
NIEUWSBRIEF – 17 APRIL 2019
Geachte Participant,

Sinds medio februari bent u participant in het Westermeerwind Aandelen- en/of 
Leningenfonds. In deze nieuwsbrief willen wij u graag op de hoogte stellen van
recente ontwikkelingen, zoals: 
• Succesvolle participatie-uitgifte
• Kapitaaluitkering aan participanten in het Aandelenfonds
• Benoeming leden Raad van Commissarissen namens Privium Fund Management
• Windrealisatie en –verwachtingen
• Veiligheid van het windpark en de beschikbaarheid van de molens
Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen hebben, verzoeken wij u contact met ons op te nemen
via fundmanagement@priviumfund.com.

Met vriendelijke groet,
Privium Fund Management B.V. 

Geslaagde uitgifte van Participaties

363

145

Participanten

Leningenfonds Aandelenfonds

Op 31 januari 2019 is de inschrijving voor het Westermeerwind
Aandelenfonds en het Westermeerwind Leningenfonds gesloten. In
totaal hebben 441 inwoners van de gemeenten Noordoostpolder, Urk
en voormalig Lemsterland zich ingeschreven voor een meer dan
verwacht bedrag van ruim 9 miljoen euro. Totaal schreven 363
deelnemers zich voor een deelnamebedrag van 5,9 miljoen euro in op
het Leningenfonds. 145 deelnemers schreven zich voor een totaal
deelnamebedrag van 3,3 miljoen euro in op het Aandelenfonds.

Het Leningenfonds is gemaximeerd op 5 miljoen euro en is dus
overtekend, waardoor niet iedereen de volledige inleg kreeg
toegewezen. Alle deelnemers hebben in ieder geval de minimale
deelname van 500 euro toegewezen gekregen.

De volledige inleg door deelnemers in het Aandelenfonds is
daadwerkelijk toegekend.

Kapitaaluitkering aan Participanten
Tijdens de voorlichtingsavonden van 19, 20 en 22 november 2018
hebben wij de verwachting uitgesproken om de deelnemers in het
Aandelenfonds al aan het begin van het tweede kwartaal 2019 een
kapitaaluitkering toe te kunnen laten komen. Wij zijn blij dat wij deze
verwachting hebben gerealiseerd. Op 4 april 2019 is een
kapitaaluitkering van 549.401,88 euro uitgevoerd. Dit betekent een
uitkering van 16,48 euro per participatie1.

Op dit moment zien wij geen aanleidingen om aanpassingen te maken 
in onze rendementsverwachting van 8-10% per jaar voor het 
Aandelenfonds. Het werkelijke rendement kan afwijken van het 
verwachte rendement. 

De volgende kapitaaluitkering van het Aandelenfonds valt samen met 
de eerste beoogde rentebetaling van het Leningenfonds en 
verwachten wij in oktober 2019. 
1) Westermeerwind Holding B.V. heeft 15% dividendbelasting ingehouden, deze kunt u mogelijk aan het 
einde van het jaar terugvragen bij uw aangifte inkomstenbelasting. 
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Disclaimer
Privium Fund Management B.V. (‘Privium’) heeft een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen
conform de Alternative Investment Fund Manager Directive (‘AIFMD’ ). De Fondsen en de Beheerder, Privium,
zijn opgenomen in het register dat wordt gehouden door de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM)
(www.afm.nl). Loop geen onnodig risico. Lees de Essentiële Beleggersinformatie (EBI). Het prospectus van de
Fondsen zijn te downloaden via www.priviumfund.com/funds en https://gavoordewind.nu/de-fondsen/. De
waarde van elk beleggingsproduct is afhankelijk van ontwikkelingen op de financiële markten en kan als gevolg
van het beleggingsbeleid sterk fluctueren. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden
behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Over ons
Privium Fund Management B.V. (‘Privium’) is een Nederlandse aanbieder van beleggingsinstellingen. Privium is
een Alternative Investment Fund Manager zoals bedoeld in de Alternative Investment Fund Manager-richtlijn
en staat onder toezicht van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (www.afm.nl) en De Nederlandsche
Bank. (www.dnb.nl) Privium bestaat uit een team van ervaren beleggingsprofessionals. Daarnaast werkt
Privium samen met een groot aantal gerenommeerde partijen.

Contact
Mark Baak, Director
T: +31 (0) 20 46 26 644
E: mbaak@priviumfund.com

Kevin Pijper, Investment Analyst
T: +31 (0) 20 46 26 644
E: kpijper@priviumfund.com

Benoeming RvC-leden

Om de belangen van de participanten in het Aandelen- en
Leningenfonds te behartigen, zijn er namens de fondsen twee
leden aangesteld in de Raad van Commissarissen van
Westermeerwind Holding B.V.

Arend Drenthe is CFO bij Gemini Wind Park. Zijn kennis en
ervaring van windenergie en windparken maakt hem een
sterke sparringpartner voor het bestuur van Westermeerwind
Holding B.V.

Joost Akkerman is Associate Director bij Privium Fund
Management en vanaf dag 1 betrokken geweest bij de
lancering van de Westermeerwind Fondsen. Door zijn
jarenlange ervaring in de beleggingsindustrie kan hij als geen
ander de belangen van de participanten verdedigen.

Update windpark
Windproductie – De windproductie in 2018 was 475 GWh, t.o.v. een jaarlijkse
verwachting van 527 GWh. 2018 was een relatief windstil jaar. In 2019 is er tot
dusver boven de verwachting gepresteerd, voornamelijk door meer wind in de
maand maart. De windproductie kunt u volgen via de Westermeerwind app.

Operationele beschikbaarheid – De beschikbaarheid van de windturbines was in
het derde productiejaar 99%. Dit is significant hoger dan de met de fabrikant
afgesproken minimale beschikbaarheid van 96%.

Veiligheid – Er zijn gedurende het gehele operationele leven van het windpark nog
geen ongelukken voorgevallen. Dit door de strenge veiligheidsprotocollen die alle
medewerkers dienen te volgen.

A. Drenthe J. Akkerman
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