Reglement Postcoderoosproject Groenlo 2 van Coöperatie Groenkracht Groenlo U.A.
Vooraf: Besluiten die het belang van dit project overstijgen worden samen door alle coöperatieleden
genomen conform de statuten.
Artikel 1: Algemeen
1.1
Dit Reglement Postcoderoosproject Groenlo 2 is een reglement als bedoeld in artikel 24 van
de statuten van de Coöperatie Groenkracht Groenlo (hierna: de Coöperatie). Mocht dit
Reglement strijdig zijn met deze statuten dan zijn de statuten leidend.
1.2
Het Reglement Postcoderoosproject is digitaal te raadplegen op de website van de
Coöperatie.
1.3
Het Reglement Postcoderoosproject kan worden aangepast in geval van wijzigingen in de
werkwijze of herziening van het beleid.
1.4.
Over aanpassingen van het Reglement Postcoderoosproject Groenlo 2 besluiten de
deelnemers aan het postcoderoosproject Groenlo 2. Het hiervoor nodige aantal stemmen en
de stemverdeling volgt de bepalingen in de statuten artikel 16.
1.5
Doel is het gezamenlijk realiseren van een derde dak zonnepanelen en zo een deel van het
elektriciteitsverbruik van de leden duurzaam te laten zijn en om gezamenlijk te profiteren
van de investering.
Artikel 2: Deelname
2.1
Alleen leden van de Coöperatie kunnen deelnemen aan dit postcoderoosproject.
2.2
Leden kunnen slechts zijn personen of bedrijven van wie de elektriciteitsaansluiting valt
binnen de postcodegebieden 7137, 7141, 7142, 7151, 7152 of 7156.
2.3
Om deel te nemen aan het postcoderoosproject wordt een deelname overeenkomst gesloten
en wordt minimaal met één aandeel (hierna: certificaat) deelgenomen.
2.4
Iemand is deelnemer zodra de overeenkomst is getekend.
2.5
Voor deelnemers en deelname aan de postcoderoos gelden dezelfde regels als beschreven in
de statuten van de Coöperatie in de artikelen 3, 4, 5 en 6.
2.6
Bij beëindiging van deelname kunnen deelnemers hun aandeel of aandelen te koop
aanbieden.
2.7.
Verkoop van alle certificaten behorend bij dit project leidt tot beëindiging van deelname aan
dit project toch niet tot beëindigen van het lidmaatschap. Is dit gewenst moet dit apart
worden aangegeven.
Artikel 3: Projectleiding
3.1
Het project postcoderoos wordt geleid door de projectleiding.
3.2
De financiële administratie wordt uitgevoerd door de penningmeester van de Coöperatie.
3.3
De projectleiding bestaat uit tenminste twee personen.
3.4
De projectleiding legt verantwoording af aan het bestuur van de coöperatie.
3.5
De projectleiding wordt door het bestuur benoemd.
3.6
Besluitvorming van de projectleiding gaat zoals vastgelegd in de afspraken tussen bestuur en
projectleiding.
Artikel 4: Vertegenwoordiging, boekjaar, verslaggeving en verantwoording, algemene vergadering.
4.1
Het bestuur legt conform artikelen 12 tot en met 18 van de statuten van de coöperatie
verantwoording af en vraagt waar aangewezen toestemming aan de leden.
Artikel 5: Certificaten
5.1
Per certificaat worden kWh opgewekte energie toegekend. Deze is gelijk aan de in totaal per
jaar opgewekte energie van de installatie van het postcoderoosproject Groenlo 2 gedeeld
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5.2.
5.3
5.4
5.5

5.6

door het totaal aantal certificaten. De gemiddeld opgewekte energie per certificaat kan per
jaar fluctueren.
Certificaten kunnen door deelnemers worden aangeschaft en ook weer worden verhandeld
met in acht neming van de wettelijke regels.
Alle postcoderoosproject deelnemers zijn samen eigenaar van de installatie die middels dit
project wordt aangeschaft.
Bij aanvang van het postcoderoosproject wordt de prijs van een certificaat door het bestuur
vastgesteld na zicht te hebben op alle (relevante) kosten.
Bij het verhandelen van certificaten door leden wordt de prijs bepaald door de markt. Het
bestuur verstrekt op de website naar best vermogen informatie over factoren die van invloed
kunnen zijn op de marktwaarde. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend
en hieruit vloeit geen aansprakelijkheid voort.
Toerekening van kWh met ook op teruggaaf van de energiebelasting vindt plaats naar gelang
het aantal certificaten in bezit.

Artikel 6: Winst
6.1
Deelnemers van het proejct besluiten elk jaar wat met de winst wordt gedaan met
inachtneming van wat daarover in de statuten van de Coöperatie in artikel 19 is bepaald.
Één van de bepalingen daarin is dat ten minste één vijfde (1/5e) deel van de winst van elk
project wordt toegevoegd aan de algemene reserve van de Coöperatie.
6.2.
Winst is het resultaat van opbrengst van het postcoderoosproject Groenlo 2 min specifieke
kosten voor onderhoud van de aangeschafte installatie en andere specifieke kosten min
bijdrage aan de algemene kosten van de coöperatie.
6.3
Deelnemers betalen een maatschappelijke bijdrage van 25 euro per jaar aan de Coöperatie.
Voor leden die hun elektriciteit afnemen van AGEM wordt die bijdrage verrekend met de
maatschappelijke bijdrage die de Coöperatie daarvoor ontvangt van AGEM.
Artikel 7: Administratie
7.1
De coöperatie verzorgt voor de deelnemers:
•
het toerekenen van opgewekte energie per deelnemer en doorgeven daarvan aan
AGEM mits de deelnemer daar de energie afneemt. Heeft de deelnemer een andere
energieleverancier dan dient de deelnemer zelf de gegevens door te geven voor zijn
jaarafrekening.
•
contractonderhandelingen met de energie afnemer van de Coöperatie;
•
verrekening van de certificering Garanties van Oorsprong (GvO’s);
•
het bijhouden van BTW-administratie.
7.2
De deelnemer zelf geeft de eigen meterstanden door aan zijn energieleverancier.
Artikel 8: Verzekering en opstalrecht
8.1
Het bestuur zorgt voor een deugdelijke opstal- en andere noodzakelijke verzekeringen en
voor het vestigen van recht van opstal.
Artikel 9: Beëindiging Postcoderoosproject Groenlo 2
9.1
De deelnemers besluiten wat met de zonnepanelen installatie zal worden gedaan na 15 jaar:
verkoop of behouden. Dit is afstemming met de eigenaar van het dak en het recht van opstal.
9.2
Voor het overige zijn wat betreft ontbinding en vereffening van het postcoderoosproject
Groenlo 2 de bepalingen zoals in artikel 22 en 23 van de statuten van de Coöperatie van
kracht.
Artikel 10: Stemrecht
10.1 Elke deelnemer (huishouden of bedrijf) heeft één stem ongeacht het aantal certificaten.

Versie 1.0

