HUISHOUDELIJK REGLEMENT
COÖPERATIE DUURZAAM BEILEN U.A.
TE BEILEN
Versie 2022, vastgesteld door de A.L.V. dd……………………..
Het huishoudelijk reglement moet gelezen worden in samenhang met:
1
2

Het Burgerlijk Wetboek
Akte van oprichting en Statuten van Coöperatie Duurzaam Beilen U.A.

Artikelen:
1

Doelen
De doelen zijn in art.2 van de Statuten omschreven. De belangrijkste zijn:
Levering van energie en het stimuleren van energiebesparingen.
Nevendoelen
Verduurzaming van het dorp Beilen in de meest uitgebreide zin. Zie art 3 van de Statuten.

2

Middelen
In art. 3 van de statuten zijn de middelen uitgebreid omschreven, waaronder bij punt a
De lidmaatschapsgelden. Het oprichtingsbestuur heeft voor het jaar 2022 de
lidmaatschapsgelden voor particulieren vastgesteld op €10,-- per jaar.
Voor bedrijven is dit €50,-- per jaar.

3

Leden
In art. 4 van de statuten wordt onderscheid gemaakt tussen particulieren en bedrijven,
waaronder rechtspersonen.
De toelating en beëindiging van lidmaatschap van leden wordt in een ledenregister
bijgehouden.
Tevens worden de rechten en verplichtingen van leden geregeld in art. 8 van de statuten.
Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar van 1 januari t/m 31 december .
Het lidmaatschap kan schriftelijk of per e-mail worden opgezegd tot uiterlijk 30 november
van het lopende lidmaatschapsjaar.
Zonder opzegging wordt het lidmaatschap automatisch verlengd met een jaar.
Bij aanvang van het lidmaatschap tijdens het kalenderjaar wordt alsnog het gehele jaarlijkse
aan lidmaatschapsgeld in rekening gebracht.
Bij opzegging tijdens het jaar wordt geen restitutie van lidmaatschapsgelden uitgekeerd.
Lidmaatschapsgelden worden via automatische incasso afgeschreven in januari van het
betreffende lidmaatschapsjaar.

4

Bestuur
In art. 13 van de statuten worden de bestuursfuncties geregeld.

5

Commissies
Het bestuur kan zich laten bijstaan door commissies.
Commissies worden nader vastgesteld, te denken valt aan:
Commissie zonnepanelen bij particulieren
Commissie energiebesparing en advies bij winkels en bedrijven
Commissie energiecoaches
Commissie biodiversiteit, groen leven, voedselbossen etc.
Commissie sociale zaken

6

Algemene vergadering
In art. 16 van de statuten zijn de regels van de algemene vergadering beschreven.

7

Deelnemingen, projecten
De algemene ledenvergadering kan besluiten nemen tot het aangaan van deelnemingen in
andere (overkoepelende) energie coöperaties en zonnepark- , windmolen- energieopslag- en
overige projecten.

8

Raad van toezicht
Momenteel heeft de coöperatie geen Raad van Toezicht. Maar wanneer de coöperatie in de
toekomst gaat groeien, dan heeft de algemene ledenvergadering de bevoegdheid een Raad
van Toezicht in te stellen.

9

Overige bepalingen
De algemene ledenvergadering heeft de bevoegdheid nadere bepalingen te maken.

