
Beste Coöperanten,

Vorige maand vierden we het 10-jarig bestaan van Wase Wind. Een mooie feest waarvan u een verslag 
kan lezen op de laatste pagina van deze nieuwsbrief.

Het jubileum is een moment van even stilstaan. En tevreden achterom kijken. Tevreden kunnen we zeker 
zijn. Het aantal coöperanten van Wase Wind is zachtjesaan doorgegroeid tot meer dan 1.200. En in diverse 
onderzoeken naar milieuvriendelijkheid en kwaliteit kreeg Wase Wind dit jaar opnieuw de maximale score. 
Daarnaast werden we ook genomineerd als Belgische vertegenwoordiger voor de Europese EMAS-awards. 
Een eer waar we  heel trots op zijn!

Maar we kijken vooral vooruit. Er ligt alweer een boeiend jaar voor ons, met onder andere de bouw van 
twee windparken : Duikeldam en BredeKop. We informeren u graag over de  evolutie van deze projecten. 
Verder in deze nieuwsbrief vindt u ondermeer een kalender van alle informatiemomenten in de eerste 
maanden van 2012. We hopen u op deze activiteiten te ontmoeten.

In januari nodigen we u uit op een lezing van bioloog Lyndon Kearsley. Lyndon trok de wereld rond om 
dieren te observeren en te onderzoeken. Vandaag onderzoekt hij samen met zijn collega’s van vzw BELORA 
de trekbewegingen van vogels. Op 25 januari vertelt hij over zijn onderzoek naar de trekbeweging van 
de gierzwaluw met behulp van zenders. De gierzwaluw is onlangs door Vogelbescherming Vlaanderen 
uitgeroepen tot vogelsoort van het jaar 2011.

Wase Windstroom is als een oma-gebreide sjaal. Gemaakt uit liefde voor de volgende generaties om de 
donkere winter door te komen. Namens het hele Wase Wind-team wens ik u en uw naasten een jaareinde 
met veel warmte en licht.

Kris Aper
Voorzitter Wase Wind

winter 2011-2012

nieuwsbrief

‘samen Wase Wind oogsten’

Zalig Kerstfeest
Gelukkig Nieuwjaar



wie wel eens langs de e34 ter hoogte 
van Vrasene komt, heeft al gezien 
dat de werken voor de aanleg van 
het windpark Duikeldam van start zijn 
gegaan. bovengronds is er voorlopig 
nog niet veel meer te zien dan het 
grondverzet voor het archeologisch 
onderzoek van het voorjaar. nu is 
het ondergrondse werk aan de beurt. 
Het allereerste werk is de aanleg van 
de elektriciteitskabels. Over enkele 
maanden zal langs deze kabels 
de zuivere windstroom tot in de 
huiskamers worden gebracht.

De vier turbines worden onderling 
met elkaar verbonden door een 
zogenoemde “intrapark-kabel”. Deze 
kabel heeft een diameter van 240 
mm². Vanaf de derde turbine (te tellen 
vanaf richting Antwerpen) vertrekt de 
kabel die alle stroom van het hele 

Het windpark bredeKop (ten zuiden 
van de e17 in berlare – Zele) wordt 
na de zomer van 2012 gebouwd. De 
aansluiting op het elektriciteitsnetwerk 
is pas voorzien voor november 2012. 
Ondertussen wordt het voorbereidend 
bodemonderzoek wel al uitgevoerd. 
De explosievendetectie, die moet 
nagaan of er nog ergens bommen 
zouden liggen, is al gebeurd. Ook 
het onderzoek naar eventuele 
bodemverontreiniging is reeds achter 
de rug. Gelukkig hebben beide 
onderzoeken geen onverwachte 
problemen opgeleverd.

we geven je graag meer informatie 
over de bouw van deze windturbines 
op één van de 5 informatie-avond. 
Alle avonden staan vermeld in de 
kalender. Heb je buren of vrienden 
die wase wind nog niet kennen? 
breng ze gerust mee!

park naar het elektriciteitsnetwerk 
zal brengen. Deze kabel is dikker en 
heeft een diameter van 400 mm².

