
Huishoudelijk Reglement 03-06-2020 
Coöperatie Energie Initiatief Kantens e.o. U.A.     

Behorend bij en uitwerking van, oprichtingsstatuten d.d.  04-07-2017. Vastgesteld op ALV 
van 3 juni 2020.

____________________________________________________________________ 

1. Middelen 
Uitwerking statuten art 3.e. leningen van leden


1.1. De coöperatie kan d.m.v. een financieringsovereenkomst leningen aangaan bij leden ter 

financiering van eigen projecten. Deze leningen worden onderverdeeld in eenheden van een 
bepaald vast bedrag (bijv. € 90,- ) welke participaties worden genoemd.


1.2. Per project worden in een financieringsovereenkomst nadere regels, rechten en plichten 
vastgelegd. Het bestuur bereidt deze voor en legt deze ter besluitvorming voor aan de ALV. Nadat 
het voorstel is aangenomen kan tot uitvoering worden overgegaan. 


2. Lidmaatschap 
Uitwerking statuten art. 4.3, 4.7, 4.8, en 9.1 vereisten aan het lidmaatschap 


2.1. Zij die één of meer participatie(s) van EIK in bezit hebben zijn daarmee automatisch lid. Per 
stroom EAN code met adres kunnen bij het bezit van meerdere participaties maximaal 2 
bewoners, of vertegenwoordigers, stemgerechtigd lid zijn. 


2.2. De leden moeten als natuurlijk persoon woonachtig zijn in het postcoderoosgebied van EIK of 
als rechtspersoon geheel of gedeeltelijk gevestigd in dit gebied


2.3. Het ledenregister bevat een lijst met namen van de  leden (natuurlijke personen, 
vertegenwoordigers van rechtspersonen of overheidsorganen met naam en KvK nr), adres met 
stroom EAN-code en e-mail adres. In het besloten log-in gedeelte van de website van EIK kunnen 
de leden een actuele ledenlijst raadplegen met de namen en e-mailadressen.


2.4. De leden met participaties verplichten zich om jaarlijks hun actuele EAN code door te geven 
aan de secretaris van EIK. De secretaris draagt zorg voor de verstrekking van de elektriciteit 
opbrengstgegevens van de participaties aan de leden en hun energieleveranciers, voor de 
afrekening van energiebelasting. De leden zijn zelf verantwoordelijk voor de keuze van een 
energieleverancier die meewerkt aan de uitvoering van deze energiebelasting teruggave. 


2.5. Naast de leden met participaties kunnen ook andere natuurlijke personen uit ons gebied, die 
de doelstelling, statuten en huishoudelijk reglement onderschrijven, lid worden van EIK mits zij 
een jaarlijkse contributie betalen. In 2020 bedraagt deze € 30,- per jaar. Hier geldt max. 1 
stemgerechtigd lid per EAN-code. De ALV stelt jaarlijks bij behandeling van de jaarrekening de 
hoogte van dit contributie bedrag vast. Bij een lidmaatschap dat in de loop van het contributie 
jaar start, is het volledige jaarbedrag verschuldigd.


2.6. Naast de leden met participaties of contributie kunnen ook natuurlijke personen lid worden 
die energie betrekken bij Energie Van Ons en onze coöperatie hebben gekozen als begunstigde. 
EIK ontvangt voor deze leden van EVO een jaarlijks bedrag per klant (in 2019 € 75,-). Zij betalen 
geen verdere contributie.


3. Donateurs en Sponsoren: (optionele paragraaf: ) 
Uitwerking statuten art. 7.3. toegang tot de ALV


3.1. De coöperatie kent naast leden ook donateurs en sponsoren.
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3.2. Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen, die door het bestuur zijn toegelaten en die 
op de rekening van de coöperatie een vrijwillige eigen donatie/bijdrage storten.


3.3. Donateurs hebben geen stemrecht in de ledenvergaderingen maar kunnen daarbij wel als 
genodigden aanwezig zijn en een actieve bijdrage leveren.


