Coöperatie Zon op Nijkerk, Nijkerkerveen, Hoevelaken Locatie I, U.A.
Huishoudelijk reglement
Preambule
Zon op Nijkerk, Nijkerkerveen, Hoevelaken Locatie I, U.A., verder te noemen “Zon op Nijkerk” is een
initiatief van Stichting Duurzaam Nijkerk. De Stichting zet zich in om voor en door burgers Nijkerk
duurzamer te maken. Alles op basis van vrijwillige inzet met als doel een betere wereld nalaten voor
onze kinderen, hun kinderen enz.
Zon op Nijkerk is bedoeld om voor en door inwoners in de gemeente Nijkerk van duurzame energie
te produceren door middel van zonnepanelen. We produceren stroom op het dak van een ander. Zon
op Nijkerk is er dus voor mensen die op hun eigen dak geen panelen, willen, kunnen of mogen
plaatsen. Zon op Nijkerk is niet alleen een concept maar ook een rechtspersoonlijkheid in de vorm
van een coöperatie. Die vorm is gekozen omdat de coöperatie de meeste voordelen biedt voor de
deelnemers. Via de coöperatie staan bijzondere fiscale voordelen open die op andere manieren niet
kunnen worden bereikt. Zon op Nijkerk werkt op basis van de POSTCODEROOS.
Zon op Nijkerk is een coöperatie met leden. Iedereen die meedoet is lid van de coöperatie. Wij
begrijpen dat leden soms alleen meedoen voor een beter milieu en duurzame energie. Wij begrijpen
ook dat sommige leden ook meedoen voor een goed rendement op hun investering.
Zon op Nijkerk is een multiprojectorganisatie. Dat betekent dat we zoveel mogelijk projecten
organiseren binnen de coöperatie. Leden doen mee aan één of meer projecten. Zij hebben wel lusten
maar geen lasten van andere projecten.
Bij Zon op Nijkerk onderscheiden we twee typen leden. “Gewoon lid” wordt door de “Overeenkomst
van lidmaatschap Zon op Nijkerk” te onderteken. Gewone leden ondersteunen de doelstellingen van
Zon op Nijkerk of hebben de intentie dat je gaat deel nemen aan een project. Bij deelname aan een
project word je ‘kapitaallid’ na ondertekening van een financieringsovereenkomst. Kapitaalleden zijn
verplicht kapitaal te storten overeenkomstig die financieringsovereenkomst. Het bestuur besluit over
toelating als lid.
Ook rechtspersonen kunnen lid worden van Zon op Nijkerk. Deze leden kunnen ‘gewoon lid’ of
‘kapitaallid’ zijn. Het bestuur besluit over de toelating van rechtspersonen als lid van Zon op Nijkerk.
Niet natuurlijke personen kunnen investeren in een project. Zijn worden dan ‘kapitaallid’. De
voorwaarden van de kapitaalstorting worden vastgelegd in de financieringsovereenkomst.
Door het ondertekenen van de lidmaatschapsovereenkomst accepteert het lid het in de statuten en
dit reglement bepaalde. In de financieringsovereenkomst worden de voorwaarden over en weer van
de kapitaalstorting vastgelegd. Wijziging van de statuten of dit reglement heeft nooit invloed op de
voorwaarden in de financieringsovereenkomst anders dan dat dit in die overeenkomst is vastgelegd.
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Zon op Nijkerk en projecten
Leden zijn lid van Zon op Nijkerk en deelnemer aan één of meer projecten. Besluiten over een
project komen alleen toe – pro rata – aan de deelnemers van het betreffende project. Besluiten die
niet-projectgebonden zijn komen toe aan de Algemene Leden Vergadering (ALV). Zolang er geen
deelnemers zijn in een project komen aan besluiten toe aan het bestuur.
Uitleg: Leden die deelnemer zijn van project A kunnen alle besluiten nemen die betrekking hebben op
project A. Leden die deelnemers zijn van project B kunnen alle besluiten nemen die betrekking hebben
op project B. Deelnemers aan project A kunnen geen besluiten nemen over project B en vice versa.
Algemene besluiten komen toe aan alle leden door de ALV.

Artikel 1 Huishoudelijk reglement
Dit huishoudelijke reglement geeft invulling aan de in artikel 24 van de statuten van Zon op Nijkerk,
Nijkerkerveen, Hoevelaken Locatie I, U.A. , Nijkerkerveen, Hoevelaken Locatie I, U.A. d.d. 8 april 2016
vastgelegde mogelijkheid een huishoudelijk reglement op te stellen. Het huishoudelijk reglement is
een aanvulling op en meer gedetailleerde invulling van bepaalde artikelen van de statuten, in het
geval van een verschil van invulling prevaleren de statuten. Het huishoudelijk reglement is
vastgesteld in de ledenvergadering van de coöperatie 17 januari 2017.

