LEDENOVEREENKOMST
DE ONDERGETEKENDEN:
(1)

Coöperatie Zonnig Zieuwent U.A., statutair gevestigd in de gemeente Oost Gelre,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65599802, hierna te
noemen “Coöperatie”;

en
(2)

Naam:…………………………………………………………………………………………
Adres:…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Mailadres:……………………………………………………………………………………
Telefoonnummer:……………………………………………………………………………
hierna te noemen: het “Lid”;

Hierna gezamenlijk aan te duiden als “Partijen”, of elk afzonderlijk als “Partij”,
OVERWEGENDE DAT:
(A)
(B)
(C)
(D)

De Coöperatie is opgericht bij notariële akte verleden voor Keistad Notarissen,
notaris met plaats van vestiging in Lichtenvoorde, op 18 maart 2016.
Het Lid kennis heeft genomen van de statuten en reglementen van de Coöperatie
en wenst lid te worden van de Coöperatie;
De Coöperatie het Lid wenst toe te laten als Lid;
Partijen in deze ledenovereenkomst, hierna te noemen “Overeenkomst”, hun
wederzijdse rechten en verplichtingen wensen neer te leggen, in aanvulling op
hetgeen in de Statuten van de Coöperatie is bepaald.

VERKLAREN EN KOMEN OVEREEN ALS VOLGT:
1.
1.1

Definities
De onderstaande begrippen uit de Overeenkomst hebben de navolgende betekenis:
Artikel

een artikel van deze Overeenkomst;

Algemene Ledenvergadering

het orgaan van de Coöperatie dat wordt gevormd door
de Leden dan wel een bijeenkomst van Leden (of hun
vertegenwoordigers) en andere personen met
vergaderrechten;

Contributiegeld

Een bedrag dat ieder kalenderjaar moet worden
voldaan door alle Leden. Het bedrag wordt jaarlijks
vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering;

Coöperatie

Coöperatie Zonnig Zieuwent U.A.;

Ledenrekening

de rekening in de boeken van de Coöperatie voor het
Lid, waarop het aandeel van een Lid in het kapitaal van
de Coöperatie wordt bijgehouden door de Coöperatie;
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Lid

een Lid van de Coöperatie;

Lidmaatschap

alle rechten en verplichtingen van een Lid met de
Coöperatie, die voortvloeien uit de Statuten en deze
Overeenkomst;

Partijen

de Coöperatie en het Lid gezamenlijk;

Overeenkomst

deze ledenovereenkomst;

Statuten

de actuele Statuten van de Coöperatie.

1.2

Alle opgenomen definities gelden zowel voor de enkelvoud- als meervoudsvorm.

2.
2.1

Doelstellingen
De Coöperatie heeft als doel het bewerkstelligen van economische interactie tussen
de Coöperatie en de Leden en het voorzien in de stoffelijke behoeften van de
Leden;
Het bedrijf dat de Coöperatie uitoefent of doet uitoefenen omvat onder meer:
(a) het stimuleren van het gebruik van duurzame energiebronnen.
(b) het op duurzame en ecologisch onschadelijke wijze produceren, doen
produceren, leveren en doen leveren van energie, direct of indirect ten behoeve van
de leden, alles in de ruimste zin;
(c) het stimuleren van energiebesparing;
(d) de verwerving, oprichting en exploitatie van een of meerdere duurzame
productie-installatie(s);
alsmede al hetgeen met bovenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn, alles in de ruimste zin.
Het Lid onderschrijft de doelstellingen van de Coöperatie.

2.2

2.3

3.
3.1

3.2

3.3

3.4
3.5

Inbreng
De Algemene Ledenvergadering stelt jaarlijks de hoogte van Contributiegeld vast. In
2021 bedraagt het Contributiegeld nul (0) Euro voor leden die energie afnemen via
Agem en 30 Euro voor leden die energie afnemen via een andere
energieleverancier (voor leden zonder gasaansluiting 15 Euro).
Vanwege het aangaan van het Lidmaatschap van de Coöperatie dient het Lid een
inbreng in geld in de Coöperatie te doen. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk
van de deelname van het Lid in een specifiek project. De afspraken voor deelname
in een specifiek project, waaronder de hoogte van de inbreng, leggen beide Partijen
vast in een afzonderlijke Deelnemersovereenkomst. Het Lid kan meerdere
Deelnemersovereenkomsten aangaan;
De Ledenrekening van elk Lid zal worden geboekt op de balans voor het in de
Coöperatie gestorte Inleggeld, voor de bedragen gelijk aan de waarde daarvan,
overeenkomstig een of meerdere Deelnemersovereenkomsten.
Betaling van het Contributiegeld vindt plaats via automatische incasso. Het Lid geeft
hiertoe een doorlopende machtiging af aan de Coöperatie.
Contributiegeld is niet opeisbaar (niet-opvorderbaar-geld) en wordt daarom in geen
enkel geval terugbetaald.
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Ledenrekening
3.6
3.7
3.8

