
 

 

Voorstel aan de Algemene Ledenvergadering van Coöperatie Energie Samen 

U.A. van 12 juni 2020. 

Betreft: Aanpassing Contributiereglement 2020, zoals vastgesteld tijdens de ALV van 13 december 

2019. 

Naar aanleiding van het vastgestelde Contributiereglement 2020 én het mandaat aan het bestuur om 

in individuele gevallen te kunnen afwijken van het reglement zijn met name vanuit regionale koepels 

reacties gekomen. 

Het huidige reglement is met betrekking tot de regionale koepels als volgt geformuleerd: 

Regionale Koepels : € 25 euro per lid van hun koepel, met een minimum van € 500. De Regionale 

koepels krijgen een retributie voor elk van hun leden die zelfstandig lid zijn van Energie Samen van     

€ 50. 

De Noordelijke Koepels, Ús Koöperaasje, GrEK en Drentse Kei, hebben vervolgens een voorstel aan 

het bestuur gedaan, waarin voor een iets andere opzet wordt gekozen: 

Voorstel Noordelijke Koepels:  

“Regionale koepels betalen contributie aan Energie Samen zodat de belangen en behoeften van - bij 

de regionale koepels aangesloten -  (vaak kleinere) coöperaties gediend zijn. Dit is een collectief 

lidmaatschap en biedt 1 stem per koepel op de ALV van Energie Samen voor de aangesloten 

coöperaties. Tevens betalen de koepels contributie zodat men gebruik kan maken van diensten, 

middelen en materialen van Energie Samen om de lokale coöperatieve energiesector te faciliteren. 

Het contributie vanuit de regionale koepels voorstel per jaar, gedurende 3 jaar: € 750,- vast jaarlijks 

bedrag (basis) en € 10,- per aangesloten lid van de regionale koepel (variabel). 

Voorbeelden. Us Koöperaasje: 750 + 50 x 10 = € 1.250,-; GrEK 750 + 35 x 10 = € 1.100,-; Drentse Kei: 

750 + 16 x 10 = € 910,-. Alle bedragen exclusief BTW. 

Elke bij de regionale koepel aangesloten energiecoöperatie die zelfstandig lid is van Energie Samen 

wordt niet meegeteld in de contributieregeling. Onderliggende onderbouwing van het voorstel is 

professionele zelfstandige (grotere) coöperaties te realiseren en kleinere coöperaties te laten 

samenwerken met elkaar en de regionale koepel.” 

Het bestuur schaart zich in grote lijnen achter bovenstaand voorstel. Waar het bestuur niet mee kan 

instemmen is het vastleggen van de contributie voor de tijd van drie jaar (2020-2022). In de Energie 

Transitie zijn voortdurend veranderingen gaande, waarop Energie Samen zal moeten inspelen om de 

belangen van onze leden goed te kunnen behartigen. Daarnaast zijn de gelden van de 

Participatiecoalitie tot en met 2021, de gelden van Stichting DOEN stoppen eveneens in 2021 en de 

start van het Ontwikkelfonds Coöperaties is (nog steeds) niet geëffectueerd. 

http://www.energiesamen.nu/


Omwille van de consistentie stelt het bestuur voor het Contributiereglement 2020 voor alle 

Regionale Koepels betreft als volgt te wijzigen: 

De contributie van de regionale koepels in 2020 wordt: € 750,- vast bedrag (basis) plus € 10,- per 

aangesloten lid van de regionale koepel (variabel). Elke bij de regionale koepel aangesloten 

energiecoöperatie die zelfstandig lid is van Energie Samen wordt niet meegeteld in deze 

contributieregeling. 

Andere regionale koepels (Energie Samen Gelderland, REScoopLimburg en Vereniging Energie 

Initiatieven Noord-Holland i.o.) zijn geconsulteerd en hebben zich bereid verklaard de wijziging te 

accepteren. 

Met betrekking tot sub-regionale koepels (zoals Energie Samen Rivierenland, AGEM) zal in het 

contributiereglement 2021 een regeling worden getroffen die past bij hun positie in het veld. 

Namens het Bestuur, Felix H. Olthuis.  

 


