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Reglement Zonnecoöperatie West-Friesland U.A.  

vastgesteld door de Vergadering van  12 maart 2015. 

1. Definities  

In dit reglement hebben de volgende termen de volgende betekenis:  

Bestuur:   het telkens in functie zijnde bestuur van de Coöperatie.  

Coöperatie:   Zonnecoöperatie West-Friesland U.A. opgericht op 12 februari 2015.  

Project:    een bedrijfscomplex gelegen in het werkgebied van de coöperatie   

Kapitaal:   het vermogen van de Coöperatie genoemd in artikel 10 van de Statuten.  

Leden:    de leden van de Coöperatie.  

Leden Overeenkomst:  de overeenkomst tussen een Lid en de Coöperatie (Statuten, art.8, lid 2).  

Ledenrekening: de door de Coöperatie voor een Lid in de administratie aangehouden rekening, 

waarop het Ledenkapitaal (inschrijfgeld) van het betreffende Lid wordt 

geadministreerd (Statuten, art.10) 

Zonnecertificaten: het gebruiksrecht van een hoeveelheid geïnstalleerde Wattpiek. 

Panelen:   zonnepanelen voor de opwekking van stroom.  

Statuten:   de statuten van de Coöperatie zoals telkens van kracht.  

Vergadering:   de Algemene Ledenvergadering van de Coöperatie (zie Statuten, artikel 18)  

2. Statuten  

 

De Statuten bevatten de essentiële bepalingen omtrent de organisatie en het lidmaatschap van de Coöperatie. 

De Leden kunnen de Statuten inzien op de website van de Coöperatie.  

 

Daarnaast bevat het Burgerlijk Wetboek bepalingen omtrent coöperaties (met name in artt. BW2: 53 en 

volgende). Aangezien een coöperatie een soort vereniging is, zijn de meeste wettelijke bepalingen omtrent 

verenigingen eveneens van toepassing (met name: artt. BW2: 26 en volgende).  

 

Het onderhavige reglement, genoemd in de Statuten, bevat nadere regelingen omtrent een beperkt aantal 

onderwerpen. Het reglement kan worden aangevuld of gewijzigd door de Vergadering, het hoogste orgaan van 

de Coöperatie, op voorstel van het Bestuur.  

 

Ingeval van tegenstrijdigheid hebben de bepalingen van de Statuten (en die van de wet) voorrang boven de 

regelingen opgenomen in dit reglement.  
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3. Lidmaatschap 

Het aspirant lid vult de “Aanvraagformulier voor lidmaatschap en zonnecertificaten van de zonnecoöperatie 

West-Friesland” in.  

Hij/zij maakt het inleggeld over op de bankrekening van de coöperatie. 

Na ontvangst van het aanvraagformulier en het inleggeld beslist het Bestuur over toelating.  

Indien akkoord is het lidmaatschap definitief.  

Indien het Bestuur de aanvraag niet accepteert meldt zij dit met redenen omkleed aan de aanvrager en stort zij 

het reeds betaalde inleggeld terug. 

Toewijzing van zonnecertificaten voor een project geschiedt op volgorde van binnenkomst van het 

“Aanvraagformulier voor lidmaatschap en zonnecertificaten van de zonnecoöperatie West-Friesland”. 

Indien voor een specifiek project meer aanvragers zijn dan beschikbare zonnecertificaten worden de aanvragen 

van leden die niet gehonoreerd kunnen worden op de wachtlijst geplaatst. Bij een volgend voor hen passend 

project hebben zij voorrang bij toewijzing. 

 

4. Hardheidsclausule  

 

Waar in individuele gevallen, wegens persoonlijke omstandigheden of anderszins, Leden in financiële 

moeilijkheden geraken als rechtstreeks gevolg van hun lidmaatschap, bijvoorbeeld in verband met het niet 

kunnen overdragen van hun Zonnecertificaten, zal het Bestuur zich alle redelijke inspanningen getroosten om 

oplossingen te bewerkstelligen of te faciliteren; waarbij die oplossingen niet ten koste kunnen gaan van de 

financiële belangen van de andere Leden.  

 

5. Informatie te verstrekken door de Leden  

 

Het Bestuur houdt een ledenlijst bij (Statuten, art. 5 lid 4) dat de Leden kunnen inzien. De Leden moeten het 

Bestuur onverwijld informeren over (onder meer) de volgende gegevens: 

 - adreswijzigingen;  

- beëindiging of aanvang van "ondernemerschap" (Statuten, art. 5 lid 4);  

- inschrijving of einde inschrijving van een (BTW) onderneming op het woonadres;  

- het (tijdelijk) vervallen van de aansluiting van de woning op het distributienet en  

- opzegging van het contract met het energiebedrijf van de Coöperatie.  

 

Zolang de Coöperatie geen mededeling heeft ontvangen van wijziging ervan, is de Coöperatie gerechtigd uit te 

gaan van de juistheid van de bij haar bekende gegevens van of betreffende de Leden.  

 

___________________________________________________________________________ 


