HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Huishoudelijk Reglement Coöperatie Drechtse Energie CDE U.A.
Dit Huishoudelijk Reglement is opgesteld conform de statuten van de Coöperatie Drechtse Energie CDE U.A.
ARTIKEL 1. DEFINITIES
In dit reglement wordt verstaan onder:


Algemene Ledenvergadering (ALV):

het orgaan van de coöperatie conform art. 9 van de statuten



Bestuur:

het orgaan van de coöperatie conform art. 13 van de statuten



Coöperatie :

Coöperatie Drechtse Energie CDE U.A



Leden en bijzondere leden:

de leden en de bijzondere leden van de coöperatie conform art. 4
van de statuten



Huishoudelijk reglement:



Asset:

productiemiddel voor hernieuwbare energie



Duurzaamheidsfonds:

het investeringsfonds van de Coöperatie, dat dient voor het

het onderhavige reglement

opstarten van nieuwe assets
ARTIKEL 2. FUNCTIE REGLEMENT
1.

Dit reglement geeft nadere voorschriften, zoals aangegeven in de statuten, en dient ter vastlegging
van interne procedures en werkafspraken.

2.

Dit reglement bevat geen artikelen in tegenspraak met de statuten en kan – op voordracht van het
bestuur - worden gewijzigd door een meerderheid van stemmen van de Algemene Ledenvergadering.

ARTIKEL 3. LIDMAATSCHAP
1.

De Coöperatie kent leden en bijzondere leden.

2.

Het lidmaatschap van de Coöperatie wordt verworven overeenkomstig de statuten en dit reglement
van de Coöperatie.

3.

Naast het lidmaatschap van de Coöperatie kan een lid ook lid zijn van een kring.
a.

Het lidmaatschap van een kring houdt in dat het betreffende lid heeft geïnvesteerd in een asset;

b.

De Algemene Ledenvergadering stelt de randvoorwaarden vast van een kring;

c.

Nieuwe investeringsprojecten van een kring behoeven vooraf goedkeuring van de Algemene
Ledenvergadering. Deze Algemene Ledenvergadering kan de bevoegdheid delegeren aan het
bestuur;

d.

De Algemene Ledenvergadering kan besluiten dat een kring vanuit de opbrengsten van een asset
een financiële bijdrage levert aan het Duurzaamheidsfonds van de Coöperatie;

e.

De kring kiest op de vergadering van deelnemers/leden een kringbestuur;

f.

In het kringbestuur wordt één bestuurslid van de coöperatie Drechtse Energie opgenomen;

g.

De kring stelt een reglement op voor de kring en legt dit ter globale toetsing voor aan het bestuur
van Drechtse Energie.

h.

Het kringbestuur behartigt de belangen, de assets en ingebrachte middelen van de leden die lid
zijn van een kring. Het kringbestuur vertegenwoordigt de leden van de kring in de Coöperatie en
naar derden. Rechtshandelingen met betrekking tot de assets en ingebrachte middelen van de
kring worden aangegaan door het bestuur van de Coöperatie, met voorafgaande instemming van
het bestuur van de kring.

i.

Op voordracht van het kringbestuur wordt door het bestuur van de Coöperatie een projectleider
benoemd. De projectleider is rekening en verantwoording verschuldigd aan het kringbestuur. Het
kringbestuur functioneert in deze als opdrachtgever richting projectleider.

j.

Het kringbestuur functioneert als opdrachtgever nadat het kringbestuur goedkeuring heeft
gekregen van het bestuur van de Coöperatie.
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k.

Betalingen in het kader van activiteiten van de kring worden gedaan door de penningmeester of
voorzitter van de coöperatie op voorstel van het bestuur van de kring.

l.

De assets voortvloeiend uit de gedane investeringen van de kring en de daartoe door deze leden
ingebrachte middelen komen toe aan de leden van de kring. De aanspraken op het vermogen,
verlies en winst van de leden van de kring komen tot uitdrukking in de jaarcijfers van de
Coöperatie.

4.

De Coöperatie kent de volgende bijzondere leden.
a.

