Huishoudelijk reglement Energie Coöperatie EOS u.a.
Algemene bepalingen
1. Het huishoudelijk reglement is de uitvoering / uitwerking van delen van de
statuten d.d. 28-12-2018. Daar waar in dit huishoudelijk reglement wordt
gesproken over ALV of Algemene Ledenvergadering is bedoeld de Algemene
Vergadering zoals omschreven in de begripsbepalingen van de statuten.
2. Het document waarin de missie, visie en doelstellingen zijn weergegeven maakt

integraal onderdeel uit van dit huishoudelijk reglement.
3. Onder de in artikel 10 van de statuten lid e en f genoemde giften c.a. is tevens

begrepen sponsoring, zonder dat daarvoor van de coöperatie, in algemene zin,
een tegenprestatie wordt verlangd. Indien een tegenprestatie wordt verlangd
dan zal dit aan de ALV worden voorgelegd, die dan hierover besluit.
4. Het rooster van aftreden van bestuursleden stelt de coöperatie uiterlijk in de

eerste ALV van het jaar na realisatie van enig project of uiterlijk in 2022 vast.

Bepalingen in verband met het lidmaatschapscontract
artikel 5, 6 en 9 van de statuten
5. Aspirant leden verklaren met de ondertekening1 van het lidmaatschapsformulier

dat hij / zij de statuten, als mede het huishoudelijk reglement begrijpt, aanvaardt
en zal naleven alvorens men als lid kan worden ingeschreven (conform artikel
6.2 van de statuten). Het bestuur is bevoegd het lidmaatschap op te zeggen
indien:

1

-

de statuten of het huishoudelijk regelement niet worden nageleefd;

-

het lidmaatschap reputatieschade of financiële schade aan de coöperatie
toebrengt of kan toebrengen;

-

het lidmaatschap in strijd is met het doel van de coöperatie.

Hieronder is tevens te verstaan het digitaal invullen van het lidmaatschapsformulier
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6. De jaarlijkse bijdrage voor het lidmaatschap wordt door de ALV vastgesteld. Bij

aanvang van een lidmaatschap eenmalig te vermeerderen met een door de ALV
vastgestelde eenmalige kapitaalsinleg.
De contributie wordt jaarlijks via een automatische incasso geïncasseerd of op
de meest eenvoudige manier door banken ter beschikking gestelde
betaalmogelijkheden geïnd. Een nieuw lid dient het eerste bedrag vermeerderd
met de kapitaalinleg zelf te storten op het bankrekeningnummer van de
coöperatie.
7. De contributie zal in het eerst half jaar het volle bedrag bedragen en in de

tweede helft van het jaar, vanaf 1 juli, voor dat jaar 50%.
8. De éénmalige kapitaalinleg wordt niet geheven in het eerste bestaansjaar 2019.

Vanaf 1 januari 2020 kan aan een nieuw lid een eenmalige kapitaalinleg worden
gevraagd.
9. Een lid staat het vrij een hogere jaarlijkse bijdrage of éénmalige kapitaalinbreng

(gift of donatie) te doen. Dit dient dan als zodanig wel expliciet omschreven te
worden bij de overboeking naar de coöperatie. Deze extra bijdrage heeft geen
invloed op zeggenschap en aandeel in het kapitaal van de coöperatie.
10. Elk lid krijgt een uniek lidmaatschapsnummer waarmee het lid (of een

erfgenaam) zich kan identificeren bij de coöperatie.

Bepalingen in verband met het leningen- en/of participatiereglement
artikel 10 lid 1c van de statuten
11. Een lid dat deelneemt in het kapitaal van de coöperatie beseft dat hij belegt

buiten toezicht van de AFM. Als het bestuur geen vragen heeft gehad over de
betekenis hiervan, gaat zij er vanuit dat het lid dit begrijpt. Als het bestuur
redelijkerwijs wist of had kunnen weten dat deelnemen in het kapitaal van de
coöperatie voor het desbetreffende lid niet verantwoord is, kan zij besluiten de
lening af te lossen, en /of de certificaten terug te betalen. Bij leningen en
participaties die het totaal bedrag van € 5.000,00 bij een lid te boven gaan, heeft
het bestuur het recht aanvullende vragen te stellen aan het lid. Bij twijfel wordt
door het bestuur negatief beslist.

