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Lid stemt in met onderstaande voorwaarden voor lidmaatschap.

Definities











Coöperatie: Een coöperatie is een bijzondere vorm van een vereniging die opkomt voor
de materiële belangen van haar leden, door overeenkomsten met hen af te sluiten. In
deze (energie) coöperatie investeren de leden in een gezamenlijke installatie voor
duurzame energieopwekking. De leden zijn samen eigenaar van de onderneming in de
coöperatie. Bij de coöperatie mag winst worden uitgekeerd aan de leden.
Lid: Deelnemer aan Coöperatie door lidmaatschap.
Partijen: Lid en Coöperatie gezamenlijk
ALV: de Algemene Leden Vergadering, de officiële vergadering van Leden van
Coöperatie.
Statuten: De statuten van Coöperatie zoals notarieel vastgelegd in de Akte van
Oprichting Coöperatie
Huishoudelijk Reglement: set bindende afspraken voor leden van Coöperatie, in
aanvulling op de Statuten, indien aanwezig en vastgesteld door de ALV van
Coöperatie.
Project: een afgebakende activiteit van Coöperatie voor de realisatie en exploitatie van
een gezamenlijke installatie voor duurzame energieopwekking, waarvoor kapitaal
benodigd is van de Leden en waarvan de baten in de vorm van een uitkering uit project
van Coöperatie ten gunste komen van de leden.
Participatieovereenkomst is een overeenkomst tussen Lid en Coöperatie, waarin
wordt vastgelegd onder welke voorwaarden Lid participeert in Project, welke voordelen
Lid hier uit geniet en welke verplichtingen hiertegenover staan.

Voorwaarden:
1. Lidmaatschap
1.1 Lid stemt in met de Statuten en, indien aanwezig, met het Huishoudelijk Reglement
van Coöperatie. De stukken zijn te downloaden vanaf de website van Coöperatie, dan
wel zijn op te vragen bij het bestuur van Coöperatie.
1.2 Lid verplicht zich tot de betaling van een éénmalige kapitaalstorting, waarvan de
hoogte in het Huishoudelijk Reglement wordt vastgesteld, ten behoeve van de
administratie en lopende verplichtingen van Coöperatie, als Coöperatie daartoe heeft
besloten.
1.3 Lid gaat er mee akkoord dat Coöperatie relevante persoonlijke gegevens van Lid mag
uitwisselen met energieleverancier van Lid en waar nodig corrigeren, voor zover dit
beperkt blijft tot noodzakelijke informatie betreffende de participatie van Lid in
projecten van Coöperatie en het ontvangen van retentievergoedingen uit te betalen
door energieleverancier ten behoeve van Coöperatie.
1.4 Lid verklaart zich te onthouden van stemming omtrent onderwerpen die hem niet
aangaan, zoals met betrekking tot Projecten waarin Lid niet participeert.
2. Duur van het lidmaatschap
2.1 Lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
2.2 De procedure voor beëindiging van het lidmaatschap is vastgelegd in de Statuten,
mogelijk aangevuld met bepalingen in het Huishoudelijk Reglement.
2.3 Indien Lid gedurende 2 aaneengesloten jaren in geen enkel Project heeft
geparticipeerd, maar daartoe wel in de gelegenheid is gesteld, zal het lidmaatschap
met ingang van het 3-e jaar vervallen zonder teruggave van de kapitaalstorting.
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3. Project participatie
3.1 Lid kan participeren in één of meer Projecten die door Coöperatie worden ontwikkeld
en geëxploiteerd, waarvoor Lid per Project een Participatieovereenkomst met
Coöperatie sluit.
3.2 Lid dat niet participeert in Project X kan geen aanspraak maken op voordelen
verbonden aan Project X, maar hoeft ook geen financiële bijdrage aan Project X te
leveren.
3.3 Lid wordt geacht binnen 2 jaar na aanmelding in tenminste 1 Project van Coöperatie
te participeren, tenzij er geen geschikt Project voor Lid beschikbaar is.

Aldus unaniem goedgekeurd door de leden van Zon op Zuidplas Coöperatie U.A. op 11
oktober 2018
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