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Voorstel Contributieregeling Energie Samen 2021. 

Energie Samen kent de volgende soorten leden: 

a. Landelijke koepels en organisaties: Coöperatie Hoom, Coöperatie Mobiliteit Samen, 

Coöperatie Windunie en Coöperatie EUROSOLAR.nl 

b. Regionale koepels, zoals: REScoopLimburg, Energie Samen Gelderland, Ús Koöperaasje, GrEK, 

Drentse Kei, VEI Noord-Holland, …………. 

Leden van regionale koepels die diensten afnemen van Energie Samen dienen zelfstandig lid 

te worden. 

c. Voor sub-regionale koepels, met of zonder eigen elektriciteitsproductie, worden individuele 

afspraken gemaakt in de geest van dit reglement. 

d. Coöperaties met dochter- of doelcoöperaties1 en of BV’s. Dochter- of doelcoöperaties en/of 

BV’s die volledig of deels eigendom zijn van de moedercoöperatie worden niet zelfstandig lid. 

De moeder betaalt mee voor het ledenaantal en de productie van de dochter/BV. Indien een 

dochtercoöperatie en/of BV juridisch afgesplitst wordt van de moedercoöperatie kan de 

dochtercoöperatie zelfstandig lid worden en dus ook contributie betalen.  

Zelfstandige BV’s zijn, indien gebruik makend van Econobis, supporter. 

e. Lokale coöperaties en verenigingen 

f. Supporters (individuen, Econobis-gebruikers en organisaties). 

Uitgangspunten zijn: 

• Een splitsing wordt gemaakt tussen de begroting van de Coöperatie en de begroting van het 

Bedrijfsbureau BV en Econobis BV.  

• Tevens wordt een geconsolideerde begroting gemaakt. 

• Tussen de Coöperatie en het Bedrijfsbureau wordt een Service Level Agreement (SLA) 

afgesloten. Het betreft, op hoofdlijnen, ledencontact en bestuursondersteuning, lobby, 

lidmaatschappen en ledengroei.  

• De Coöperatie dient te streven een eigen vermogen van tenminste € 50.000 in 2022. 

• Het Bedrijfsbureau dient een eigen vermogen te hebben van 50% van de jaarkosten van 

personeel in loondienst en ‘vaste’ zzp’ers. 

• Voor 2021 wordt gerekend met € 250.000 aan contributie-opbrengsten.  

Vertrekkend vanuit de huidige contributieregeling 2020 van Energie Samen wordt de volgende 

structuur voor 2021 opgezet: 

Contributie voorstel 2021 

a. Landelijke koepels (Hoom, Mobiliteit Samen, Windunie en EUROSOLAR.nl) dragen bij naar 

draagkracht. Bilateraal wordt de contributie jaarlijks vastgesteld. 

 
1 In juridische zin is er meestal geen sprake van een moeder- en een dochter coöperatie, maar van een 
doelcoöperatie voor een bepaalde investering, waarbij dan vaak het lidmaatschap van de "moeder" verplicht 
gesteld wordt als voorwaarde om lid te worden en te investeren in de "dochter". 
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b. Regionale koepels: € 10,00 euro per lid van hun koepel, met een minimum van € 750,00. Elke 

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

Samen wordt niet meegeteld in deze contributieregeling. Regionale koepels worden door 

Energie Samen als zodanig erkend2. 

c. Organisaties (lokale coöperaties/verenigingen) zonder opgesteld vermogen: € 1,00 per lid en 

minimaal € 75 per jaar3. 

d. Organisaties (lokale coöperaties/verenigingen) met opgesteld vermogen: € 1,00 per lid, en € 

0,87 per MWh, op basis van drie voorafgaande productiejaren (peildatum 31 december). 

Minimum contributie € 75,00.  

e. Maximum contributie lokale coöperaties/verenigingen: € 15.000,00. 

f. Individuele supporters: € 35,00. 

g. Econobis-gebruikers, die geen coöperatie of vereniging zijn (bijv. stichting of BV) zijn: € 50,00 

(exclusief de kosten van afgenomen diensten). Deze Econobis-gebruikers worden door 

Econobis gefactureerd. 

h. Overige organisaties/supporters4: minimaal € 250,00.  

i. Het bestuur kan besluiten in bijzondere omstandigheden eventueel dispensatiemaatregelen 

te treffen met individuele leden. Jaarlijks zal bij de Jaarrekening geanonimiseerd 

verantwoording worden afgelegd. 

PM 

• Alle leden van Energie Samen ontvangen twee keer per jaar ons ledenmagazine. 

• Alle leden krijgen korting op een abonnement Wind & Zon Vakblad Duurzame Energie, dat 4 

keer per jaar verschijnt. 

• Voor de diensten van het Bedrijfsbureau Energie Samen BV waarvan een 

coöperatie/vereniging gebruikt wil maken worden financiële afspraken gemaakt met de 

aanvragers. 

 
2 Een regionale koepel wordt door Energie Samen als zodanig erkend, wanneer sprake is van de lidmaatschap 
van minimaal tien leden, waarvan ten minste drie zelfstandig lid zijn van Energie Samen. Daarnaast op grond 
van de doelstellingen van de Regionale koepel. 
3 De Zon op Nederland coöperaties hebben volgens afspraak in 2021 een contributie van € 25,00 per 
coöperatie. De leden van Ecode (Econobis), die geen lid waren van ODE Decentraal en/of REScoopNL, hebben 
voor 2021 eveneens een contributie van € 25,00. 
4 Zie Bijlage “Memo Bedrijfssupporters”. 


