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Dit informatiememorandum bevat de tekst van het besluit tot uitgifte van Zondelen Bouw & Infra Park 

(BIP) alsmede aanvullende informatie zoals voorgeschreven in het participatiereglement van Endura. 

Naast dit informatiememorandum wordt door Endura een informatiedocument opgesteld volgens het 

format van de AFM. 

 
Dit informatiememorandum is tegelijk met de goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering (ALV) 

van het besluit tot uitgifte van Zondelen Bouw & Infra Park (BIP) vastgesteld. 

 
Uitgevende instelling is Energiecoöperatie Endura U.A., opgericht op 4 november 2016, gevestigd te 

Harderwijk en geregistreerd bij de KvK onder nummer 67218008. Het bezoekadres van Endura is Deven- 

terweg 2a, te Harderwijk. 

 
De website is www.endura-harderwijk.nl 

 

Contactpersoon voor Endura is de directeur: Wim Sederel 

Emailadres: wimsederel@endura-harderwijk.nl - Telefoon: 0651496245 

http://www.endura-harderwijk.nl/
mailto:wimsederel@endura-harderwijk.nl
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SAMENVATTING 

Endura is een Energiecoöperatie voor inwoners van Harderwijk en Hierden. De missie is om 

in Harderwijk in coöperatief verband het energiegebruik te verduurzamen en te verminderen. Endura 

levert en produceert energie uit hernieuwbare bronnen, om kosten te besparen en CO2 uitstoot te redu- 

ceren. Op de website www.endura-harderwijk.nl is hierover meer achtergrondinformatie te vinden. 

 
Endura heeft om niet het dak van de Examenhal op het Bouw- en Infrapark beschikbaar gekregen om 

energie op te wekken. Het dak is 150 m. bij 35 m. groot en heeft een zuidwest-oriëntatie. Er kunnen in 

totaal ruim 1800 PV-panelen op het dak worden geplaatst zodat de extra dakbelasting onder de 12 kg/ 

m2 blijft. De totale gemiddelde stroomproductie door dit zonnedak is goed voor zo’n 125 huishoudens in 

Harderwijk en Hierden. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
De benodigde investering voor de 1800 zonnepanelen, inclusief omvormers, aanpassingen in de trafo’s, 

kabels etc. ten behoeve van dit zonnedak is € 551.000,- exclusief BTW. 

Dat financiert Endura als volgt. Met de verkoop van Zondelen aan de leden wordt € 141.000,- betaald. 

Als deze Zondelen worden verkocht, is het mogelijk om van de provincie Gelderland een subsidie van € 

100.000,- aan te vragen en te ontvangen. Daarnaast wordt een 15 jarige lening afgesloten bij een com- 

merciële bank voor € 310.000,- met een verwachte rente van 3,5 %. Voor de tijdelijke voorfinanciering 

van o.a. de BTW, wordt er in het eerste jaar gebruik gemaakt van een rekening courantkrediet tegen een 

verwacht rentepercentage van 6.5 %. 

http://www.endura-harderwijk.nl/
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Het bestuur van Endura heeft na goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering (ALV) besloten om 

1410 Zondelen uit te geven in de vorm van een obligatielening met een looptijd van 13 jaar met een 

verwacht rendement van 5%. De inleg wordt vanaf het derde jaar terugbetaald in gelijke bedragen van 

€ 10,- per jaar per ingelegde€ 100, de eerste 2 jaar ontvangt u alleen rente. De terugverdientijd is 8,5 

jaar(zie tabel). 

 

 

 
Tabel: Investering i.r.t. de terugverdientijd, (TVT) 

 
 

HOE ZIET DE EXPLOITATIE ER VAN DIT ZONNEPARK UIT? 