De aansluiting van Duikeldam op het 
middenspanningsnet is een nieuwe 
stap in een modernisering van 
het belgische elektriciteitsnetwerk 
aangepast aan lokale productie. 
Tot nu toe werden windturbines 
aangesloten op een spanning van 
15.000 V. Het windpark Duikeldam 
is het eerste windpark dat op een 
hogere spanning, namelijk 29.900 V, 
wordt aangesloten. Dat heeft het grote 
voordeel dat er minder elektriciteit 
verloren gaat tijdens het transport.

en dat past in de manier waarop 
wase wind werkt. we willen zo 
weinig mogelijk elektriciteit verliezen. 
Daarom ook dat we de elektriciteit 

Start werken Duikeldam 

en BredeKop

vooral leveren in de buurt van de 
windparken.

   
       Kalender

 •  ‘De trek van de gierzwaluw’ door Belora

      25 januari 2011 ’t Klooster – nieuwe baan 9 – Vrasene

•  Informatie avonden over windpark Duikeldam 
     (E34, Vrasene – Sint-Gillis-Waas)

     9 februari 2012 bib zaal – Kerkstraat 67 
     sint-Gillis-waas
     13 februari 2012 ’t Klooster – nieuwe baan 9 – Vrasene
     16 februari 2012  De Verre – pater Vergauwenstraat 6b    
     Verrebroek

•  Informatie avonden over windpark BredeKop     
     (E17, Berlare – Zele)

     29 februari 2012 De Kring – Heikant 274 –Zele
     07 maart 2012 Parochiale Kring – Kerkstraat 2
     Overmere



Nominatie
EMAS-Award 

Nieuwe fiscale heffingen

Uw steun voor het 
windpark Duikeldam

in de vorige nieuwsbrief kon u lezen 
dat alle bestaande coöperanten van 
wase wind het windpark Duikeldam 
financieel konden ondersteunen door 
bijkomende aandelen van wase wind 
aan te kopen. en dat heeft u massaal 
gedaan!

er werden niet minder dan 
1.277 aandelen aangekocht ter 
ondersteuning van het windpark 
Duikeldam. Deze middelen worden 
integraal geïnvesteerd in het nieuwe 
windpark. samen zorgen we zo voor 
meer zuivere energieopwekking in 
onze eigen streek.

samen onze schouders onder 
windenergie.

eMAs staat voor 
“eco-Management 
and Audit scheme”. 
Het eMAs-label 
bewijst dat een 
bedrijf of organisatie 
zorgzaam omgaat 
met het leefmilieu én 
jaar na jaar nieuwe 
inspanningen doet. 
Ook overleg met de 
buurt en het geven van informatie 
zijn belangrijke vereisten. wase 
wind en partners fortech en fortech 
studie doen dit al jaren. na grondige 
audit door een onafhankelijk bureau 
werd ons het eMAs-label al in 2009 
toegekend en in 2011 na een periodiek 
onderzoek bevestigd.

Onlangs kregen we daarenboven een 
bijzonder blijk van appreciatie. Onze 
bedrijvengroep werd gekozen als 
vertegenwoordiger voor ons land op 
de jaarlijkse europese wedstrijd van 
de eMAs-Award. elk europees land 
kan een kandidaat afvaardigen voor 6 
categorieën. Vorig jaar bijvoorbeeld, 
won Oxfam de Award als belgische 
inzending in de categorie middelgrote 
bedrijven.

We zijn bijzonder fier dat onze 
bedrijvengroep wase wind – fortech 
– fortech studie genomineerd werd 

we kregen vragen van klanten over het 
effect van de genomen maatregelen 
in de roerende voorheffing. Daarom 
een kort overzicht. Voor dit jaar 
(2011) blijft het dividend dat u heeft 
ontvangen onveranderd. wat wijzigt 
er vanaf 2012? 

Wijziging roerende voorheffing 
vanaf 2012

Vanaf 2012 is de roerende voorheffing 
op dividenden uit coöperatieven 
niet langer 15%, maar 21%. Tot nu 
toe was er ook een vrijstelling van 
roerende voorheffing voor iedereen 
die minder dan 180 € aan dividend 
uit coöperatieven had. Of dit voordeel 
behouden blijft is (nog) niet duidelijk.

Concreet voorbeeld:
stel dat het dividend volgend jaar 
(*onder voorbehoud) 5,5% zou 
bedragen, net als dit jaar, dan 
betekent dit volgend verschil:

voor de prestigieuze europese 
eMAs-Awards. De nominatie was in 
de categorie van de kleine bedrijven.

Het aandenken (zie foto en ook foto op 
de voorzijde) werd ons overhandigd 
tijdens de plechtige uitreiking van de 
eMAs-Awards in Polen. Het is een 
stimulans om blijvend te werken aan 
een beter leefmilieu voor iedereen!

