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1.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT – ALGEMEEN

1.1 Dit Huishoudelijk Reglement, hier na te noemen het Reglement, betreft een aanvulling op het
bepaalde in de statuten van Energie De Liemers. Naast het Huishoudelijk Reglement kent de
coöperatie een Bestuursreglement en een Privacy verklaring.
1.2 Dit reglement is digitaal te raadplegen op de website van Energie De Liemers,
www.energiedeliemers.nl.
1.3 Dit reglement kan worden gewijzigd door de ALV in geval van wijzigingen in de werkwijze, of
herziening van het beleid van Energie De Liemers.
1.4 Bij strijdigheid tussen de statuten en bepalingen in dit reglement, zijn de statuten bepalend.
Indien één of meer van de bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig zijn, tast dit de
geldigheid van de overige bepalingen niet aan.
1.5 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het Bestuur.

2.

LEDEN EN LIDMAATSCHAP

2.1 Deze paragraaf vormt een aanvulling op artikel 5 van de statuten.
2.2 Ieder lid wordt geacht met de inhoud van de statuten en de reglementen bekend te zijn en in te
stemmen met de doelstellingen van Energie De Liemers, zoals beschreven in artikel 3van de
statuten.
2.3 Leden (natuurlijke personen) dienen niet verplicht woonachtig of verblijvend te zijn in het
werkgebied van Energie de Liemers. Rechtspersonen (bedrijven, instellingen, overheden) die lid
zijn, moeten geheel of gedeeltelijk in het werkgebied gevestigd of gesitueerd zijn.
2.4 Personen en instellingen die als lid wensen toe te treden richten een daartoe strekkend
schriftelijk verzoek of email aan het bestuur met opgave van:
a. bij een natuurlijk persoon:
aanspreektitel, naam, voornaam, geboortedatum, adres, woonplaats,banknummer
en e-mail adres;
b. bij een rechtspersoon: een recent uittreksel uit het handelsregister niet ouder dan 28 dagen
dan de datum van het verzoek tot toetreding.
2.5 Leden worden geacht bij verandering van de gegevens genoemd in 2.4, binnen 14 dagen na de
wijziging, de ledenadministratie/secretaris hiervan schriftelijk (of via een e-mail) in kennis te
stellen.
2.6 Energie de Liemers is voornemens gebruik te gaan maken van het systeem ‘Econobis’ (ICT
platform voor energiecoöperaties). Op het moment dat dit gerealiseerd is, dan kunnen ledende
benodigde gegevens zelf invoeren en muteren in een persoonlijke omgeving.
2.7 Een lidmaatschap gaat in op de eerste dag van een kalendermaand.
Bij een niet volledig jaar wordt de contributie berekend over het aantal maanden lidmaatschap.
2.8 Door toetreding tot de coöperatie verplicht ieder lid zich tot het betalen van de vastgestelde
contributie en het machtigen van Energie De Liemersom dit via automatisch incasso te innen. De
contributie wordt eenmalig en volledig betaald voor het lopende kalenderjaar.
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2.9 De contributie wordt jaarlijks geïnd in maart van elk jaar, tenzij leden gedurende het lopende
jaar lid worden. In dat geval wordt de contributie eenmalig zo spoedig mogelijk na ingang van
het lidmaatschap geïnd.
2.10 In het oprichtingsjaar 2021 wordt de contributie voor leden vastgesteld op:
- voor particulieren:
€ 24,- per jaar.
- voor bedrijven en organisaties: € 240,- per jaar.
- jeugdleden zijn geen contributie verschuldigd.
2.11 Naast de jaarlijkse contributie wordt een eenmalig inschrijfgeld gevraagd van € 50,- voor
particulieren en €100,- voor bedrijven en organisaties.
2.12 Nieuwe leden betalen hun contributie en inschrijfgeld bij aanvang van het lidmaatschap.
2.13 Het bestuur kan eens per jaar besluiten het contributiebedrag aan te passen. Een
contributieverhoging of -verlaging wordt ter goedkeuring aan de ALV voorgelegd.
2.14 Restitutie van contributie is uitgesloten, tenzij het bestuur anders beslist.

3.