De stroom wordt verkocht aan een energiemaatschappij en aan het Bouw- en lnfrapark . Daarnaast ont 

vangt Endura een SDE-subsidie gedurende een periode van 15 jaar. Deze subsidie is een aanvulling op de 

stroomopbrengst. In totaal levert dat ruim€ 360.000,- in 15 jaar aan SDE-subsidie op. De kosten van het 

zonnepark zijn o.a. de onderhoudskosten van de panelen, verzekeren, reservering voor mogelijke storin 

gen, etc. In totaal is dat€ 12.000,- per jaar. Jaarlijks is er dan voldoende ruimte om de rente en aflossing 

van de Zondelen en bankfinanciering te betalen. 

 
BELANGRIJKSTE RISICO'S 

Het aangeboden rendement van 5% op de Zondelen is afhankelijk van de winst die kan worden gemaakt 

op dit project. Uitgangspunt is een doorwrochte business case, die gebaseerd is op realistische aanna 

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

De kans bestaat dat de winst lager is dan verwacht of dat er zelfs sprake is van verlies, waardoor u mo 

gelijk minder rendement krijgt uitgekeerd of zelfs uw inleg of een deel daarvan verliest. De belangrijkste 

redenen waardoor Endura mogelijk niet in staat is het aangeboden of verwachte rendement of zelfs uw 

inleg uit te keren, zijn: 

 
1. Endura is een startende coöperatie en heeft nog weinig buffer vermogen om tegenvallers op te 

vangen; 

2. De kosten van de exploitatie van het zonnedakzijn hoger dan begroot, of de inkomsten uit  de 
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verkoop van energie zijn lager dan begroot; 

3. De Zondelen zijn niet verhandelbaar op de beurs maar zijn wel overdraagbaar aan andere 

leden of sympathisanten van Endura. Desondanks kan het zijn dat er op een bepaald moment 

geen koper is voor de Zondelen. 

 
Zie voor verdere informatie over de risico’s de informatie vanaf pagina 7. 

 

Het bestuur en de directie van Endura stellen alles in het werk om de risico’s zoveel mogelijk te be- 

perken door o.a. een verzekering af te sluiten voor calamiteiten, slecht weer, aansprakelijkheid etc. 

Daarnaast zullen afspraken worden gemaakt met de pandeigenaar in geval van calamiteiten, verkoop 

etc. hetgeen schriftelijk wordt vastgelegd. Naar verwachting zal de installatie 20 jaar draaien en zal de 

coöperatie aan de verplichtingen jegens derden kunnen blijven voldoen. 

 
DOELGROEP 

Aankoop van Zondelen staat open voor een ieder maar leden en sympathisanten gaan voor in geval er 

meer vraag is dan aanbod. Voor nadere informatie over de voorwaarden, wordt verwezen naar het Par- 

ticipatiereglement en Huishoudelijk Reglement op de website. Een uitgebreide toelichting is ook vanaf 

pagina 5 van dit informatiememorandum te lezen. 

 
WAT VOOR BELEGGING IS DIT? 

U verstrekt aan Endura een obligatielening, die door Endura “Zondeel” wordt genoemd. De nominale 

waarde is €100,- per Zondeel. Deelname is mogelijk vanaf 1 Zondeel tot maximaal 100 Zondelen per lid. 

De datum van uitgifte is 1 juni en de inschrijving sluit op 1 augustus 2018. 

De looptijd van de Zondelen is 13 jaar. 

 

WAT ZIJN DE KOSTEN VOOR U? 

Er zijn geen kosten verbonden aan inschrijving of overdracht van Zondelen. 

 

Voor gedetailleerde informatie over dit zonnedak, de daaraan verbonden voorwaarden, voordelen en 

risico’s wordt u verwezen naar de pagina’s 5 tot en met 15 van dit informatiememorandum. 
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UITGIFTE VAN ZONDELEN BOUW & INFRA PARK (BIP) 

 
Besluit tot uitgifte van Zondelen Bouw & Infra Park (BIP) door Energiecoöperatie Endura U.A., goedge- 

keurd door de algemene ledenvergadering op: 24-5-2018 

Doel van de uitgifte:  Realisatie van een fotovoltaïsche installatie op een dak in het Bouw 

& Infra Park (‘Zonnedak BIP’). 