Op onze website www.wasewind.be 
vindt u meer informatie over eMAs, 
klik op het eMAs-logo. 
u vindt er ook wat wij zoal doen om 
actief mee te werken aan een beter 
leefmilieu. in ons milieubeleid vatten 
we samen wat onze doelen en 
concrete engagementen zijn. in de 
milieuverklaring geven we jaarlijks 
een gedetailleerde beschrijving 
van onze activiteiten, ons 
milieubeheersysteem, onze 
engagementen en eventuele 
maatregelen en het verloop van onze 
milieuprestatie-indicatoren.

Aangifte effecten aan toonder

een aantal coöperanten stelden ons 
reeds de vraag of de aandelen van 
wase wind best ondergebracht te 
worden in een effectenportefeuille, 
Om een fiscale boete van 1% te 
vermijden. Maar dat is niet nodig! 
De aandelen van wase wind zijn op 
naam en vallen dus niet onder de 
regels van effecten aan toonder. 

Dividend per aandeel in 2011 2012 (*)

bruto dividend bij 5,5% 13,64 € 13,64 € 

netto, met vrijstelling tot 180 € 13,64 € 13,64 €

netto, zonder vrijstelling 11,59€ 10,77 €
 
net zoals in het verleden brengt 
deze wijziging en de aangifte van 
de roerende voorheffing geen 
administratieve last voor u met zich 
mee. wanneer het aan u uitgekeerde 
dividend hoger is dan het door de 
overheid vrijgesteld forfait, zal wase 
Wind deze roerende voorheffing voor 
u doorstorten.
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Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te 
ontvangen, kan u dit eenvoudig aan ons melden

Op zaterdag 19 november vierden we 
het 10-jarig bestaan van wase wind. 
Met meer dan 200 aanwezigen, 
groot en klein. we zijn blij dat we 
deze verjaardag met zoveel mensen 
samen konden vieren. Of om het te 
zeggen met de woorden van wase 
wind voorzitter Kris Aper. “Onze 
slogan: “samen wase wind oogsten” 
is niet toevallig. Het is de rode draad 
door heel onze werking. samen 
investeren, samen oogsten, samen 
feesten.” 

Kris Aper gaf in vogelvlucht een 
overzicht van 10 jaar wase wind. 
en een blik op de toekomst. De 
belangrijkste boodschap is dat wase 
wind wil blijven wat het altijd was en 
vandaag nog is. een coöperatieve van 
mensen die samen willen investeren 
in windenergie. niet overal, maar 
lokaal, daar waar de windturbines 
staan. in het waasland en sinds kort 
ook in het scheldeland.

Het behoud van de eigenheid wordt 
ook duidelijk geapprecieerd door 
Peter Hertog, coöperant van wase 
wind en gedeputeerde voor energie 
van de Provincie Oost-Vlaanderen. 

Peter Hertog :

“De drive en de filosofie die tien 
jaar geleden vier vrienden ertoe 
aanzette om de wase wind op te 
richten, is na een decennium nog 
altijd onveranderd gebleven. (…) Het 
doel is niet in de eerste plaats winst 
maken of de grootste worden, maar 
wel om door zelf projecten op te 
zetten zoveel mogelijk mensen mee te 
krijgen in een verhaal van duurzame 
energie. (…) Dat men trouw kan 
blijven aan de eigen zelfstandigheid, 
de eigen uitgangspunten, het eigen 
organisatiemodel en de eigen 
coöperatieve manier van werken.”

bart bode, directeur van de  
Organisatie Duurzame energie 
(ODe) plezierde ons met een 
mooi eigen gedicht over de wind. 
Hij mijmerde over hoe het zou zijn om 
“de wind” te zijn. en hij kwam tot de 
conclusie dat hij liefst van al “wase 
wind” wou zijn.

“Om turbines te doen draaien en 
licht te brengen in de huizen. Om 
hernieuwde mensen energie te geven. 
Om mensenharten bijeen te waaien, 
om verder samen te werken, 10 x 10 
jaar en langer nog. Om te weten dat 
het kan en te tonen dat het zal!”

De muziekband One Custard Pie 
zorgde voor een verrassing met hun 
nummer “Three Kings” dat gaat over 
de eerste 3 turbines van ons windpark 
breamland. 

De volledige teksten kan je vinden op 
onze website of bij ons opvragen.