DONATEURS EN SPONSORS

3.1 Donateurs zijn die personen of organisaties, die zich bereid hebben verklaard Energie De
Liemersfinancieel te steunen, zonder daarvoor stemrecht te krijgen.
3.2 Donateurs die geen lid zijn, worden als donateur opgenomen in het ledenregister.
3.3 Indien de laatste donatie van een donateur, die geen lid is, ouder is dan twee kalenderjaren, dan
kan de registratie als donateur in het ledenregister worden doorgehaald.
3.4 Donateurs voldoen jaarlijks een tenminste het door de Algemene Ledenvergadering (ALV) vast
te stellen bedrag om de doelstelling van Energie De Liemerste ondersteunen.
3.5 In het oprichtingsjaar 2021 wordt het minimale bedrag voor donateurs vastgesteld op € 100,-.
3.6 Sponsors zijn die personen of organisaties, die zich bereid hebben verklaard Energie De
Liemersfinancieel dan wel materieel te ondersteunen, zonder daarvoor stemrecht te krijgen.
3.7 Over sponsorgelden tot € 5.000,-(vijfduizend euro) beslist het bestuur.
Bedragen boven € 5.000,- (vijfduizend euro) is de ALV beslissingsbevoegd.
(Rechten en verplichtingen sponsors en Energie De Liemerskunnen worden geregeld in een
sponsorreglement).

4.

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV)

4.1 De Algemene Ledenvergadering (ALV) bestaat uit de verzamelde leden en is het hoogste orgaan
van de coöperatie. Aan haar komen alle bevoegdheden toe die door de wet en de statuten aan
haar zijn opgedragen. In dit reglement zijn een aantal belangrijke taken en bevoegdheden
weergegeven. Voor het overige wordt verwezen naar de statuten.
4.2 De belangrijkste taken van de ALV zijn:
a. het kiezen van de leden van het bestuur op een wijze als in de statuten bepaald;
b. besluiten tot het instellen van een Raad van Toezicht;
c. benoemen van een kascommissie;
d. het vaststellen van de statuten en de daarin genoemde reglementen zoals het Huishoudelijk
reglement, het Bestuursreglement en het Participatiereglement;
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e. het goedkeuren van het jaarplan en de begroting voor het volgend boekjaar;
f. het vaststellen van de jaarrekening van het afgelopen boekjaar;
g. het jaarlijks beoordelen van het door het bestuur gevoerde beleid in relatie tot het doel
van de coöperatie;
h. goedkeuren van een besluit tot uitgifte van participaties en bestuursbesluiten met betrekking
tot de hoogte van een rentevergoeding op participaties;
i. goedkeuren of nemen van andere belangrijke besluiten op organisatorisch en/of financieel
gebied, conform het bepaalde in de statuten.
5.

VERGADERINGEN Algemene Ledenvergadering (ALV)

5.1 In de statuten, artikelen 18 t/m 21,zijn zaken met betrekking tot de ALV vastgelegd.
5.2 De ALV vergadert wanneer het bestuur dat noodzakelijk acht of als dit op grond van de statuten
verplicht is, ten minste eenmaal per jaar, uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het
boekjaar.
5.3 Stemgerechtigd in de ALV zijn alle niet geschorste leden.
Met inachtneming van het in de statuten bepaalde heeft elk lid, met uitzondering van
jeugdleden, één stem.
5.4 Een lid heeft geen stemrecht met betrekking tot besluiten als gevolg waarvan contractuele
verbintenissen (niet zijnde participaties) ontstaan tussen Energie De Liemersen hemzelf, zijn
partner en/of een van zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn.
5.5 Indien een lid, zijn partner of een van zijn bloed -of aanverwanten in rechte lijn persoonlijk bij
een zaak die op de agenda van de ALV staat, is betrokken, brengt hij dat ten minste drie dagen
voor de vergadering aan de voorzitter ter kennis. In geval van betrokkenheid van een
rechtspersoon bij een zaak die op de agenda van de ALV staat, brengt de vertegenwoordiger van
de rechtspersoon dit ten minste drie dagen voor de vergadering aan de voorzitter ter kennis.
5.6 Besluiten worden bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen genomen,
tenzij in de statuten anders voorgeschreven.
5.7 Tot 28 dagen voor de aanvang van de ledenvergadering, of zoveel eerder als het bestuur
vaststelt, kan ieder lid voorstellen indienen met betrekking tot de agenda en de agendapunten.
Voorstellen moeten zijn ondertekend door tenminste vijf leden. De ledenvergadering beslist, op
voorstel van het bestuur, op welke wijze de voorstellen in behandeling worden genomen.
5.8 Voorstellen die tijdens de vergadering worden ingediend, worden naar goeddunken van de
voorzitter, penningmeester en secretaris afgehandeld.
6.