Bijkomend doel van de uitgifte Voldoen aan voorwaarden voor subsidie van de provincie Gelder- 

land die vereisen dat minsten 50 participanten minstens 25% van de 

investering opbrengen. 

Type uit te geven participaties: Zondelen 

Naam uit te geven participaties: Zondelen Bouw & Infra Park (BIP) 

Maximum aantal: 1410 Zondelen Bouw & Infra Park (BIP). Totale som € 141.000 nomi- 

naal. 

Minimum aantal: 1380 Zondelen Bouw & Infra Park (BIP). Minstens 50 participanten 

leggen samen € 137.800 in. 

Start inschrijving: 1 juni 2018 

Sluiting inschrijving: 1 augustus 2018 

Rente: maximaal 5% per jaar 

 

Zondeelvoorwaarden Bouw & Infra Park (BIP) 

1. Aflossing van de hoofdsom start direct na afloop van het 3e jaar. 

2. Aflossing van de hoofdsom gaat in 10 gelijke termijnen. Per Zondeel van € 100 wordt dan jaar- 

lijks € 10 afgelost. 

3. Over het openstaande bedrag wordt jaarlijks achteraf 5% rente uitgekeerd. 

 

Of daadwerkelijk kan worden voldaan aan het genoemde onder 1 – 3 is afhankelijk van de kasstroom van 

het project. 

 
4. Indien de kasstroom in enig jaar tegenvalt kan de rente voor dat jaar door de coöperatie wor- 

den verlaagd. Een dergelijke verlaging wordt niet gecompenseerd in latere jaren. 

5. Een tegenvallende kasstroom in enig jaar (en voorgaande jaren) kan bovendien leiden tot ver- 

laging van het bedrag dat over dat jaar wordt afgelost. Een dergelijke verlaging kan in latere 

jaren worden ingelopen. Voor zover dat niet gebeurt wordt de totale looptijd voor aflossing 

verlengd. 

6. Onder tegenvallende kasstroom wordt verstaan een resultante kasstroom van het project die 

lager is dan voorzien in het Financieel Model, zoals dat is opgenomen in het bij deze uitgifte 

behorende informatiememorandum. 

7. Alle lasten die te maken hebben met het project, inclusief noodzakelijk geachte reserves en 

voorzieningen en onvoorziene kosten zoals schadevergoedingen, worden doorbelast op het 

project en komen derhalve ten laste van de kasstroom van het project. 
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Tot verlaging als bedoeld onder 4 en/of 5 wordt besloten door het bestuur, welk besluit binnen 6 maan- 

den nadat het genomen is ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de ALV. Eén en ander zoals voorzien in 

het participatiereglement van de coöperatie. 

 
8. Jaren betreffen ‘projectjaren’, waarbij wordt gerekend vanaf een door het bestuur vast te stel- 

len datum die ligt tussen het moment waarop de inleg op de Zondelen is ontvangen en de aan- 

leg van het Zonnedak is begonnen. Deze datum ligt niet later dan 3 maanden vanaf de datum 

waarop de inleg uiterlijk moest zijn ontvangen. 

9. Aflossing en rentebetaling geschiedt direct na verstrijken van desbetreffend projectjaar, voor 

zover het bestuur geen reden ziet tot verlaging als bedoeld onder 4 en/of 5. 

10. De uitgifte gaat niet door indien: 

a. niet ten minste 50 participanten een bedrag van ten minste € 137.800 inleggen; of 

b. de beoogde bankfinanciering niet rondkomt. 