4.
4.1

4.2

De Coöperatie houdt in haar boeken voor elk Lid een Ledenrekening aan.
Een Ledenrekening kan alleen worden overgedragen tezamen met het
corresponderende Lidmaatschap als bepaald in de Statuten.
De Leden zijn tot het batig saldo van een specifiek project gerechtigd naar rato van
de saldi van hun Ledenrekeningen. Het bestuur kan uitkeringen, waaronder
tussentijdse, doen zo dikwijls als zulks redelijkerwijs mogelijk is, te bepalen door de
Algemene Ledenvergadering.
Duur
Deze Overeenkomst eindigt op het moment dat het Lid ophoudt lid van de
Coöperatie te zijn of dat de Coöperatie ophoudt te bestaan zonder dat opzegging of
ontbinding van deze Overeenkomst noodzakelijk is.
Het Lid houdt op Lid van de Coöperatie te zijn in de gevallen en onder de
voorwaarden die genoemd worden in de Statuten, artikel 6.

5.
5.1

Wijzigingen
Deze Overeenkomst kan slechts schriftelijk worden gewijzigd of aangevuld naar
aanleiding van een besluit van de Algemene Ledenvergadering.

6.
6.1

Geheimhouding
Geen van de Partijen zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
andere Partij als vertrouwelijk aangemerkte informatie vrijgeven of op een nadere
manier voor derden toegankelijk maken, tenzij openbaring noodzakelijk is op grond
van enige op een Partij rustende wettelijke of administratieve verplichting, regel van
de beurs of uitspraak van een rechter of bevoegd overheidsorgaan. In dat laatste
geval zal slechts die vertrouwelijk informatie worden vrijgegeven waarvoor
openbaring noodzakelijk is. De openbarende Partij zal de andere Partij zo snel
mogelijk op de hoogte brengen van deze noodzakelijke openbaring.
Persoonsgegevens die door het Lid aan de Coöperatie worden verstrekt zijn
vertrouwelijk en zullen door de Coöperatie alleen worden gebruikt voor de doelen
waarvoor deze zijn verstrekt, conform geldende wet- en regelgeving. De Coöperatie
heeft een privacyverklaring opgesteld, welke is in te zien via www.zonnigzieuwent.nl

6.2

7.
7.1

7.2
7.3
7.4
7.5

7.6

Totstandkoming en wijziging van de Overeenkomst
Deze Overeenkomst omvat, samen met wat is vastgesteld in de Statuten, andere
door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde reglementen en deelnemers- of
participatieovereenkomsten, het geheel aan wederzijdse rechten en verplichtingen
van beide Partijen.
Deze Overeenkomst, en daarmee het Lidmaatschap, komt tot stand indien en zodra
deze Overeenkomst rechtsgeldig door of namens Partijen is ondertekend.
Deze Overeenkomst kan slechts schriftelijk worden gewijzigd of aangevuld.
Wijzigingen en aanvullingen worden slechts van kracht indien en zodra deze door of
namens beide Partijen zijn ondertekend.
De ongeldigheid of nietigheid van enige bepaling van deze Overeenkomst tast de
geldigheid van de overige bepalingen van deze Overeenkomst niet aan. Partijen
vervangen de ongeldige dan wel nietige bepaling door een bepaling waarvan de
rechtsgevolgen, gelet op het doel en de strekking van deze Overeenkomst, zoveel
mogelijk overeenstemmen met die van de ongeldige of nietige bepaling.
Indien er strijd is tussen deze Overeenkomst en de Statuten, dan gaan de Statuten
voor.
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8.
8.1
8.2

Toepasselijk recht en forumkeuze
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst zullen
worden beslecht door de bevoegde rechter in de provincie Gelderland.

Met het ondertekenen van deze overeenkomst verklaart het Lid een exemplaar van de
Statuten van de Coöperatie te hebben ontvangen en hiermee in te stemmen.
Aldus overeengekomen en ondertekend:
Plaats:
Datum:

Plaats:
Datum:

Lid:

Namens
Coöperatie Zonnig Zieuwent U.A.:
Handtekening:

Handtekening:

Naam:

Naam: Ruud Krabbenborg
(voorzitter)

Naam: Joris Beerten
(secretaris)

Naam: Marieke Schieven
(penningmeester)
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