3.4. De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging 
worden beëindigd.


3.5. Sponsoren zijn natuurlijke of rechtspersonen die de doelstelling van de coöperatie 
ondersteunen en door het bestuur worden benaderd om eenmalig een bedrag of product ter 
ondersteuning van een bepaalde activiteit of gebeurtenis (bijv. een opening) te doneren. Als 
tegenprestatie wordt hier door de coöperatie op een vooraf overeengekomen wijze, publiciteit aan 
gegeven.


3.6. Sponsoren hebben geen stemrecht in de ledenvergaderingen, maar kunnen daarbij wel als 
genodigden aanwezig zijn.


4. Einde van het lidmaatschap  
Uitwerking statuten art. 6 voor opzegging / ontzetting  lidmaatschap en opzeggen participatie, 
bijv. door verhuizing naar adres buiten het postcoderoosgebied. 


4.1. Wanneer een lid het lidmaatschap wil/moet beëindigen en/of (een deel van de) participaties 
wil opzeggen wordt daartoe een uitkoopregeling getroffen, op  voorstel van het bestuur, 
vastgesteld door de ALV. De waarde van de participatie(s) op dat moment wordt vastgesteld en 
deze kunnen door het lid worden verkocht aan zittende leden, donateurs of derden in het 
postcodegebied. Mocht deze transactie niet slagen dan neemt EIK de betreffende participatie(s) 
over.


5. Deelname, bijeenroeping, besluitvorming algemene ledenvergadering 
Uitwerking statuten art. 7.3 toegang tot ledenvergadering, art.8 bijeenroeping en art.9.8  
elektronische besluitvorming.


5.1. Op uitnodiging van het bestuur kunnen donateurs, incidenteel ook sponsoren of adviseurs 
met specifieke kennis, worden uitgenodigd om de ALV bij te wonen. Zij hebben geen stemrecht.


5.2. De algemene ledenvergadering vindt 3x per jaar plaats (bijv. okt. febr. juni) of zoveel vaker als 
het bestuur of (20% van) de leden dat wenselijk achten (met inachtneming van art.8 statuten).


5.3. In uitzonderlijke gevallen kunnen vergaderingen en stemmingen in tussenliggende perioden 
worden gehouden per elektronisch medium (e-mail), mits het bestuur daartoe toestemming 
ontvangt van de leden. 

a. De secretaris dient een digitaal vergaderverzoek in bij de leden, met een reactietermijn van 2 

weken en informatie over het voorstel dat ter besluitvorming zal worden voorgelegd. Indien 
een volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen instemt met een digitale 
procedure kan deze starten. 


b. De voorzitter geeft leiding aan de besluitvorming (met inachtneming van art.9 van de statuten 
en art. 7.1. van dit HH) en legt het voorstel voor met helder geformuleerde beslispunten. De 
secretaris draagt zorgt voor de digitale verzending naar het actuele ledenbestand, verzamelt 
binnen de reactietermijn van 2 weken alle antwoorden en geeft deze door aan de voorzitter. 
De voorzitter vat de resultaten samen, benoemt conclusies en koppelt de resultaten via de 
secretaris terug naar de leden.


6. Algemene ledenvergadering : Taken en bevoegdheden  
Aanvulling op statuten art 7, 8, 9, 15.1, 17


6.1. Beleidsbepalende taken van de ALV:

a. Het kiezen van de leden van het bestuur op de wijze zoals bepaald in de statuten

b. Het besluiten tot het instellen van een Raad van Advies op voordracht van het bestuur
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c. Het vaststellen van de Statuten en de daarin genoemde reglementen zoals Huishoudelijk 
Reglement


d. Het vaststellen van de jaarrekening van het afgelopen boekjaar, na onderzoek door de 
kascommissie, met inzicht in projectresultaten


e. Het goedkeuren van het jaarplan en de begroting voor het volgende boekjaar met vaststellen 
van de hoogte van de contributie en de besteding van projectresultaten


f. Het in beleidsvoorbereidende fase besluiten over bestuursvoorstellen voor (deelname aan) 
(kleinschalige) zonneparken en het plaatsen van windturbines hoger dan 15 m.