11. Indien de uitgifte niet door gaat wordt eventueel reeds betaalde inleg gerestitueerd. 

Belangrijkste risico’s Zondelen Bouw & Infra Park (BIP) 

Belangrijke risico’s waaraan aflossing en rentebetaling bloot staan zijn:  

• Hogere kosten dan begroot in het Financieel Model, bijvoorbeeld door: 

- Rentestijging 

- Onderhoud of renovatie van het dak 

- Beschadiging van het dak en/of de installatie 

- Noodzaak om alsnog te voorzien in eigen netaansluiting voor de productie-installatie 

- Schade van derden, zoals bedrijfsschade of omzetderving van de gebruiker van het ge- 

bouw 

- Kosten van juridische procedures 

• Lagere inkomsten dan begroot in het Financieel Model, bijvoorbeeld door: 

- Wegvallen van de partij die de productie-installatie leaset 

- Tegenvallende stroomopbrengst (productie en/of stroomprijs) 

- Onderbreking van de elektriciteitsproductie, bijvoorbeeld door beschadiging of diefstal 

van (delen van) de productie-installatie 

• Overige activiteiten van Endura, met als mogelijke gevolgen: 

- Beslaglegging op het vermogen van Endura 

- Verhaalsneming op het vermogen van Endura 

- Insolventie van Endura 

 

RISICOPROFIEL 

Het risico van deze investering is relatief groot. Endura is een organisatie zonder trackrecord. De produc- 

tie-installatie beschikt niet over een eigen netaansluiting. Hierdoor is Endura in grote mate afhankelijk 

van de eigenaar/gebruiker van het gebouw om de elektriciteitsproductie te gelde te maken. De produc- 

tie-installatie en de kasstroom behoren tot het vermogen van de coöperatie. Het is denkbaar dat andere 

schuldeisers van de coöperatie zich op de productie-installatie en de kasstroom daaruit verhalen. Het 

project is gevoelig voor rentestijging. 
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TOELICHTING OP DE BELANGRIJKSTE RISICO’S 

Rentestijging: Een groot deel van het Zonnedak wordt gefinancierd door één of meerdere banken. De 

rente ligt daarbij voor 5 jaren vast. In het Financieel Model wordt uitgegaan van een rente van 3,5%, ge- 

durende de hele looptijd van de bancaire financiering, met looptijd van 15 jaren. Het is mogelijk dat deze 

rente tussentijds gaat stijgen. Indien de rente hoger wordt dan 9% komt de aflossing van de Zondelen in 

gevaar. 

 
Geen eigen netaansluiting: de productie-installatie wordt aangesloten ‘achter de meter’ van het gebouw 

waarop het zich bevindt. Dit heeft voordelen, zoals het uitsparen van een eigen netaansluiting en hogere 

stroomopbrengst in geld. Nadeel is echter dat Endura hierdoor afhankelijk wordt van de gebruiker van 

het gebouw bij te gelde maken van de stroomproductie. Bij leegstand, insolventie van de gebouwgebrui- 

ker of wisseling van de gebouwgebruiker wordt de kasstroom van Endura zeer waarschijnlijk in meer 

of mindere mate direct geraakt, en zullen maatregelen moeten worden genomen om de kasstroom te 

beschermen. Daarbij kan worden gedacht aan aanleg van een eigen netaansluiting, of het doen van een 

zeer aantrekkelijk aanbod aan de nieuwe gebouwgebruiker. In het ene geval is sprake van een scherpe 

kostenstijging, in het andere geval van een daling van de inkomsten. Ook is het denkbaar dat de netbe- 

heerder wenst dat de productie-installatie een eigen netaansluiting krijgt daar het door vestiging van 

een opstalrecht een zelfstandig WOZ-object vormt. 

 
Overige activiteiten van Endura: Endura bevindt zich in de opstartfase van haar bedrijf, dat is gericht op 

realisatie en instandhouding een gebalanceerde duurzame energievoorziening in de gemeente Harder- 

wijk en omgeving. Daarvoor worden investeringen gedaan en risico’s genomen. De productie-installatie 

en de kasstroom daaruit behoren tot het vermogen van Endura, en zijn daarmee ook vatbaar voor ver- 

haal voor andere crediteuren van Endura. Het voor de productie-installatie te vestigen recht van opstal 

zal worden verhypothekeerd aan de bank(en), die daarmee met voorrang verhaal kunnen nemen op de 

productie-installatie, als Endura haar verplichtingen jegens de bank(en) niet nakomt. 