Artikel 2 Begripsbepaling
In dit reglement wordt verstaan onder:
de coöperatie: Zon op Nijkerk, Nijkerkerveen, Hoevelaken Locatie I, U.A. , Nijkerkerveen, Hoevelaken,
Locatie I U.A. gevestigd te Nijkerk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
65783824;
de statuten: de statuten van de coöperatie, zoals vastgelegd in een akte, gepasseerd bij notaris Van
den Bos te Nijkerk op 8 april 2016;
het bestuur: het bestuur van de coöperatie als bedoeld in artikel 12 van de statuten;
projecten: activiteiten in het kader van het realiseren van de doelstellingen van de coöperatie.
Schriftelijk: per brief, telefax, e-mail of een door een of andere wijze langs elektronisch leesbaar en
reproduceerbaar bericht, mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden
vastgesteld;

Artikel 3 Lidmaatschap
Het bepaalde in dit artikel is een aanvulling op datgene wat beschreven is in de statuten.
3.1. Kapitaalleden van de coöperatie zijn degenen die de “Financieringsovereenkomst Kapitaallid Zon
op Nijkerk” hebben getekend en rechten op de opbrengst van zonnepanelen bezitten.
3.2. Leden van de coöperatiezijn degene die de “Overeenkomst van lidmaatschap Zon op Nijkerk”
hebben getekend.
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3.3. Aspirant-leden zijn (rechts)personen die nog geen dergelijke overeenkomst hebben kunnen
tekenen bij gebrek aan door opzegging van bestaande lidmaatschappen vrijgekomen zonnepanelen
of door gebrek aan voldoende plaatsingsmogelijkheden van nieuwe zonnepanelen.
3.4. Financiële afspraken/verplichtingen lidmaatschap
3.4.1. Ten behoeve van de dekking van de niet-projectgebonden kosten van de coöperatie betaalt elk
lid jaarlijks een niet voor matiging vatbare bijdrage. De hoogte van de jaarlijkse bijdrage is
vastgesteld op € 15,- prijspeil 2016 en wordt ieder jaar geïndexeerd met het prijsindexcijfer CPI alle
huishoudens. De ALV kan besluiten een aanpassing van de bijdrage vast te stellen.
3.5. Opzeggen lidmaatschap, in aanvulling op het gestelde in de statuten kan een lid het
lidmaatschap alleen opzeggen met inachtneming van de bepalingen in de Overeenkomst van
lidmaatschap.

Artikel 4 Algemene ledenvergaderingen
4.1. Alle leden hebben toegang tot de vergadering van leden en zijn bevoegd daarin het woord te
voeren.
4.2. Bij stemming komt aan ieder lid van de Coöperatie één stem toe.
4.3. Besluitvorming




4.3.1. De algemene ledenvergadering kan slechts geldige besluiten nemen als minimaal twee
derde van het aantal leden van de coöperatie aanwezig is. Wordt dit aantal niet gehaald
wordt op korte termijn een tweede algemene vergadering belegd. Wordt ook dan het aantal
niet gehaald dan wordt het voorstel van het bestuur aangenomen.
4.3.2. Bij aanwezigheid van het vereiste aantal leden van de coöperatie worden besluiten
met enkelvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige leden genomen.

4.4. Het bestuur kan een Algemene ledenvergadering alleen schriftelijk bijeenroepen.
4.5. Leden hebben de bevoegdheid een Algemene ledenvergadering bijeen te roepen. Hiervoor is
20% van het aantal stemgerechtigde leden nodig, met een minimum van 2.
4.6. Ledenregister dient actueel te zijn, wordt bijgehouden door de secretaris en minimaal eenmaal
per jaar goedgekeurd tijdens de ALV. Ledenvergadering – bevoegdheden & stemrecht
4.7. De leden vormen de algemene vergadering van de Coöperatie. Aan de leden komen de
bevoegdheden toe die bij wet, de statuten, dit Huishoudelijk Reglement of bij het door het bestuur
vast te stellen Huishoudelijk Reglement aan hem zijn toegekend.
4.8. De ledenvergadering is in het bijzonder bevoegd te besluiten tot: a. het benoemen, schorsen en
ontslaan van de bestuurders; b. het vaststellen van de jaarrekening van de Coöperatie; c. het
benoemen van de accountant; d. het wijzigen van de statuten; e. het wijzigen van het Huishoudelijk
Reglement; f. het ontbinden van de Coöperatie.
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4.9. leder lid heeft in de vergadering van de leden één stem. Een lid kan zijn stem doen uitbrengen
door een schriftelijk daartoe gevolmachtigd ander lid van de coöperatie. Een lid kan slechts één stem
bij volmacht uitbrengen.
4.10. leder lid oefent zijn stemrecht uit in vrijheid, derhalve zonder gebonden te zijn aan enige
instructie.
4.11. Het bestuur maakt een voorstel omtrent de bestemming van het door de Coöperatie behaalde
resultaat. De ALV neemt dit over, of verzoekt het bestuur een ander voorstel uit te werken.
4.12. Indien het bestuur besluit tot uitkering van enig bedrag ten laste van het resultaat, zal dat
gelijkelijk geschieden aan hen, die aan het einde van het desbetreffende boekjaar lid waren of aan
het einde van dat boekjaar hebben opgehouden lid te zijn.
4.13. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd
voor zover de wet dat toestaat.

