
Energiek is de naam van de in 2020 in Krimpen aan 
den IJssel opgerichte energiecoöperatie. Met deze 
stap volgen wij, inwoners van Krimpen, het voor-
beeld van veel andere gemeenten (waaronder 
Krimpenerwaard, Capelle a/d IJssel en Ridderkerk), 
waar energiecoöperaties al langer actief zijn. 
Via coöperaties kunnen individuen iets collectief 
regelen. 

Energiek is allereerst een burger-initiatief, met als 
hoofddoel het leveren van een tastbare bijdrage 
aan de energietransitie in Krimpen aan den IJssel. 
Dat doet ze in de eerste plaats door het binnen de 
gemeente opwekken van duurzame energie, 
waarbij aan leden van de coöperatie de mogelijk-
heid geboden wordt daarvan financieel te profite-
ren.
 
Energiek is een volledig onafhankelijke organisatie, 
van en voor haar leden en wordt van harte onder-
steund door ons gemeentebestuur.
Ze is opgericht door een groep vrijwilligers, waaruit 
inmiddels het eerste bestuur is samengesteld. Het 
bestuur krijgt geen vergoeding voor haar werk-
zaamheden. Elke inwoner van Krimpen aan den 
IJssel kan lid worden van Energiek, zodat we met 
elkaar bijdragen aan, en profiteren van onze 
energietransitie.

Zonnedaken zijn de meest voorkomende manier 
waarop energiecoöperaties energie opwekken. 
Daarbij worden, op een door de eigenaar van een 
gebouw beschikbaar gesteld groot dak (bijv. een 
school, kerk, winkelcentrum, bedrijfsgebouw), in 
opdracht van de coöperatie zonnepanelen gelegd. 

Die panelen zijn en blijven eigendom van de 
coöperatie. De daarmee opgewekte energie wordt 
tegen een vergoeding geleverd aan een energiebe-
drijf. Leden van de coöperatie hebben de mogelijk-
heid financieel deel te nemen door te investeren in 
een of meerdere panelen (bijv. in energieopbrengst 
gelijk aan het eigen elektriciteitsgebruik). 

Dit is zeker ook interessant voor die leden wiens 
eigen woning niet geschikt is voor zonnepanelen. 
Zij kunnen door hun deelname niet alleen (een deel 
van) het eigen energiegebruik verduurzamen,  
maar op hun investering ook nog een rendement 
halen. 

Het bestuur wordt geadviseerd door deskundigen 
op gebied van zonne-energie en energiecoöpera-
ties en spant zich in om projecten te realiseren met 
een rendement van tenminste 3% per jaar, en heel 
wat meer dan de rente op je spaarrekening.

Wij zijn Energiek Krimpen Zo werkt het

Onze missie
In de op 13 Mei 2020 gepasseerde statuten is 
vastgelegd dat Energiek bijdraagt aan de energie-
transitie door:

Op dit moment wordt er door het bestuur hard 
gewerkt om te komen tot een eerste, tastbaar 
resultaat in het zelf produceren van duurzame 
energie in Krimpen, door het realiseren van een 
zonnedakproject.

het stimuleren van het gebruik van 
duurzame, in Krimpen aan den IJssel opge-
wekte energie;

het zelf produceren, of doen produceren van 
duurzame energie, ten behoeve van de leden 
van Energiek;

het collectief inkopen en verkopen van energie 
en daaraan gerelateerde producten en dien-
sten, ten behoeve van de leden; 

het bevorderen van energiebesparing door de 
leden.
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van & voor leden     met rendement    duurzaam   ●  ●  

≥ 3%/jr  rendement  www.energiekkrimpen.nl



Aanmelden, als lid of belangstellende, kan door een 
e-mail te sturen naar:

●   secretaris@energiekkrimpen.nl

o.v.v.:
Naam - Email - Telefoon
Straatnaam en Huisnummer
Postcode en Plaats

Geef daarbij svp aan welke van onderstaande 
keuzes van toepassing zijn:

●   Ik geef me op als lid
●   Ik ben geïnteresseerd en kom graag in gesprek
●   Ik heb wel belangstelling om te investeren
●   Ik heb geen belangstelling om te investeren
●   Ik heb een groot dak ter beschikking

Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op.

Kijk ook eens op onze website.
Hierop staat de meest actuele informatie en kunt u 
ook een aanmeldformulier invullen.

Omdat de contouren van een eerste Energiek 
zonnedakproject zich aftekenen, is het nu mogelijk 
lid te worden van Energiek. 
Wil je met ons meedoen en óók bijdragen aan een 
duurzamere samenleving? Meld je dan aan als lid! 

Dat kan ook zonder dat je direct in een project 
participeert. Als lid bepaal je zelf of,  en hoeveel je 
investeert in onze projecten en dus hoeveel je 
profiteert van jouw lokaal opgewekte, duurzame 
energie. Je hebt stemrecht en kunt meebeslissen 
over de bestuurszaken van de coöperatie. Het 
lidmaatschap kost € 12,- per jaar.
Met deze bijdrage bekostigen we vaste lasten als 
webhosting, verzekeringskosten, zaalhuur voor de 
ledenvergadering etc..

Ben je wel belangstellend, maar wil je nog even 
bedenktijd? Meld je dan aan als geïnteresseerde. 
Je krijgt dan de uitnodigingen voor onze informatie-
bijeenkomsten.
Als je al zeker weet dat je in een project wilt inves-
teren, kun je je beter meteen opgeven als lid. Bij 
toewijzing van participaties in projecten krijgen 
leden namelijk voorrang boven geïnteresseerden.

Meer weten of deelnemen? Meld je aan!

www.energiekkrimpen.nl

De energiecoöperatie 
van en voor 
Krimpen aan den IJssel

daar krijgen we            energie van!                ●  

€ 12,-/jr lidmaatschap   www.energiekkrimpen.nl