 
Gebreken van en schade aan en/of door de productie-installatie: De productie-installatie kan verkeerd 

(niet optimaal) zijn aangelegd en bestaan uit onderdelen van (te) lage kwaliteit. Ook kan schade ont- 

staan aan de productie-installatie, bijvoorbeeld tijdens het onderhoud of door zware storm of hagel. 

Losgeraakte en rondvliegende panelen kunnen bovendien schade veroorzaken bij derden; zoals verwon- 

ding van personen, beschadiging van het dak en stilvallen van de bedrijfsactiviteiten in het gebouw. Ook 

de aanleg en het onderhoud van de productie-installatie brengen risico’s met zich mee voor het gebouw 

en de gebruiker daarvan. Bij beschadiging van de productie-installatie kunnen zich levensbedreigende 

situaties voordoen. 

 
Eisen vanuit de subsidieverlening: De rentabiliteit van dit project wordt in belangrijke mate bepaald 

door verkrijging van een tweetal subsidies. Voor subsidies gelden voorschriften waaraan moet worden 

voldaan. Bij tekortkoming hierin kan het recht op subsidie vervallen, en kan reeds verleende subsidie 

worden teruggevorderd. 
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Uitvoering van de administratie: Goede uitvoerig en verantwoording van dit project en de andere pro- 

jecten van Endura vereist een zorgvuldige en hoogwaardige administratie. Bij onvoldoende zorgvuldige 

vastlegging kan onduidelijkheid ontstaan over rechtspositie van de coöperatie en de aanspraken van de 

diverse crediteuren van de coöperatie, en kunnen spanningen ontstaan binnen de coöperatie. 

Te nemen maatregelen tegen de risico’s 

 

Vestiging recht van opstal: Bij vestiging van het opstalrecht worden regelingen getroffen met betrek- 

king tot (de verdeling van) kosten en verliezen met betrekking tot de productie-installatie ingeval van 

onderhoud of renovatie van het dak, en sloop van het gebouw. Ook wordt een regeling getroffen gelet 

op gebruik van de netaansluiting van het gebouw, dan wel van voorziening van een eigen netaansluiting 

voor het geval dat wenselijk blijkt te zijn. 

 
Selectie aannemer/leverancier: Endura selecteert een aannemer/leverancier die voldoende krediet- 

waardig is, en ruime ervaring heeft met de aanleg van vergelijkbare projecten. De productie-installatie 

dient te bestaan uit onderdelen van de hoogste kwaliteit, volgens internationale benchmarks en zoals 

geaccepteerd door de financierende bank(en). De panelen dienen per stuk te worden getest. Panelen die 

de test niet doorstaan mogen niet worden gebruikt. Bovendien worden na 1 en na 2 jaren opnieuw tests 

uitgevoerd, aangaande de performance van het systeem. De installatie wordt pas definitief opgeleverd 

indien deze beide tests met goed gevolg zijn doorlopen. Tot die tijd is de aannemer/leverancier aanspra- 

kelijk voor de minimaal te garanderen performance van de productie-installatie. 

De aannemer/leverancier wordt aansprakelijk gehouden voor beschadiging van het dak wegens aanleg 

of door hem verricht onderhoud van de productie-installatie, en dient daarvoor toereikende verzekerin- 

gen aan te houden. 

 
Dak geschiktheid: Geschiktheid van het dak, alsmede de maximale belasting ervan is onderzocht door 

een bouwkundig adviesbureau [te weten: ] en geschikt bevonden. De aannemer/leverancier 

wordt verplicht zich te houden aan de aanwijzingen die volgen uit het adviesrapport. 

 
Garanties: Voor de prestaties van de productie-installatie worden garanties gevraagd van zowel de aan- 

nemer/leverancier als van de producenten/importeurs van de kabels, de panelen, de onderstellen, de 

monitoringsinrichting en de omvormers. Deze garanties moeten minimaal overeenstemmen met de in de 

branche gebruikelijke standaard. 

