
Bestuursbesluit Coöperatie Traaise Buurstroom U.A. 
uitgifte Traaise Zondelen Willem Tell 

DE BESTUURSLEDEN: 

- De heer MATHEUS ANTONIUS WILLEBRORDUS MARIA DEN EXTER; 
- Mevrouw DAPHNE PIETERMAN;  
- De heer ADRIANUS MATHEUS MARIA DE WIJS 

handelend in hun hoedanigheid van bestuurslid van: 

Coöperatie Traaise Buurstroom met uitgesloten aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Schansstraat 17, 
4844 AR Terheijden, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74247654.  

IN AANMERKING NEMENDE DAT: 

A. Coöperatie Traaise Buurstroom U.A. op dit moment nog geen leden heeft. Een Algemene 
Ledenvergadering is daarom niet van toepassing; 

B. Om deze reden het bestuur dit besluit neemt. Dit bestuursbesluit is voorbereid en met bijbehorende 
stukken op 1 december ter inzage aangeboden aan de bestuursleden van coöperatie Traaise 
Buurstroom U.A. 

BESLUITEN HIERBIJ TOT: 

1. Uitgifte van uitkeringsrechten ‘Traaise Zondelen Willem Tell’, met de volgende voorwaarden: 

a. de productie-installatie waarop het besluit betrekking heeft is een zonnedak voor schietclub 
Willem Tell, Hoge Vaartkant 8, 4844 PT Terheijden. 

b. de postcoderoos van de productie-installatie is 4765, 4766, 4772, 4823, 4824, 4825, 4844, 
4845, 4904 en 4911. 

c. De waarde van een Traais Zondeel Willem Tell is € 365. 

d. het aantal beschikbare Traaise Zondelen Willem Tell is 103. Het Zonnedak Willem Tell bestaat in 
totaal uit 120 zonnepanelen. 17 zonnepanelen zijn toegewezen aan Willem Tell en produceren 
elektriciteit die direct door Willem Tell wordt verbruikt. De totale inleg is dus € 37.595. 

e. het minimale aantal deelnemers voor de productie-installatie is 9; 

f. de minimale Inleg per deelnemer is 1 Traais Zondeel Willem Tell;  

g. de maximale Inleg per deelnemer is 10 Traaise Zondelen Willem Tell;  

h. de subsidieperiode waarop de Traaise Zondelen Willem Tell betrekking hebben is 15 jaar; 



i. er bestaat recht op 3-jaarlijkse uitkering van het batig saldo naar rato van de inleg, onder 
voorwaarde dat dit de continuïteit van de productie-installatie niet in gevaar brengt. Het batig saldo 
is het positieve verschil tussen de inkomsten en uitgaven in de productie-installatie. 

j. De verwachte uitkering is 455 euro over 20 jaar per Traais Zondeel Willem Tell. Dit bedrag is 
gebaseerd op een prognose en kan anders zijn door afwijkende productie-opbrengsten en kosten; 
Bijlage A van het ‘Reglement Uitgifte Traaise Zondelen Willem Tell’ laat de verwachte opbrengst per 
jaar en uitkering per 3 jaar zien. 

2.  Dit besluit gaat vergezeld van het Informatiedocument ‘Doe mee met een Zonnedak voor Willem 
Tell’ en het ‘Reglement Uitgifte Traaise Zondelen Willem Tell’.   

3.  De productie-installatie (dan wel het recht van opstal of erfpacht dat voor die productie-installatie 
is gevestigd) wordt niet bezwaard met recht van pand of hypotheek.   

 

Vastgesteld te Terheijden op 13 december 2021. 

Bestuur Coöperatie Traaise Buurstroom U.A. 


