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Coöperatieve Vereniging REScoop Limburg U.A. 

Markt 6, 6088 BP Roggel 

 

Huishoudelijk Reglement REScoop Limburg 
 

Inhoud Huishoudelijk Reglement, inclusief verwijzingen naar artikelen in de Statuten 

 

Artikel 1. Leden 

Leden van de coöperatie mogen uitsluitend zijn: door burgers naar Nederlandse recht opgerichte 

coöperaties met volledige rechtspersoonlijkheid, die zich richten op de transitie naar een duurzame 

energiehuishouding en waarvan de activiteiten stroken met het (maatschappelijke) doel van de 

coöperatie en die de Statuten, het Huishoudelijk Reglement van de coöperatie en het Charter van  

Energie Samen hebben aanvaard. 

(Statuten artikel 5 - Leden) 

 

Artikel 2. Toelatingsprocedure 

a) Duurzame burger energiecoöperaties  kunnen zich aanmelden bij REScoop Limburg met een 

schriftelijke of digitale aanvraag. 

b) De aanmelder stuurt de ingevulde Lidmaatschapsverklaring, de ondertekende acceptatie Charter 

van Energie Samen en haar statuten aan REScoop Limburg. 

c) Het Bestuur van REScoop Limburg neemt in haar eerstvolgende vergadering een voorgenomen 

besluit over de toelating van de aanvragende coöperatie en verwittigt de aanvrager van het 

voorgenomen besluit. 

d) In geval van een positief voorgenomen besluit – het Bestuur wil tot toelating overgaan – wordt het 

voorgenomen besluit voorgelegd aan de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering van REScoop 

Limburg. De Algemene Ledenvergadering besluit met een meerderheid van ten minste twee derde 

van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee derde van de leden 

aanwezig of vertegenwoordigd is. Zie artikel 6.b indien dit niet het geval is. 

e) Nadat het Bestuur een positief voorgenomen besluit heeft genomen – het Bestuur wil tot toelating 

overgaan – kan het lid, vooruitlopend op de bekrachtiging door de Algemene Ledenvergadering, 

deelnemen aan de activiteiten van de Coöperatie als aspirant lid.  

f) In geval van een negatief voorgenomen  besluit - het Bestuur wil niet tot toelating overgaan - geeft 

het Bestuur een met argumenten onderbouwde afwijzing aan de aanvrager.  

De aanvrager kan hiertegen in beroep gaan bij de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering.  
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Op basis van de argumenten van het Bestuur en de aanvrager besluit de Algemene 

Ledenvergadering met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen. 

(Statuten artikel 6.2 - De toelatingsprocedure wordt nader vastgelegd in het huishoudelijk reglement van 

de coöperatie) 

 

Artikel 3. Verplichtingen van de leden 

a) De leden van REScoop Limburg zijn verplicht een jaarlijkse contributie te betalen.  

De standaard contributie bedraagt € 200,- per jaar. 

Echter er zijn drie uitzonderingen: 

1. Indien het lid een opgesteld eigen vermogen heeft van meer dan 3,5 MW of een opbrengst 

heeft van meer dan 7.000 MWh/jaar, dan bedraagt de contributie  € 500,- 

2. Voor nieuwe coöperaties met maximaal 50 leden bedraagt de contributie € 50,- 

3. Aspirant leden betalen geen contributie, maar het aspirant lidmaatschap mag niet langer dan 

een half jaar duren. 

Het contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december. 

Bij lidmaatschap voor 1 juli wordt een heel jaar contributie geheven, na 1 juli een half jaar.  

b) Jaarlijks stelt het Bestuur een begroting op, die goedgekeurd dient te worden door de Algemene 

Ledenvergadering. Als blijkt dat de inkomsten onvoldoende zijn dan zullen de leden van  REScoop 

Limburg in principe gelijkelijk bijdragen aan het tekort. De Algemene Ledenvergadering kan ook 

tot een andere verdeling besluiten. 

c) Jaarlijks stelt de Algemene Ledenvergadering op voorstel van het Bestuur de contributie en de 

begroting van de algemene kosten  voor het komende jaar vast. 

 (Statuten artikel 9 - Verplichtingen van de coöperatieleden) 

 

Artikel 4. Werkgroepen 

a) Het bestuur van REScoop Limburg stelt voor welke werkgroepen onder welke voorwaarden 

opgestart worden. Besluitvorming door de ALV met een meerderheid van twee derde van de 

uitgebrachte stemmen. 

b) Doel van deze werkgroepen het ontwikkelen van expertise bij de leden door kennis zo optimaal 

mogelijk uit te wisselen. De werkgroepen kunnen ook externe kennis vergaren. Eventuele kosten 

hiervoor dienen eerst aan het bestuur van REScoop Limburg voorgelegd te worden. 

c) Voor elke werkgroep wordt een voorzitter benoemd en er neemt minimaal één bestuurslid van 

REScoop Limburg zitting in de werkgroep. 

d) De volgende werkgroepen zijn opgestart: 

1. Projectleiders Windenergie 

2. Financiële Commissie 

3. Werkgroep Zonne-energie 

4. Werkgroep Energiebesparing 
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Artikel 5. Controle jaarrekening 

a) De wettelijke verplichting om aan een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het 

Burgerlijk Wetboek de opdracht te verlenen tot onderzoek van de jaarrekening is vooralsnog niet 

van toepassing. 

b) Zolang de in artikel 5.a genoemde verplichting niet van toepassing is, wordt de controle van de 

jaarrekening uitgevoerd door een kascommissie van tenminste twee personen uit de aangesloten 

burgercoöperaties die geen deel van het Bestuur mogen uitmaken. 

(Statuten artikel 18 - Controle jaarrekening) 

 

Artikel 6. Wijziging van het Huishoudelijk Reglement 

a) Wijziging van dit Huishoudelijk Reglement kan geschieden bij besluit van de Algemene 

Ledenvergadering, mits het voorstel tot wijziging woordelijk bij de agendastukken is gevoegd. 

b) Een besluit tot wijziging behoeft ten minste drie vierde van de uitgebrachte stemmen, 

uitgebracht in een vergadering waarin ten minste twee derde van de leden aanwezig of 

vertegenwoordigd is. Is niet twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan 

wordt na die vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden binnen vier 

weken, doch niet eerder dan acht dagen na de eerste vergadering, waarin over het voorstel 

zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige 

of vertegenwoordigde leden kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten 

minste drie vierde van de uitgebrachte stemmen 

(Statuten artikel 25 - Huishoudelijk reglement en artikel 27 - Statutenwijziging) 

 

Aldus vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 6 januari 2020. 

 

      

 

     

 

 

H.J.M.  Geenen                                                                            A.T.M. Hanssen 

Voorzitter                                                                                     Secretaris 