 
Onderhoud en monitoring: Met betrekking tot de productie-installatie wordt een onderhoudscontract 

afgesloten dat voorziet in monitoring en optimalisatie van de performance en conditie van het systeem. 

Verzekeringen: Endura verzekert zich tegen bedrijfsaansprakelijkheid, en verzekert de productie-instal- 

latie tegen schade, verlies en diefstal. De aannemer/leverancier dient eveneens verzekerd te zijn tegen 

bedrijfsaansprakelijkheid, en de aanleg onder te brengen in een passende CAR-verzekering. 
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Activiteiten van de coöperatie: Van alle activiteiten van de coöperatie wordt rekening en verantwoording 

afgelegd aan de ALV. Investeringsprojecten van de coöperatie worden onderworpen aan goedkeuring 

van de ALV. Inrichting van de administratie, en het afleggen van verantwoording aan kascommissie en 

ALV heeft een hoge prioriteit bij de organisatieontwikkeling van Endura. Ook de naleving van subsidie- 

voorschriften heeft de aandacht. 

 
ENERGIECOÖPERATIE ENDURA U.A. 

Energiecoöperatie Endura U.A. is gevestigd in Harderwijk en opgericht op 4 november 2016. Het eerste 

(verlengde) boekjaar is afgesloten ultimo 2017. Het eerste jaarverslag komt eind juni 2018 beschikbaar, 

en wordt dan ter goedkeuring aan de ALV voorgelegd. 

 
Endura is een coöperatie. Dat is een soort vereniging die voor haar leden een bedrijf voert. Dit bedrijf is 

gericht op de ontwikkeling en instandhouding van een gebalanceerde duurzame energievoorziening in 

de gemeente Harderwijk en omgeving. 

 
Endura heeft voor haar opstart € 75.000 subsidie ontvangen van de gemeente Harderwijk, en meerdere 

kleinere bedragen van overige sponsoren die het initiatief graag ondersteunen. In de begroting voor 2019 

wordt gerekend met een verdere subsidie van de gemeente van € 25.000, en voor 2020 op nog eens € 

20.000. Daarna moet Endura geheel op eigen benen staan en winstgevend zijn. 

 

Endura heeft meerdere investeringsprojecten in de planning gericht op lokale productie van duurza- 

me elektriciteit. Dergelijke projecten hebben, mede dankzij Rijkssubsidie (SDE+) of belastingvoordeel 

(‘Postcoderoosregeling’), een gunstige rentabiliteit en op zich een relatief laag risico. De meeste investe- 

ringsprojecten in de planning van Endura betreffen zonne-energie. De voorinvesteringen voor dergelijke 

projecten zijn beperkt. In de toekomst gaat Endura mogelijk ook een windproject initiëren. Windprojec- 

ten gaan doorgaans gepaard met grotere voorinvesteringen, en een groter risico dat het project waarop  

is ingezet niet door gaat. Daartegenover staat dat het rendement bij ‘wind’ doorgaans groter is dan bij 

‘zon’. 

 
Uitgifte van Enduradelen 

 

Naast de opwek-projecten werkt Endura aan algemene organisatieontwikkeling en ledenwerving. Ter 

bekostiging van één en ander worden door Endura ‘Enduradelen’ uitgegeven. Zowel voor 2018 als 2019 

worden dergelijke uitgiften voorzien om de begroting voor die jaren sluitend te krijgen. In 2018 gaat het 

daarbij om een kapitaalinjectie van € 25.000 en in 2019 om € 35.000. 

In de periode 2018 – 2019 wil Endura dus voor in totaal € 60.000 bijeenbrengen door uitgifte van Endura- 

delen aan haar leden en sympathisanten. Samen met de uitgifte van Zondelen BIP bedraagt de totale 

kapitaalaantrekking door Endura in 2018 en 2019 dan ca € 200.000. 

