
p. 1 
 

Huishoudelijk Reglement Coöperatie Energie Samen U.A. Vastgesteld 12 december 2021. 
 

 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT COÖPERATIE ENERGIE SAMEN 

 

Artikel 1. Wijziging van het Huishoudelijk Reglement 

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

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

besluit tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement wordt voorgelegd aan de Algemene 

Ledenvergadering als voorgenomen besluit door het Bestuur en door een gewone meerderheid van 

stemmen van de aanwezige leden aangenomen of verworpen. 

(Statuten artikel 18) 

Artikel 2.1 Leden 

Leden van de coöperatie zijn (a) landelijke verenigingen en landelijke koepels van burger 

energiecoöperaties; (b) regionale verenigingen of regionale koepels van burger energiecoöperaties, 

(c) lokale burger energiecoöperaties en lokale duurzame energieverenigingen, (d) individuele leden 

en rechtspersonen (supporters). Het bestuur beslist binnen drie maanden nadat zij daartoe een 

verzoek heeft ontvangen over de toelating van het lid. Leden aanvaarden door hun toelating de 

Statuten en het Huishoudelijk Reglement van Coöperatie Energie Samen.  

(Statuten artikel 4.1 Leden) 

Artikel 2.2 Leden 

Leden van landelijke of regionale koepels van coöperaties of verenigingen, die diensten wensen af te 

nemen van Energie Samen, dienen zelfstandig lid te zijn van Coöperatie Energie Samen. 

Artikel 3. Toelatingsprocedure 

a. Duurzame burger energiecoöperaties of –verenigingen – landelijke, regionale of lokale - 

kunnen zich aanmelden bij Energie Samen met een schriftelijke of digitale aanvraag.  

b. Natuurlijke personen en rechtspersonen kunnen zich aanmelden als supporter met een 

schriftelijke of digitale aanvraag. 

c. De aanmelder stuurt de ingevulde Lidmaatschapsverklaring aan Energie Samen. Indien het 

een coöperatie of vereniging betreft dient tevens de ondertekende Charter te worden 

opgestuurd. 

d. Het Bestuur van Energie Samen neemt in haar eerstvolgende vergadering een voorgenomen 

besluit over de toelating van de aanvragende coöperatie/vereniging en verwittigt de 

aanvrager van het voorgenomen besluit. 

e. In geval van een positief voorgenomen besluit – het Bestuur wil tot toelating overgaan – 

wordt het voorgenomen besluit voorgelegd aan de eerstvolgende Algemene 

Ledenvergadering van Energie Samen. De Algemene Ledenvergadering neemt een besluit 

met meerderheid van stemmen. 
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f. 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 en is het lid verplicht 

toelatingsvergoeding en contributie af te dragen. Mocht de Algemene Ledenvergadering het 

voorgenomen besluit tot toelating van het lid niet bekrachtigen dan worden de 

toelatingsvergoeding en contributie gerestitueerd. 

g. 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. 

Op basis van de argumenten van het Bestuur en de aanvrager besluit de Algemene 

Ledenvergadering met meerderheid van stemmen. 

(Statuten artikel 4.3 Toelatingsprocedure) 

Artikel 4.1 Fusie Algemeen 

Indien een lid van Energie Samen wil opgaan in Energie Samen -hierna te noemen fuseren – zijn de 

volgende regels van toepassing: 

Afspraken betreffende rechten en plichten van de verkrijgende partij (Coöperatie Energie Samen) ten 

aanzien van de verdwijnende partij (lid). Hieronder wordt verstaan (niet limitatief): 

- Bestemming eigen vermogen van de verdwijnende partij; 

- Positionering verkregen entiteit(en); 

- Positionering medewerkers afkomstig van de verdwijnende partij; 

- Alle contractuele afspraken en verplichtingen van de verdwijnende partij worden 

overgenomen door de verkrijgende partij. 

Artikel 4.2 Fusie specifiek  

In dit kader zijn de volgende bepalingen van kracht: 

a. Bestemming eigen vermogen ingebracht door verdwijnende partijen 

Verdwijnende partijen dragen hun eigen vermogen, inclusief alle vorderingen en schulden, 

per fusiedatum over aan verkrijgende partij. De aldus verkregen gelden dienen uitsluitend 

bestemd voor de in het doel (Statuten, Artikel 3) omschreven activiteiten van de verkrijgende 

partij.  

b. Positionering verkregen entiteiten 

De verdwijnende partijen dragen de entiteiten waar zij 100% eigenaar van zijn per 

fusiedatum over aan de verkrijgende partij.  

c. Positionering medewerkers verdwijnende partijen  

De verkrijgende partij neemt per fusiedatum alle contracten met medewerkers in loondienst 

en de medewerkers op contractbasis integraal over. Beoordeling van het niveau van taken, 

bevoegdheden en verantwoordelijkheden is bepalend voor de indeling naar salarisniveau. 

d. Contractuele afspraken en verplichtingen van de verdwijnende partijen  

Alle contractuele afspraken en verplichtingen van de verdwijnende partijen worden integraal 

overgenomen door de verkrijgende partij. In individuele overeenkomsten worden deze 

contractuele afspraken en verplichtingen nader omschreven.  

 

Artikel 4.3 Specifiek fusie HOOM 
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De leden van HOOM, die geen coöperatie of vereniging zijn en lid wensen te worden van Energie 

Samen, worden door het bestuur van Energie Samen in eerste instantie bij de fusie met HOOM 

automatisch toegelaten als aspirant lid van Energie Samen. Het bestuur beoordeelt vervolgens per 

aspirant lid hun doelstelling/missie en uitvoeringsregels. Indien deze laatsten passen binnen het doel 

van Energie Samen worden deze aspirant leden aan de ALV van Energie Samen voorgesteld om 

volwaardig lid te worden. 

Dit alles met de uitdrukkelijke connotatie dat het gaat om een eenmalige procedure. De wens zal 

worden uitgesproken dat de leden van HOOM, straks aspirant leden van Energie Samen, nastreven 

de juridische status van coöperatie of vereniging te verkrijgen. 

Artikel 5. Bestuursreglement 

In het kader van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR), die 1 juli 2021 formeel is 

ingegaan, zijn regels opgesteld ter voorkoming van wanbestuur, onverantwoordelijk financieel 

beheer, misbruik van positie en andere ongewenste activiteiten binnen besturen. 

De Statuten van Coöperatie Energie Samen U.A. voldoen aan de in de WBTR vermelde maatregelen. 

In het Bestuursreglement (bijlage 1, integraal onderdeel van het Huishoudelijk Reglement) worden 

de maatregelen geëxpliciteerd. 

Artikel 6. Contributieregeling  

De contributieregeling 2022 zal in het najaar van 2021 worden vastgesteld door de Algemene 

Ledenvergadering. Vervolgens zal jaarlijks in het najaar de contributieregeling voor het 

daaropvolgende jaar worden vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. 

Artikel 7. Directiereglement 

Het Directiereglement van Energie Samen Bedrijfsbureau BV wordt als bijlage 2 als integraal 

onderdeel van het Huishoudelijk Reglement toegevoegd. 

Artikel 8. Controle jaarrekening 

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 kan door het bestuur van 

toepassing verklaard worden. 


