Coöperatie SamenWind U.A.
Huishoudelijk Reglement
V.1.1
Reglement coöperatie SamenWind U.A (versie 1.1).
Vastgesteld door de ALV van 17-04-2019
1. Inleiding:
1.1. De Statuten bevatten de essentiële bepalingen omtrent de organisatie en het lidmaatschap
van de Coöperatie. De Leden kunnen de Statuten inzien op de website van de Coöperatie.
1.2. Daarnaast bevat het Burgerlijk Wetboek bepalingen omtrent coöperaties (met name in artt.
BW2: 53 en volgende). Aangezien een coöperatie een soort vereniging is, zijn de meeste
wettelijke bepalingen omtrent verenigingen eveneens van toepassing (met name: artt. BW2:
26 en volgende).
1.3. Het onderhavige reglement, genoemd in de Statuten, bevat nadere regelingen omtrent een
beperkt aantal onderwerpen.
1.4. Het reglement kan worden aangevuld of gewijzigd door de Vergadering, het hoogste orgaan
van de Coöperatie, op voorstel van het Bestuur.
1.5. Ingeval van tegenstrijdigheid hebben de bepalingen van de Statuten (en die van de wet)
voorrang boven de regelingen opgenomen in dit reglement.
2. Definities:
In dit reglement hebben de volgende termen de volgende betekenis:
Coöperatie
Bestuur
Leden
Leden Overeenkomst
Ledenrekening

Project
Energiedeel

Coöperatie SamenWind U.A. opgericht op 12-102017
Het telkens in functie zijnde bestuur van de
Coöperatie.
De leden van de Coöperatie.
De overeenkomst tussen een Lid en de Coöperatie
(Statuten art 8.2)
De door de Coöperatie voor een Lid in de
administratie aangehouden rekening, waarop het
Ledenkapitaal (inschrijfgeld) van het betreffende Lid
wordt geadministreerd (Statuten, art.10)
(Deelname aan) een Productie-installatie gelegen in
het werkgebied van de coöperatie
Het gebruiksrecht van een hoeveelheid
geïnstalleerde en opgewekte Wattpiek. Naar
evenredigheid van deelname in een project
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Statuten
Vergadering

De statuten van de Coöperatie zoals telkens van
kracht.
De Algemene Ledenvergadering van de Coöperatie
(Statuten, artikel 18)

3. Lidmaatschap
3.1. Het aspirant lid vult de “Ledenovereenkomst” in. Hij/zij maakt (indien van toepassing) het
inleggeld of contributie over op de bankrekening van de coöperatie. Na ontvangst van het
aanvraagformulier en het inleggeld of contributie beslist het Bestuur over toelating. Indien
akkoord is het lidmaatschap definitief. Indien het Bestuur de aanvraag niet accepteert meldt
zij dit met redenen omkleed aan de aanvrager en stort zij het reeds betaalde inleggeld of
contributie terug.
3.2. Het Bestuur houdt een ledenlijst bij (Statuten, art. 5.3) dat de Leden kunnen inzien.
De Leden moeten het Bestuur onverwijld informeren over (onder meer) de volgende
gegevens: - adreswijzigingen; - beëindiging of aanvang van "ondernemerschap" ; inschrijving of einde inschrijving van een (BTW) onderneming op het woonadres; - het
(tijdelijk) vervallen van de aansluiting van de woning op het distributienet; -einde
lidmaatschap.
Zolang de Coöperatie geen mededeling heeft ontvangen van wijziging ervan, is de
Coöperatie gerechtigd uit te gaan van de juistheid van de bij haar bekende gegevens van of
betreffende de Leden.
4. Overdracht Energiedeel
4.1. Indien Lid haar Energiedeel (deels) wil verkopen, dan is het Lid verplicht deze in eerste
instantie te koop aan te bieden aan de overige leden van Coöperatie. Lid zal het bestuur van
Coöperatie schriftelijk op de hoogte brengen van dit voornemen.
4.2. Het staat het Lid vrij de vraagprijs van het Energiedeel zelf te bepalen.
4.3. Het bestuur zal na ontvangst van deze mededeling en van de vraagprijs een periode van 14
dagen in acht nemen om te inventariseren of er onder de leden van Coöperatie gegadigden
zijn voor overname van het Energiedeel van het verkopend Lid.
4.4. Het staat de overige leden vrij een ander bod uit te brengen op het Energiedeel.
4.5. Indien binnen deze periode geen reactie wordt ontvangen, dan wel indien er tussen het
verkopend Lid en enig ander lid van Coöperatie geen overeenstemming bereikt wordt over
een voor beide partijen acceptabele prijs, staat Lid vrij het Energiedeel aan te bieden aan
belangstellenden buiten Coöperatie. Lid dient het bestuur schriftelijk op de hoogte te stellen
van dit voornemen.
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4.6. Indien Lid zijn Energiedeel wil overdragen aan een niet-lid, kan dit alleen onder de
voorwaarde dat de koper lid wordt van Coöperatie. Verkopend Lid verplicht zich de koper
van de rechten en plichten en voorwaarden voor lidmaatschap op de hoogte te stellen,
zodat koper direct een verzoek tot lidmaatschap van Coöperatie bij het bestuur kan
indienen.