INVESTERINGSPROJECTEN 

In de jaren 2017 tot en met 2019 zijn de kasstromen van Endura naar verwachting min of meer in balans. 
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Vanaf 2020 wordt winstgevendheid verwacht. Deze verwachting is gebaseerd op het welslagen van de 

investeringsprojecten van Endura. Zie voor een overzicht van die projecten bijlage 1. De geactualiseerde 

begroting van Endura is opgenomen in bijlage 2. De jaarrekening van Endura voor 2017 moet nog wor- 

den opgemaakt. 

 
Endura is voornemens via realisatie en exploitatie van duurzame energieproductie-installaties eigen 

vermogen op te bouwen, en daarmee bedrijfsmatig nader gestalte te geven aan alle elementen die be- 

horen bij een gebalanceerde lokale duurzame energievoorziening, inclusief betrekking van bewoners en 

bedrijven in de gemeente Harderwijk en omgeving bij ‘hun’ energievoorziening, en energiebesparing en 

energiemanagement, zodat het realistisch wordt om de energievoorziening op termijn volledig op eigen 

duurzame energieproductie te baseren. 

 
INTENTIONELE INVESTERING 

Financiële participatie in Endura moet worden opgevat als een intentionele investering. De risico’s zijn 

aanzienlijk, maar het doel rechtvaardigt dat risico wordt genomen. Bovendien hebben we er alle vertrou- 

wen in dat we samen met gemotiveerde stakeholders de omslag naar een duurzame lokale energievoor- 

ziening gaan realiseren. Wij nodigen u van harte uit hieraan mee te doen. 
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BIJLAGE 1 – INVESTERINGSPROJECTEN VAN ENDURA 

 
Endura werkt thans aan de volgende investeringsprojecten. 

 
 

Zonnedak Bouw en Infrapark (BIP) 2018 1800 zonnepanelen  

Manege Rantrime 2018 866 zonnepanelen Postcoderoos 

Geluidsscherm A28 2019 2500 zonnepanelen  

Daken Zorgcentrum Sonnevanck 2019 820 zonnepanelen Postcoderoos 

Diverse bedrijfsdaken 2019-20 450 zonnepanelen  

Overloopparkeerterrein Harderwijk 2020 8130 zonnepanelen Postcoderoos 

3 windmolens 2020-24 3 windmolens  

 

De ‘postcoderoos’-projecten neemt Endura niet op de eigen balans. Deze worden ondergebracht in een 

of meerdere ‘postcoderoos-coöperaties’. Endura ontvangt evenwel een ontwikkelvergoeding voor haar 

investeringen in deze projecten. 

 
Voorbereidingen voor de genoemde projecten vallen binnen de begroting voor 2018 en 2019 van Endura, 

en zijn gedekt indien de uitgiften van Enduradelen in 2018 en 2019 voor in totaal € 60.000 slaagt. De pro- 

jectinvesteringen zelf worden voorzien via een afzonderlijke, per project op te stellen project-exploitatie. 

Zo worden de postcoderoosprojecten (hoofdzakelijk) gefinancierd door de deelnemers in die projecten. 
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Bijlage 2 – Geactualiseerde begroting van Endura 2017 (gerealiseerd) – 2022 

 

 
Endura is een startende coöperatie die nog geen eigen vermogen heeft opgebouwd. Het eerste verleng- 

de boekjaar (4-11-2016 tot en met 31-12-2017) is er geen winst gemaakt en zijn de kosten van de organi- 

satie betaald uit subsidie van de gemeente Harderwijk. Voor de jaren 2018 en 2019 verwachten we een 

evenwicht tussen inkomsten en uitgaven, mits de uitgiften van Enduradelen in 2018 (€ 25.000) en 2019 (€ 

35.000) slagen, en ook in 2019 van de gemeente € 25.000 subsidie wordt ontvangen. 

