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Toelichting bij de ledenovereenkomst 

Iedereen die lid wil worden van coöperatie EnergieVoorVier moet een ledenovereenkomst ondertekenen. Deze 

overeenkomst is een juridisch document en staat in nauw verband met de statuten van de coöperatie. Hieronder 

vind je een korte toelichting op de verschillende artikelen van de ledenovereenkomst. Aan deze toelichting kun je 

geen rechten ontlenen. 

 

Bij "de ondergetekenden" worden de coöperatie en jij, als toetredend lid, genoemd als partijen in deze 

overeenkomst. Vervolgens worden onder "overwegende dat" enkele uitgangspunten genoemd. Hier staat 

bijvoorbeeld dat je de statuten en reglementen van de coöperatie hebt gelezen en dat je graag lid wilt worden van 

de coöperatie. De coöperatie wil je graag als lid accepteren en daarom deze ledenovereenkomst met je sluiten om 

enkele zaken vast te leggen.  

 

Definities en begrippen  

Artikel 1 geeft enkele definities van begrippen weer. In de rest van de overeenkomst hebben deze genoemde 

begrippen de betekenis die in artikel 1 staat gegeven. Als naar een begrip verwezen wordt in de rest van de 

overeenkomst, dan staat dit begrip altijd met een hoofdletter geschreven. 

 

Doelstellingen EnergieVoorVier  

Artikel 2 geeft de algemene doelstelling van de coöperatie weer (artikel 2.1), de meer specifieke subdoelen (artikel 

2.3) en hoe de coöperatie deze doelen wil bereiken (artikel 2.2). Deze tekst is bijna letterlijk overgenomen uit de 

statuten (zie artikel 2 van de statuten). In deze artikelen staat in feite dat voor de coöperatie het belang van de 

leden voorop staat. Het gaat dan in de eerste plaats over zogenaamde "stoffelijke" belangen. Hieronder vallen 

bijvoorbeeld het verkrijgen van rendement op participaties of levering van duurzame energie.  

 

Daarnaast kan de coöperatie ook voor maatschappelijke of ideële belangen van haar leden zorgen. Het kan dan 

bijvoorbeeld gaan over het realiseren van groenprojecten in de gemeente of het ondersteunen van (sport- of 

buurt)verenigingen: zaken die niet alleen voor leden, maar ook voor niet-leden uit de gemeente Beuningen 

voordeel bieden.  

 

Alles wat de coöperatie doet, staat wel in het teken van duurzaamheid (in de breedste zin). Zo wil de coöperatie 

onder andere graag duurzame energie (laten) opwekken en bijdragen aan de energietransitie van de gemeente 

Beuningen. 

 

In artikel 2.4 staat dat je als lid de doelstellingen van de coöperatie ondersteunt. 

 

Financiële verplichting  

Artikel 3 beschrijft je financiële verplichtingen als lid van de coöperatie. Zo betaal je eenmalig een bepaald bedrag 

aan entreegeld als je lid wordt (artikel 3.1). Daarnaast kan het zijn dat je contributie moet betalen (artikel 3.2). Op 

dit moment is het echter zo dat er geen contributie wordt geheven. 

 

Entreegeld en contributie worden geïnd via automatische incasso (artikel 3.3). Hiervoor zul je via een apart 

formulier een machtiging moeten afgeven. 

 

Als je besluit het lidmaatschap op te zeggen, kun je geen entreegeld of betaalde contributie terugkrijgen (artikel 

3.4). In artikel 5 van de statuten staat uitgebreid omschreven wanneer en hoe je je lidmaatschap kunt opzeggen en 

onder welke omstandigheden de coöperatie dat mag doen. 
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Zodra de coöperatie voor het eerst participaties gaat uitgeven, ben je als lid verplicht om ten minste één 

participatie te kopen en in je bezit te houden. Als je dit op dat moment niet (meer) wilt, kun je je lidmaatschap 

opzeggen. Als je niet voldoet aan de verplichting om een participatie te kopen en in je bezit te houden, heeft de 

coöperatie het recht om je lidmaatschap te beëindigen (artikel 3.6). Een en ander staat ook vermeld in artikelen 3.8 

en 3.9 van de statuten. 

 

Vertrouwelijkheid  

Artikel 4 geeft aan dat vertrouwelijke informatie die gedeeld wordt tussen jou en de coöperatie niet door jou of de 

coöperatie openbaar mag worden gemaakt. Artikel 4.2 benoemt het specifieke geval van jouw persoonsgegevens, 

die door de coöperatie als vertrouwelijk moeten worden behandeld. 

 

Rechten en plichten 

Artikel 5 vertelt dat deze ledenovereenkomst, de statuten, reglementen en eventuele leen- en 

participatieovereenkomsten, die je in de toekomst nog kunt sluiten met de coöperatie, samen alle rechten en 

plichten omschrijven die jij en de coöperatie naar elkaar toe hebben (artikel 5.1). Door het tekenen van deze 

overeenkomst komt jouw lidmaatschap tot stand (artikel 5.2).  

 

Deze ledenovereenkomst mag worden aangepast, maar aanpassingen zijn slechts geldig als zowel jij als de 

coöperatie de wijzigingen en/of aanvullingen op de ledenovereenkomst hebben ondertekend (artikelen 5.3 en 5.4). 

Als er artikelen in deze ledenovereenkomst ongeldig zijn, bijvoorbeeld omdat ze in strijd zijn met de wet, dan 

worden deze artikelen vervangen door geldige artikelen die wat betreft doel en betekenis zoveel mogelijk 

vergelijkbaar zijn met de oude artikelen (artikel 5.6). Tenslotte, als artikelen in deze ledenovereenkomst in strijd 

zijn met artikelen in de statuten, dan gelden de artikelen in deze overeenkomst (artikel 5.7). 

 

Beëindiging lidmaatschap  

Artikel 6 geeft aan dat deze overeenkomst automatisch wordt beëindigd als je lidmaatschap stopt (artikel 6.1). Het 

lidmaatschap kan op meerdere manieren worden beëindigd. Deze manieren staan benoemd in artikel 5 van de 

statuten (artikel 6.2). 

 

Toepasselijk recht  

Mocht er een meningsverschil ontstaan tussen jou en de coöperatie over zaken die in deze overeenkomst staan, 

dan beschrijft artikel 7 hoe hiermee om wordt gegaan. De overeenkomst zal beoordeeld worden volgens de 

Nederlandse wet (artikel 7.1). Bij een meningsverschil zal eerst worden geprobeerd onderling tot een oplossing te 

komen. Lukt dit niet, dan zal een rechter in Gelderland worden gevraagd het geschil te behandelen en een 

uitspraak te doen (artikel 7.2). 