4.7. Indien Lid het Energiedeel heeft verkocht, dient Lid Coöperatie hiervan direct in kennis te
stellen.
4.8. Indien het Energiedeel aan een huidig Lid wordt verkocht, ontvangt dat Lid een addendum
op zijn ledenovereenkomst, waarin de nieuwe situatie wordt vermeld,
4.9. Indien Lid haar restant Energiedeel heeft verkocht behelst dit ook een onmiddellijke
opzegging van het lidmaatschap van Coöperatie.
5. Aanspraak bij het eindigen van het Lidmaatschap
5.1. Indien het lidmaatschap van Coöperatie eindigt door opzegging door het Lid of de
Coöperatie, eindigt daarmee tevens de Overeenkomst, met dien verstande dat daarmee de
verplichting ontstaat voor Lid – dan wel diens rechtsopvolgers – zijn Energiedelen aan
Coöperatie aan te bieden op in artikel 4 beschreven wijze.
5.2. Indien geen overnamekandidaat, zoals genoemd in lid 1, gevonden wordt binnen 3
maanden na het aangekondigde voornemen tot einde lidmaatschap, zal het Lid gerechtigd
zijn tot het saldo van zijn Ledenrekening per de dag waarop het Lidmaatschap eindigt,
waarbij de waarde van zijn Energiedelen vastgesteld worden op de wijze als bepaald in
Artikel 6.
5.3. Bij een einde lidmaatschap op de wijze van lid 2, vervallen de Energiedelen aan de
coöperatie
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5.4. Indien een terugbetaling van het saldo van de Ledenrekening ondanks het in lid 1 bepaalde
de continuïteit van de Coöperatie in gevaar zou brengen, zulks ter beoordeling van het
Bestuur, dan is het Bestuur gerechtigd het saldo van de Ledenrekening te voldoen in
maximaal zeven (7) gelijke jaarlijkse termijnen.
5.5. Met inachtneming van het in lid 1 en lid 2 bepaalde zal bij opzegging door of van meer dan
één Lid terugbetaling steeds plaatsvinden in volgorde van het eindigen van het
Lidmaatschap. Indien lidmaatschappen eindigen op dezelfde dag dan zullen de betreffende
leden steeds gelijk behandeld worden.
5.6. In geval van ontzetting uit het Lidmaatschap vervalt het saldo van de Ledenrekening van het
betreffende Lid aan de Coöperatie.

6. Waarderegeling
6.1. De actuele waarde van een Energiedeel wordt bepaald met behulp van de volgende
formule:

Waarde: startwaarde – (startwaarde x tijdsduur x 0,01)
•
•
•
•

Startwaarde: bedrag zoals vermeld in de ledenovereenkomst.
Tijdsduur: in maanden van start tot en met einde (inclusief start- en eindemaand)
Start: maand zoals vermeld in de ledenovereenkomst
Einde: maand waarin de waardebepaling plaats vindt.

6.2. Waarde is een minimale waarde, betrokken partijen kunnen een hogere waarde
overeenkomen.
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7. Wijziging huishoudelijk reglement
7.1. Wijzigingen in het huishoudelijk reglement kunnen uitsluitend worden aangebracht bij
besluit van de Algemene Vergadering. Op de agenda van de Algemene Ledenvergadering
waarin een voorstel tot wijziging aan de orde komt, dient daarvan duidelijk mededeling te
worden gedaan.
7.2. Het doen van voorstellen tot wijziging van het huishoudelijk reglement is voorbehouden aan
het Bestuur, eventueel op voordracht van de leden, zulks door de leden schriftelijk in te
dienen bij het Bestuur uiterlijk 14 dagen vóór de eerstkomende Algemene
Ledenvergadering.
7.3. Er dient altijd gemeld te worden welke wijzigingen voor het HR zijn voorgedragen door de
leden. Het bestuur kan geen vragen/wijzigingsvoorstellen van leden afhandelen buiten de
ALV om.

7.4. De secretaris draagt er zorg voor dat een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk
reglement, waarin de voorgestelde wijzigingen woordelijk zijn opgenomen, wordt
meegezonden met de agenda voor de Algemene Ledenvergadering waarin het
wijzigingsvoorstel zal worden behandeld.
7.5. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste twee/ derde
van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/ derde van de
leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
Indien dit quorum niet wordt bereikt, schorst de voorzitter de vergadering voor het
betreffende agendapunt en dient het bestuur hiervoor een nieuwe vergadering uit te
schrijven.
In deze vergadering zijn alle besluiten met een gewone meerderheid van de alsdan geldig
uitgebrachte stemmen, ongeacht het quorum der vergadering, rechtsgeldig.
7.6. Uitgebrachte stemmen moeten rechtsgeldig zijn. Als een lid vertegenwoordigd is door een
ander, is een bericht van het lid hierover en identificatie van de vertegenwoordiger vereist.

8. Slotbepaling
In alle gevallen waarin verschil van mening bestaat over de toepassing van enige bepaling van
het huishoudelijke reglement beslist het Bestuur.
Vastgesteld 17-04-2019
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