Jongeren: dit zijn natuurlijke personen jonger dan 18 jaar. Zij betalen éénmalig € 5. Zij hebben
geen stemrecht, maar mogen wel actief meedoen aan de activiteiten van de Coöperatie. Ook
mogen zij investeren in assets van de Coöperatie. Zodra zij 18 jaar zijn geworden worden ze
automatisch lid.

5.

Door het aanvaarden van het lidmaatschap onderschrijft het nieuwe lid de doelstellingen van de
Coöperatie en de voorwaarden verbonden aan het lidmaatschap. De Coöperatie wil naast het
realiseren, onderhouden en exploiteren van assets zorgen dat de revenuen worden uitgekeerd als
rendement aan de leden en als bijdrage aan andere duurzame projecten. Dit laatste wordt na een
voorstel van het bestuur besloten door de Algemene Ledenvergadering.

6.

Voor leden wordt een register bijgehouden waarin de (bedrijfs)naam, de personalia, de
adresgegevens, waaronder het e-mailadres. Tevens worden daarin opgenomen het
bankrekeningnummer, de datum van aanmelding en de datum van uitreding. Van leden van wordt
daarnaast bijgehouden tot welke kring(en) zij behoren.

7.

Bij verandering van de gegevens is het lid verplicht dit terstond aan de secretaris te melden.

ARTIKEL 4. CONTRIBUTIE/INLEG
1.

De Algemene Ledenvergadering kan een eenmalige of jaarlijkse contributie vaststellen.

2.

Nieuwe leden doen een éénmalige inleg van € 10.

3.

Leden die met een hoger bedrag dan € 10 deelnemen in een asset zijn vrijgesteld van de inleg zoals
genoemd onder artikel 4.2.

ARTIKEL 5. TAKEN/BEVOEGDHEDEN BESTUUR
1.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van de Coöperatie, de toepassing van de
verplichtingen verbonden aan het lidmaatschap van Coöperatie Drechtse Energie CDE U.A, naleving
van de statuten en reglementen, beheer van geldmiddelen en uitvoering van genomen besluiten
inclusief het aangaan van verplichtingen die daarbij behoren. Het is voor al zijn handelingen
verantwoording verschuldigd aan de Algemene Ledenvergadering.

2.

Het bestuur vergadert tenminste 4 maal per jaar.

3.

Besluiten in het bestuur dienen te worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

4.

Het bestuur is belast met de uitleg van dit reglement, alle regels en bepalingen en heeft het recht
dispensatie te verlenen behalve van die bepalingen waarin de beslissing aan de Algemene
Ledenvergadering is overgelaten. Het beslist verder in alle gevallen waarin door de statuten en dit
reglement niet is voorzien.

5.

Het bestuur is verantwoordelijk voor tijdige werving van kandidaten voor vacatures in het bestuur.

6.

Het bestuur is bevoegd om binnen de door de Algemene Ledenvergadering gestelde kaders c.q
budgetten uitgaven te doen.

7.

Het bestuur kan bij nieuwe kansen voor een asset tot maximaal €5000,- besteden met een
verantwoording achteraf naar de ledenvergadering.

ARTIKEL 6. GOEDKEURING VAN BESTUURSBESLUITEN
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1.

Besluiten van het bestuur behoeven instemming van de ALV voor besluiten strekkende tot:
a. Winstuitkering aan leden of uitkering uit de winst aan derden;
b. Aangaan van leningen;
c. Het vaststellen van reglementen van de coöperatieve vereniging;
d. Vaststelling begroting en jaarrekening;
e. Vaststellen beleidsplan van Coöperatie Drechtse Energie;
f. Goedkeuring nieuwe projecten.

ARTIKEL 7 ALGEMENE VERGADERING
1.

Het bestuur verstuurt een uitnodiging voor de ALV.

2.

De uitnodiging omvat minimaal de agenda, locatie en tijdstip van de vergadering.

3.

Wanneer er concrete voorstellen worden voorgelegd of stukken ter instemming worden geagendeerd
worden deze ook voor de vergadering toegestuurd.

4.

De uitnodiging voor de vergadering kan per email worden verstuurd.

5.

Tijdens de ALV hebben sympathisanten ook toegang. Zij hebben spreekrecht en geen stemrecht.

6.

Ieder gewoon lid heeft één stem. Een lid kan een ander lid machtigen hem op de vergadering te
vertegenwoordigen.
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