Artikel 5 Bestuur
5.1. Het Bestuur vertegenwoordigt de Coöperatie.
5.2. Het bestuur is bevoegd alle besluiten te nemen maar de Algemene Vergadering is bevoegd
besluiten van het Bestuur aan haar goedkeuring te
5.3. Het bestuur bestaat uit minimaal 2 en maximaal 5 leden die voor een periode van 4 jaar zijn
verkozen en aftredend zijn volgens een bij de oprichting van de coöperatie opgesteld rooster van
aftreden. Een volgens het rooster aftredend bestuurder is onmiddellijk en onbeperkt
herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van
aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.
5.4. Meer dan de helft van de leden van het bestuur bestaat uit leden van de coöperatie. De overige
leden worden benoemd door de Stichting Duurzaam Nijkerk. De voorzitter van het Bestuur wordt in
functie benoemd door genoemde Stichting.
5.5. Nieuwe bestuursleden:




kunnen worden voorgedragen door het bestuur of door drie of meer leden
bij een tussentijdse vacature neemt een nieuw bestuurslid de plaats in van het afgetreden
bestuurslid;
nieuwe bestuursleden worden benoemd door de Algemene ledenvergadering door schriftelijke
verkiezing, Kandidaat bestuursleden moeten in persoon tijdens de vergadering aanwezig zijn, dan
wel een schriftelijke bereidverklaring aan de voorzitter hebben gestuurd;

5.6. De taken en bevoegdheden van het bestuur zijn vastgelegd in de statuten art. 14. onderwerpen.
5.7. Naast de taken vastgelegd in de statuten is het bestuur bevoegd om tenminste maar niet
uitputten:


Nieuw initiatieven te starten voor zover dat past binnen de doelstellingen van Zon op Nijkerk,
Nijkerkerveen, Hoevelaken Locatie I, U.A.
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Nieuwe projecten te starten
Lidmaatschapsovereenkomsten aan te gaan
(partner)overeenkomsten aan te gaan met ander partijen
(samenwerkings)overeenkomsten te sluiten met de gemeente Nijkerk
Subsidies aan te vragen
Overeenkomsten aan te gaan met dakeigenaren
(notariële) akten te doen opstellen en ondertekenen
Geldleningen af te sluiten
Overeenkomsten aan te gaan met leveranciers ten behoeve van de levering, montage,
exploitatie, onderhoud en beheer van installaties
Procedures te voeren teneinde deze partijen te selecteren
Financieringsovereenkomsten aan te gaan met leden

Alle besluiten worden vastgelegd en zijn voor alle leden op eerste aanvraag in te zien.
5.8. Werkgroepen Het bestuur kan voor bepaalde tijd werkgroepen/projectgroepen in het leven
roepen. Een dergelijke groep bestaat uit minimaal één bestuurslid en twee leden van de coöperatie.
In een dergelijke werkgroep/projectgroep zitten altijd meer coöperatieleden dan bestuursleden.
Deze werkgroepen/projectgroepen krijgen een beschreven omschrijving van de opdracht en
rapporteren schriftelijk aan het bestuur van de coöperatie. Deze groepen worden ontbonden na
financiële afrekening met de penningmeester en decharge op een bestuursvergadering;

Artikel 6 Verkoop zonnepanelen
6.1 Kapitaalleden kunnen op elk moment hun zonnepanelen op elk moment verkopen.
6.2 Bij verkoop van de zonnepanelen geldt de volgende volgorde:
6.2.1 kapitaalleden
6.2.2. nieuw te werven kapitaalleden
6.2.3. het bestuur

Artikel 7 Slotbepalingen
7.1. In gevallen waarin de wet, de statuten en dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist de
voorzitter.
7.2. Alle geïnteresseerden ontvangen schriftelijk op eerste verzoek uit handen van de secretaris één
exemplaar van de statuten en van dit reglement.
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