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 Secretariaat: Dahliastraat 17, 4371 EC Koudekerke      
 

 

algemene ledenvergadering 20 november 2018 

 
__________________________________________________________________________________ 

Agendapunt 4: Wijziging statuten, artikel 5  

_________________________________________________________________________________________________________________ 

De Coöperatie Energieneutraal Koudekerke/Dishoek heeft tot doel om Koudekerke/Dishoek (postcodegebied 4371) in 

2030 energieneutraal te doen zijn. Om dit doel te bereiken is het noodzakelijk / gewenst  om alle energieverbruik in het 

gebied in beschouwing te nemen en bij de activiteiten van de Coöperatie te betrekken.   

Gebleken is dat, door een omissie, in de huidige statuten het lidmaatschap en daarmee de betrokkenheid bij de 

Coöperatie beperkt is tot natuurlijke personen die ingeschreven zijn op een woonadres met postcode 4371 of Noordweg 

7, 8, 9 en 10 te Biggekerke en rechtspersonen of personenvennootschappen die volgens inschrijving KvK hun feitelijk 

adres hebben of een nevenvestiging hebben met postcode 4371 of Noordweg 7, 8, 9 en 10 te Biggekerke. Dit betekent 

dat eigenaren van andere onroerende zaken zoals zomerhuizen en bedrijfspanden/-percelen die energie verbruiken in 

het gebied van een lidmaatschap en daarmee betrokkenheid zijn uitgesloten. Dit strookt niet met de doelstelling van de 

Coöperatie en is ook nooit de bedoeling geweest. 

Daarom wordt voorgesteld om de statuten als volgt te wijzigen. 

LEDEN 

Artikel 5 

1. Leden van de coöperatie kunnen zijn: 

a.   natuurlijke personen, die volgens inschrijving in de basisregistratie personen zijn ingeschreven op een woonadres 

met Nederlandse postcodecijfers 4371 of aan de Noordweg 7, 8, 9 en 10 te Biggekerke (gemeente Veere) of een 

of meer onroerende zaken bezitten binnen dat gebied en gebruikmaken van energie; en 

b.   rechtspersonen of personenvennootschappen, die volgens inschrijving in het handelsregister hun feitelijk adres, 

een nevenvestiging hebben met Nederlandse postcodecijfers 4371 of aan de Noordweg 7, 8, 9 en 10 te 

Biggekerke (gemeente Veere) of een of meer onroerende zaken bezitten binnen dat gebied en gebruikmaken van 

energie; die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als lid zijn toegelaten. 

Hiervan blijkt uit een door het bestuur afgegeven verklaring. 

2. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten. 

3. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen. 

 
 