g. Het besluiten over bestuursvoorstellen voor (nieuwe) projecten met uitgifte van participaties en 
bijbehorende financieringsovereenkomsten


h. Het besluiten over bestuursvoorstellen voor (deelname aan) projecten waarbij EIK 
rechtshandelingen aangaat, geldleningen afsluit, garanties verleent, financiële verplichtingen 
aangaat boven €1000,- , verantwoordelijkheden in samenwerkingsverbanden aangaat e.d.


i. Het beoordelen van het door het bestuur uitgevoerde beleid in relatie tot het doel van de 
coöperatie


j. Alle taken die verder voortkomen uit naleving van de statuten


7. Bestuur : Taken en bevoegdheden  
Aanvulling op statuten art. 10, 11, 12, 13, 14 beleidsvoorbereidende en beleidsuitvoerende taken.


7.1. De taken van de voorzitter:

a. Geeft leiding aan en houdt toezicht op, de gehele coöperatie

b. Is bij officiële gelegenheden de woordvoerder of vertegenwoordiger van de coöperatie.

c. Is verantwoordelijk voor de communicatie van en over de coöperatie

d. Stelt samen met de secretaris de agenda voor de bestuurs- en ledenvergaderingen vast met 

daarbij de status van de agendapunten (ter informatie, ter meningsvorming, of ter 
besluitvorming).


e. Op de agenda van de ALV staan standaard de punten: opening, vaststellen agenda, notulen 
vorige vergadering EIK, wetenswaardigheden uit de koepelorganisaties, beleidsvoorstellen uit 
het bestuur, uitvoering reeds vastgesteld beleid, financiële stand van zaken, w.v.t.t.k. , 
rondvraag, 


f. Zit de vergaderingen voor, geeft bij elk agendapunt aan wat de status van de bespreking is, 
vat de resultaten van discussies samen, legt voorstellen ter besluitvorming voor, leidt de 
besluitvorming volgens art.9 van de statuten, benoemt afspraken over acties, taken en 
planning.


7.2. De taken van de secretaris:

a. Voert de correspondentie uit naam van en in overleg met, het bestuur, ondertekent alle van 

hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften of digitale kopieën ervan te houden en deze 
evenals de ingekomen stukken te bewaren.


b. Heeft het beheer over het archief

c. Zorgt voor het bijeenroepen en plannen van bestuurs- en ledenvergaderingen, waarbij de ALV 

datum en tijdstip 3 (tot uiterlijk 2) weken vooraf wordt bepaald.

d. Verzendt digitaal de agenda en bijbehorende vergaderstukken naar de deelnemers 2 (doch 

uiterlijk 1) week voorafgaand aan de vergadering

e. Maakt een besluitenlijst van de bestuursvergaderingen (voor de leden ter inzage) en notulen 

van de ledenvergaderingen

f. Houdt het rooster van af- en aantreden van bestuursleden en kascommissie bij

g. Houdt het ledenregister bij zoals omschreven in art. 2.3. HR en is aandachtsfunctionaris voor 

privacy en bescherming persoonsgegevens

h. Verzorgt de informatie naar de energieleveranciers omschreven in art 2.4. HR


7.3. De taken van de penningmeester:

a. Beheert de gelden van de coöperatie

b. Zorgt voor het innen van de aan de coöperatie toekomende gelden.

c. Draagt zorg voor alle door het bestuur en de ALV goedgekeurde uitgaven. 

d. Voor het opnemen van gelden of het beschikken over een krediet bij een bankinstelling is 

medewerking van de voorzitter vereist wanneer dit een bedrag van € 500,- overschrijdt (zie 
ook statuten art 13.3)


e. Houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven
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f. Brengt in de ledenvergadering verslag uit van de financiële toestand en legt jaarlijks de balans 
en de staat van baten en lasten voor met toelichting over het afgelopen boekjaar. 


g. Draagt zorg voor de (concept) begroting voor het komende boekjaar voor het bestuur en ter 
besluitvorming in de ALV.