STEMMINGEN

6.1 Aan het begin van de ledenvergadering krijgen de leden stembriefjes en een rode en gele
stemkaart uitgereikt.
6.2 Stemmen gebeurt door ophouden van stemkaarten.
6.3 Bij twijfel van de juiste meerderheid wordt schriftelijk gestemd middels de stembriefjes.
6.4 Over personen wordt steeds schriftelijk gestemd.
6.5 Als alternatief kan voor een elektronische wijze van stemmen gekozen worden.
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7.

WERKGROEPEN

7.1 Werkgroepen/Projectgroepen worden gevormd voor het organiseren en uitvoeren van bepaalde
concreet door het Bestuur opgedragen taken.
7.2 De werkgroepen krijgen hun opdracht van het Bestuur en adviseren het Bestuur.
7.3 De werkgroepen worden door het Bestuur ingesteld en zijn rekening en verantwoording
verschuldigd aan het Bestuur.
7.4 De samenstelling en omvang van een werkgroep wordt door het Bestuur per geval vastgesteld.
7.5 De leden van een werkgroep kunnen zowel leden van Energie De Liemersals externen zijn die
vanwege hun specifieke kennis in de werkgroep worden gevraagd.
7.6 Werkgroepen treden niet zelfstandig naar buiten tenzij daarover van tevoren met het Bestuur
overeenstemming is bereikt.
7.7 In beginsel is er geen vergoeding voorzien voor deelname aan een werkgroep/projectgroep. Het
Bestuur komt de bevoegdheid toe in uitzonderlijke gevallen van dit uitgangspunt af te wijken.
Dit geheel ter vrije beoordeling van het Bestuur.
7.8 Het Bestuur kan een werkgroep met onmiddellijke ingang ontbinden of een individueel lid van
de werkgroep van zijn taken ontheffen.
7.9 Werkgroep leden dienen vooraf toestemming te vragen aan een bestuurslid voor elke financiële
verplichting, tenzij dit is geregeld in een specifiek mandaat en/of gespecificeerd taakbudget.
Declaratie van gemaakte kosten is pas mogelijk na inleveren van de originele bewijsvoering bij
de penningmeester.

8.

DECLARATIES

8.1 Alleen Bestuursleden kunnen financiële verplichtingen aangaan. Een en ander dient passend te
zijn binnen een in het bestuur goedgekeurd plan of begroting en/of mandaat. Elk bestuurslid
dient vooraf toestemming te vragen aan de penningmeester van het bestuur voor een financiële
verplichting die € 100,- (honderd euro) of meer bedraagt, tenzij dit passend is in een daartoe
gespecificeerd mandaat en taakbudget.
8.2 Kosten, zoals de deelname aan studiedagen, conferenties, reiskosten die direct of indirect
voorEnergie De Liemers van betekenis zijn, kunnen worden vergoed, mits deze vooraf
goedgekeurd zijn door de voorzitter of de penningmeester.
8.3 Declaratie van gemaakte kosten is pas mogelijk na inleveren van de originele bewijsvoering bij
de penningmeester.
8.4 Declaraties worden door de penningmeester en een ander bestuurslidgeaccordeerd.
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9.

WIJZIGING HUISHOUDELIJK REGLEMENT

9.1 Wijzigingen in het huishoudelijk reglement kunnen uitsluitend worden aangebracht bij besluit
van de Algemene Vergadering. Op de agenda van de vergadering waarin een voorstel tot
wijziging aan de orde komt, dient daarvan duidelijk mededeling te worden gedaan.
9.2 Het doen van voorstellen tot wijziging van het huishoudelijk reglement is voorbehouden aan het
Bestuur, eventueel op voordracht van de leden. Leden dienen de voorstellen ten minste28
dagen vóór de eerstkomende Algemene Vergadering schriftelijk in te dienen bij het Bestuur.
9.3 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 Vergadering (ALV), waarin wijzigingsvoorstel zal worden behandeld.
9.4 Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft een gewone meerderheid van
de geldig uitgebrachte stemmen.

Coöperatie Energie de Liemers U.A.
Kerkstraat 2,
6921 PE Duiven
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