12. Algemene informatieverstrekking over leningen en/of participaties wordt door het

bestuur aan de ALV verstrekt of door middel van algemeen aanvaardbare
communicatiekanalen. Hierin staat in ieder geval opgenomen welke leningen of
participaties uitgegeven worden, wat de risico aanduiding is en wat de beoogde
vergoeding voor het gestorte kapitaal is. De ALV beslist over de definitieve
uitgifte van het aantal certificaten en de hoogte van de rentevergoeding.

Bepalingen in verband met einde lidmaatschap van het bestuur / schorsing
artikel 13 lid 1 van de statuten.
13. Indien een lid of leden, voor de uitvoering op artikel 13.1 van de statuten, de

overtuiging hebben het bestuur of één van de bestuursleden te willen schorsen
of ontslaan, dan dient er een in woord geschreven verklaring (motie) met
reden(en) aan alle leden op de ALV te worden overlegd.
Het bestuur zal, als het niet meer dan 1 bestuurslid of lid betreft, met de
indieners van de motie in overleg gaan en nagaan of er een directe oplossing
(schikking) mogelijk is. Indien meer dan 2 personen bij een motie betrokken zijn
zal het bestuur de vertrouwenscommissie om advies vragen. De
vertrouwenscommissie is na oprichting van de coöperatie door het bestuur
benoemd en bestaat uit 3 onafhankelijke personen, geen lid van de coöperatie.
De commissie zal bindend aangeven of het voorstel wordt verworpen of welke
passende maatregelen moeten worden genomen
De commissie brengt een schriftelijke stellingname uit die gearchiveerd wordt en
door een ledencommissie kan worden ingezien waardoor er een controle
mogelijk is dat het bestuur ook conform de commissie uitspraak handelt.
Het oordeel van de commissie zal door het bestuur worden gevolgd.
Indien de commissie besluit dat de kwestie in de ALV dient te worden
afgehandeld, worden de voorstellen op de ALV in stemming gebracht.
Conform de bepalingen in de statuten heeft ieder lid één stem en de wijze van
stemmen ligt vast in de statuten. Worden bij tweede herhaling het aantal
stemmen niet gehaald dan vervalt de motie.

Bepalingen in verband met de jaarrekening
artikel 18 van de statuten
14. Bij het voorstel van de resultaat bestemming, wordt jaarlijks het bedrag

voorgesteld dat door de coöperatie bestemd is voor uitkering aan “Een nader
te benoemen stichting kleine kernen ……….” en daarvoor in aanmerking
komende ondersteuningsfondsen. Bij de vaststelling van de jaarrekening is dit
tevens de goedkeuring van de leden dit bedrag uit te keren.
15. De

juiste organisatie en/of afspraken met betrekking tot het
ondersteuningsfonds zullen in een afzonderlijk reglement worden vastgelegd.

Bepalingen in verband met vrijwilligerswerk
artikel 24d van de statuten
16. Vrijwilligers van de coöperatie ontvangen geen vergoeding. Voor de vergoeding

van onkosten moet vóór het maken van deze kosten, in een
bestuursvergadering budgettair toestemming worden gevraagd. Of buiten de
vergadering aan twee bevoegd bestuurders.
17. De penningmeester boekt het bedrag van de onkosten pas over na overlegging

van bewijs van uitgave en nadat hij zich er van heeft overtuigd dat twee
bevoegd bestuurders hiertoe toestemming hebben verleend.

Dit huishoudelijk reglement treedt in werking op de eerste dag na vaststelling.

Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Energie Coöperatie EOS u.a. te
Boukoul – Swalmen op 26 oktober 2019.

