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Locatie turbine, participatie, leden coöperatie en
tijdspad realisatie nieuwe dorpsmolen

Beste leden en participanten,

‘It giet oan’

Recentelijk hebben we als bestuur de piketpaal geslagen voor de plek van
de nieuwe molen. Deze komt enkele meters noordelijker te staan, precies
in de hoek van het kampje land waar de oude molen staat.
Ineens overleg met funderingsbouwers, molenafbrekers,
dam-verplaatsers, kraan-opstelplaats makers en andere partijen.

Collectief waren wij als bestuur zo druk bezig om de vergunningen en de
subsidies rond te krijgen dat we eigenlijk nog niet durfden te dromen van
een nieuwe dorpsmolen. Nu is het moment daar. We gaan in de hoogste
versnelling door om alles te organiseren.

Participatie
Medio november wordt de turbine door de coöperatie aangeschaft en valt
binnen een week de eerste aanbetaling op de deurmat.

De participanten hebben recentelijk de toezegging nogmaals bevestigd of
aangepast en nu hebben we UW geld binnenkort nodig. Administratief is
dat een hele klus met een kleine 200 participanten.

Maandag 25 oktober ontvangen de participanten een e-mail om de
toezegging over te maken op het rekeningnummer van de coöperatie. De
factuur die u dan ontvangt is tevens het certificaat (bewijs van deelname).
Omdat dit een financieel product is, heeft de coöperatie de AFM in kennis
gesteld. Via deze link kunt u de financiële bijsluiter nog eens rustig
nalezen.

Leden in de coöperatie
De coöperatie telt 542 leden. Alle leden ontvangen in de maand december
het betaalverzoek van €5,- om het lidmaatschap te bekrachtigen. Deze
eenmalige betaling geldt dus voor iedereen (ook de participanten binnen
de postcoderoos) en wordt middels een betaalverzoek (e-mail) verstuurd.
In de tweede nieuwsbrief hierover meer.

‘Globaal’ tijdspad realisatie nieuwe dorpsmolen

-- > In de week van maandag 25 oktober ontvangen de participanten een
betaalverzoek voor de toegezegde lening aan de coöperatie per e-mail.

-- > Medio november 2021: Ondertekenen koopovereenkomst met de
windturbinefabrikant EWT.

http://www.dorpsmolen-reduzum.nl/wp-content/uploads/2021/10/Informatiedocument-PCR-DM-Reduzum.pdf


-- > Medio december krijgen de leden van de coöperatie een
betaalverzoek.

-- > Mei 2022: Voorbereidende werkzaamheden (o.a sloop huidige turbine)

-- > Juni/juli 2022: Fundatie nieuwe turbine

-- > Juni/juli 2022: Liander (aansluiting net)

-- > September 2022: Installatie turbine

Mocht u naar aanleiding van deze eerste nieuwsbrief vragen hebben, dan
kunt u gerust een bestuurslid benaderen.
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