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 Secretariaat: Dahliastraat 17, 4371 EC Koudekerke      
 

 

algemene ledenvergadering 20 november 2018 

 
__________________________________________________________________________________ 

Agendapunt 5: Wijziging Huishoudelijk Reglement, artikel 3, lid 2 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

In de eerste Algemene Ledenvergadering van 29 mei 2018 is het Huishoudelijk Reglement voorgesteld met daarin een 
entreegeld van € 0,-- en een lidmaatschapsgeld van € 25,-- per jaar. Dit reglement is vastgesteld onder de voorwaarde dat het 
bestuur nog eens kritisch zou kijken naar de hoogte van het lidmaatschapsgeld, omdat dit wringt met het te verwachten 
rendement op de obligaties.  
 
Het bestuur begrijpt deze stellingname wanneer die uitsluitend in relatie met de investering in het Zonnepark wordt bezien. De 
Coöperatie heeft echter een veel bredere doelstelling dan uitsluitend de realisatie van een Zonnepark. Met een lidmaatschap 
van de Coöperatie wordt niet alleen het recht verworven op participatie in het Zonnepark met een rendement op de inleg, maar 
ook om gebruik te maken van in het kader van de doelstelling te ondernemen vervolgacties in de toekomst, zoals bijv. 
voorlichting, het uitvoeren van energiescans op woningniveau en energiebesparende maatregelen (isoleren woningen)  het 
realiseren van alternatieve energievoorzieningen zoals warmtepompen  en het realiseren van energieopslag etc., e.e.a. 
(financieel) ondersteund met de overwinst van het Zonnepark. M.a.w. een lidmaatschap met een jaarlijks lidmaatschapsgeld 
zorgt niet alleen voor een continue betrokkenheid bij de energietransitie, maar biedt meer (financiële )voordelen dan uitsluitend 
het rendement op participatie in het Zonnepark.    
 
Tegelijkertijd begrijpt het bestuur, dat ondanks de ideële doelstelling en mogelijke voordelen in de toekomst, de focus nu veelal 
toch vooral is gericht op deelname in het Zonnepark. Omdat we zoveel mogelijk inwoners (liefst iedereen in postcodegebied 
4371) willen betrekken bij de Coöperatie mag de hoogte van het lidmaatschapsgeld een lidmaatschap niet in de weg staan. 
Daarom stellen we voor om de drempel voor toetreding van de Coöperatie te verlagen, het lidmaatschapsgeld vast te stellen op 
een bedrag van € 10,-- per jaar en het bedrag in artikel 3 lid 2 van het Huishoudelijk Reglement dienovereenkomstig te 
verlagen.   
 