 
De investering in het Zonnedak Bouw en Infrapark (BIP) is niet in bovenstaande begroting verwerkt. Deze 

wordt afzonderlijk weergegeven in het Financieel Model (bijlage 3). Wel is rekening gehouden met een 

resultante kasstroom vanuit het project Zonnedak BIP in de algemene begroting van Endura. 
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Bijlage 3 – Financieel Model 
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Bijlage 4 - Financieringsovereenkomst Zondelen Bouw & Infra Park (BIP) 

 
Partijen bij deze financieringsovereenkomst: 

1. […], hierna: coöperatie; en 

2. [….], hierna: participant; 

Hierna gezamenlijk te noemen “Partijen”; 

 

Overwegingen: 

1. De coöperatie heeft besloten tot uitgifte van Zondelen met de naam Zondelen Bouw & Infra Park 

(BIP) ten behoeve van het project Zonnedak Bouw & Infra Park (BIP), hierna: “Zondelen”, en heeft 

in dat kader het informatiememorandum en de Zondeelvoorwaarden beschikbaar gesteld. 

2. Afgaand op het onder 1 genoemde heeft participant ingeschreven op deze uitgifte van Zondelen. 

3. De coöperatie is voornemens aan participant één of meer Zondelen toe te kennen. 

 

En komen overeen:  

1. Participant verklaart kennis te hebben genomen van het hiervoor genoemde informatiememoran- 

dum en de hiervoor genoemde Zondeelvoorwaarden (één ander zoals vastgesteld door de alge- 

mene ledenvergadering van de coöperatie), de inhoud daarvan te hebben begrepen en op basis 

daarvan zich te hebben ingeschreven voor één of meer van de hiervoor genoemde Zondelen. 

2. De coöperatie kent participant één of meer Zondelen toe, tot maximaal het aantal waarvoor parti- 

cipant zich heeft ingeschreven, dan wel een hoger aantal indien Partijen dat nader overeenkomen. 

3. De rechten en plichten verbonden aan de Zondelen (en de verkrijging daarvan) volgen uit de 

bepalingen van de statuten en het participatiereglement van de coöperatie, aangevuld met het 

bepaalde in de hiervoor genoemde Zondeelvoorwaarden welke integraal deel uitmaken van deze 

financieringsovereenkomst. 

4. Bij wijziging van de statuten, het participatiereglement of enig ander reglement van de coöperatie 

wijzigt deze financieringsovereenkomst overeenkomstig, voor zover dit niet uitdrukkelijk bij die 

wijziging is uitgesloten. Schriftelijke kennisgeving van een wijziging van de statuten respectievelijk 

het participatiereglement wordt opgevat als schriftelijke mededeling aan participant van wijziging 

van deze overeenkomst. 

5. In afwijking van het bepaalde in lid 4 kan van het bepaalde in de Zondeelvoorwaarden niet eenzij- 

dig (bij besluit) door de coöperatie worden afgeweken. 



 

 

 

BIJLAGE 5 – BALANS VAN ENERGIECOÖPERATIE ENDURA U.A. per 31-12-2017 

 

Energiecoöperatie Endura U.A. 
Balans per 31 december 2017 

 

Activa 

 

     31-12-2017 

€ 

   4-11-2016 

€ 

Vaste activa 
Materiële vaste activa 

 
0 

  
0 

Financiële vaste activa 442  0 

   442    0 

Vlottende activa 
   

Vorderingen 

Nog te ontvangen contributies 
 

696 

  
0 

Omzetbelasting 1.439  0 

Overige vorderingen en overlopende activa   217    0 

   2.352    0 

Liquide middelen   21.633 
 

  0 

   24.427    0 

 

Passiva 

   

     31-12-2017 

€ 

   4-11-2016 

€ 

Eigen vermogen    

   -3.385    0 

Kortlopende schulden 
   

Crediteuren 2.812  0 

Reservering samen duurzaam   25.000    0 

   27.812    0 

   24.427    0 

 

Deze cijfers zijn ontleend aan de financiële administratie. Op deze cijfers is geen accountantscontrole toegepast.  

 

 

 

 
 

 
 
 

  



 

 

BIJLAGE 6 – AFM INFORMATIEDOCUMENT 

 
 

Zie website www.endura-harderwijk.nl/projecten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


