Uitgangspunten financiële participatie

Voorrang

• De huidige leden van Vitaal Druten mogen met voorrang participeren
• De verdere volgorde van participeren bepaalt Vitaal Druten in overleg met de leden.
Voorbeeld volgorde; leden Vitaal Druten > overige inwoners Druten> leden Vitaal West Maas
en Waal> overige inwoners WMW > buurgemeenten > provincie

Laagdrempelig

• Het instapbedrag wordt laag gehouden zodat zoveel mogelijk inwoners kunnen meedoen.
• We onderzoeken hoe we mensen met een minimuminkomen toch lid kunnen laten worden van
de coöperatie (dit i.v.m. met het eenmalige lidmaatschapsgeld van 100 euro).

Maximum inleg

• Vitaal Druten overlegt met de leden wat het maximumbedrag is waarmee mensen kunnen
deelnemen, zodat iedereen die dat wil ook de kans krijgt om mee te doen.
• Mocht het streefbedrag niet worden opgehaald, dan kan het maximumbedrag worden
verhoogd. Zodat grotere investeerders ook mee kunnen doen.

Variabele rente

• We onderzoeken of het mogelijk is om te werken met verschillende rentepercentages op de
inleg. Bijvoorbeeld: een hogere rente voor direct-omwonenden of bij een lagere inleg.
Bijvoorbeeld bij 2500 euro inleg 4% rente en bij 75000 euro 3% rente, afhankelijk van het
uiteindelijk te verwachten projectrendement.
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Tijdlijn financiële participatie

Q2 2021
Leden van Vitaal
Druten werken
verschillende
vormen van
financiële
participatie uit.

Q3/Q4 2021
Kiezen welke vorm
van financiële
participatie het
meeste aanspreekt.

Q3 2021–Q1 2022

Q4 2021–Q2 2022

Informatieavonden
organiseren om
leden te werven die
financieel willen
participeren.

Multimediale
ledenwerfcampagne gericht
op Druten en
omgeving.

Q1/Q2 2022
Business-case
wordt uitgewerkt.
Financial close,
waarna
participanten geld
kunnen storten.
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Aanpak ledenwerving t.b.v. financiële participatie (invulling mede
afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen)

Media

Informatie
bijeenkomsten

Leden werven
leden

Advertenties en
persberichten in
regionale bladen,
buitenreclame,
lokale omroep

Online of fysieke
bijeenkomsten
organiseren voor
inwoners

Leden treden on- en
offline op als
ambassadeurs

Website, socialmedia (Facebook,
Twitter, Instagram)

Bijeenkomst
organiseren voor
ondernemers in de
gemeente Druten

Leden organiseren
kleinschalige
huiskamer
bijeenkomsten
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