7.4. Bestuur kan taken delegeren:

Het bestuur kan na instemming van de ALV bepaalde beleidsvoorbereidende of uitvoerende taken 
delegeren aan leden, zoals ontwerp en beheer van de website of voorbereiden van een nieuw 
project. Deze leden voeren hun werkzaamheden uit ter ondersteuning van het bestuur. Zij 
informeren het bestuur over de voortgang en leggen het resultaat voor aan het bestuur. Het 
bestuur zorgt voor de besluitvorming in de ALV.


8. Onkostenvergoeding 
Uitwerking statuten art.10.4 declareren van onkosten


8.1. Bestuursleden en leden kunnen onkosten die worden gemaakt voor de coöperatie declareren, 
voorzover deze redelijkerwijs zijn toe te rekenen aan uitgaven voor de uitvoering van hun 
bestuursfunctie of taak en indien deze vooraf zijn goedgekeurd door de penningmeester. Dit zijn 
noodzakelijke EIK telefoonkosten, reiskosten (bij voorkeur openbaar vervoer anders max. fiscaal 
onbelaste tarief van in 2019 € 0,19 per km) en kantoorkosten. De penningmeester ontvangt 
daartoe een schriftelijke declaratie met (originele) bonnen/bewijsvoering en draagt zorg voor 
betaling. 


8.2. De penningmeester legt declaraties van €100,- of meer ter instemming voor aan één of meer 
andere bestuursleden. 


8.3. Overige onkosten, zoals deelname aan studiedagen en conferenties die direct voor de 
coöperatie van betekenis zijn kunnen worden vergoed mits deze vooraf zijn goedgekeurd door de 
penningmeester en een tweede bestuurslid. Deze declaraties moeten door de voorzitter worden 
geparafeerd en vervolgens bij de penningmeester ingediend die zorg draagt voor betaling.


9. Kascommissie 
Aanvulling op statuten art. 17.3


9.1. Conform artikel 17.3 van de statuten worden jaarlijks door de ALV de leden van de 
kascommissie benoemd.De kascommissie bestaat uit uit tenminste 2 leden en één reservelid, die 
geen deel uitmaken van het bestuur


9.2. Ieder jaar treedt één lid van de kascommissie af en treedt één nieuw lid aan. Een lid van de 
kascommissie treedt na 2 jaar af en is niet terstond herbenoembaar.


9.3. De kascommissie houdt toezicht op het beheer van de penningmeester. Zij is gehouden 
tenminste eenmaal per jaar de kas, de saldi, de boeken en bescheiden van de penningmeester na 
te zien. Van de uitkomst van dit onderzoek wordt schriftelijk verslag uitgebracht aan de ALV.


9.4. De kascommissie kan, indien gewenst en na overleg met het bestuur, ondersteuning krijgen 
bij haar werkzaamheden.


9.5. indien de kascommissie het bestuur decharge wil verlenen omdat zij haar taken naar behoren 
heeft vervult, zal zij dit ter besluitvorming voorleggen aan de ALV. De kascommissie is bevoegd 
aan het bestuur voorstellen te doen betreffende het financiële beheer. Daarover leggen 
kascommissie en bestuur verantwoording af an de ALV.


10. Vaststelling en wijziging 
Conform de procedure beschreven in statuten art. 21.2, 18 en 9. 


Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld in de Algemene ledenvergadering van EIK 

d.d. 03-06-2020 en ondertekend door John van de Rijdt secretaris, Eric Bakker penningmeester 
en voorzitter Ton Brandsen.
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