. Vanaf 2020, als de grotere zonnevelden en 

mogelijk windmolens kunnen worden gebouwd en geëxploiteerd, verandert dat.
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OPBRENGSTEN (SAMENGEVAT)
2018 2019 2020 2021 2022

Contributiebijdragen € 10.385 € 32.405 € 58.175 € 84.788 € 114.235

Bijdrage aan Endura (opwekprojecten): € 44.200 € 54.500 € 212.000 € 219.500 € 227.000

Overige bijdragen € 52.500 € 60.000 € 20.000 € 0 € 0

Totaal opbrengsten € 107.085 € 146.905 € 290.175 € 304.288 € 341.235

KOSTEN

Bureaukosten € 69.313 € 96.478 € 98.185 € 99.927 € 101.704

Verkoopkosten € 25.000 € 15.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000

Projectkosten € 12.500 € 32.500 € 117.500 € 117.500 € 117.500

Totale kosten € 106.813 € 143.978 € 225.685 € 227.427 € 229.204

EBIT € 272 € 2.927 € 64.490 € 76.861 € 112.031

Rentelasten € 125 € 750 € 3.750 € 3.750 € 3.750

Resultaat voor vpb € 147 € 2.177 € 60.740 € 73.111 € 108.281

VPB € 0 € 0 € 12.148 € 14.622 € 21.656

Netto resultaat € 147 € 2.177 € 48.592 € 58.488 € 86.625

Als Endura winst maakt, wordt dit in eerste instantie gebruikt om een reserve op te bouwen en nog meer 

‘duurzame energieprojecten van en voor Harderwijk’ te realiseren. Echter ook kan, met goedkeuring van de 

ALV, het bestuur besluiten de winst of een deel daarvan als extra rentevergoeding uit te keren.

Hoe werkt het, als je mee wilt doen ? 

Als lid kan je aangeven hoeveel Enduradelen je wilt afnemen. Als er meer vraag is naar Enduradelen dan 

aanbod, gaat een toekenningsprocedure in werking die beschreven staat in het participatiereglement. Na 

je aanmelding krijg je van ons per mail de details voor de betaling. Je maakt zelf het bedrag over op onze 

rekening. Na ontvangst van de betaling is de toekenning definitief. Wij registreren het aantal Enduradelen 
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dat je hebt afgenomen en je ontvangt daarvan een schriftelijke bevestiging. Als je bij een volgende 

uitgifte meer Enduradelen wilt afnemen, kan dat, tot een maximum van honderd. 

Het aantal Enduradelen heeft geen invloed op het stemrecht. Ieder lid houdt één stem in de algemene 

ledenvergadering (ALV). 

Wat is het verschil met de contributie? 

De contributie vormt één van de structurele inkomstenbronnen voor het uitvoeren van activiteiten 

binnen de coöperatie (zoals de algemene vergadering, themabijeenkomsten, etc.). Elk lid betaalt het 

vastgestelde contributiebedrag.

Het kapitaal dat we krijgen via de Enduradelen is extra ledenkapitaal dat leden  beschikbaar stellen voor 

de ontwikkeling van de coöperatie en dat na verloop van tijd wordt terugbetaald, met rendement.

En als ik ze wil inwisselen? 

Zoals gezegd neem je een Enduradeel af voor een periode van minimaal 5 jaar. In principe zijn ze na 5 

jaar inwisselbaar en krijg je dan de nominale waarde, vermeerderd met het rendement weer terug. Als de 

financiële situatie het niet toelaat, kan het bestuur besluiten dat Enduradelen pas later inwisselbaar zijn. 

Ook kan er een maximum gesteld worden aan het aantal participaties dat in een jaar ingewisseld kan 

worden. Dat doen we als dat nodig is om liquiditeitsproblemen te voorkomen. Als er meer Enduradelen 

door leden voor inwisseling aangeboden worden dan het maximum dat ingewisseld kan worden, dan 

wordt er geloot of wordt een verdeelsleutel vastgesteld. De precieze regels voor het inwisselen staan  in 

het participatiereglement.

Risico ś

Endura is een organisatie in opbouw. Door samen de schouders onder lokale energieopwekking te 

zetten, ontstaat een lokaal energiebedrijf. We zijn minder afhankelijk van derden voor zoiets essentieels 

als de energiehuishouding. Met het ledenkapitaal worden eigen projecten opgezet die groene stroom 

gaan leveren tegen aantrekkelijke tarieven. 

Onder elk van die projecten ligt een doorwrochte business case, die gebaseerd is op realistische 

aannames met betrekking tot het resultaat, risico’s en verwachte opbrengsten. Het blijven echter 

aannames. De leden/sympathisanten die participaties nemen, accepteren het risico dat bij tegenvallende 

resultaten ten eerste de periodieke uitkering van rendement onder druk staat en als uiterste dat mogelijk 

de waarde van de participaties zal dalen.

Statuten en participatiereglement 

De basisregels met betrekking tot de Enduradelen staan in de statuten en het participatiereglement 

van Energiecoöperatie Endura u.a.  Daarnaast is op de website www.endura-harderwijk.nl veel extra 

informatie te vinden over deze Enduradelen en andere zaken van de coöperatie. 

Nog andere vragen? Je kunt contact met ons opnemen via secretaris@endura-harderwijk.nl

http://www.endura-harderwijk.nl
mailto:secretaris%40endura-harderwijk.nl?subject=mail%20vanuit%20Enduradeel%20brochure

