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Begeleidend schrijven bij “Voorstel contributiereglement 2021 Energie 

Samen”. 

1. Waarom dit schrijven 

De wijze waarop het ‘Voorstel Contributiereglement 2021’ is gepresenteerd tijdens de 

afgelopen Algemene Ledenvergadering van 11 december 2020 was aanleiding voor veel 

onduidelijkheden en verwarring, hetgeen leidde tot vragen en discussie. 

Zoals reeds vlak na deze ALV is gemeld agenderen wij nu opnieuw het voorstel, met enige 

aanpassingen. Hieronder geven wij ook uitleg en verantwoording van het voorstel. 

2. Contributie alleen voor de Coöperatieve kosten 

De contributie die door onze leden wordt opgebracht wordt in haar geheel gebruikt om de 

kosten van de coöperatie te dekken. Zoals ook blijkt uit de begroting is het totaalbedrag aan 

contributie verhoogd van € 215.000 in 2020 naar € 250.000 in 2021. Naast geïndexeerde 

verhogingen gaan de meerkosten voornamelijk besteed worden aan belangenbehartiging en 

leden(vergaderingen). 



2 
 

 
3. Verantwoording van de kosten 

- Lobby 

• Naarmate we meer doen als energiecoöperaties wordt de lobbyopgave ook veel 

groter. Waar we eerst als simpele producenten van duurzame stroom veel konden 

leunen op brancheverenigingen als NVDE en NWEA zien we nu dat er steeds meer 

specifieke zaken voor coöperaties aankomen. Dit heeft voornamelijk te maken met 

de steeds bredere activiteiten die de coöperaties ondernemen. Na wind en zon nu 

ook warmte, mobiliteit en opslag. 

• In de eerste plaats moeten de afspraken uit het klimaatakkoord worden uitgevoerd 

en verdedigd worden. Het streven van 50% lokaal eigendom vergt constante 

aandacht om het geen wassen neus te laten worden. De nieuwe subsidie regeling 

voor energiecoöperaties is werkbaar gekregen in 2020 dankzij onze lobby, maar gaat 

nu specifiek veel aandacht kosten om de tarieven goed te houden en de regeling 

telkens bij te schaven zodat het nog beter op de praktijk past. 

• Daarnaast zijn er nu twee wetten in de maak die bepalend gaan worden voor de 

toekomst voor energiecoöperaties. De warmtewet kan de toekomstige positie van 

energiecoöperaties maken en breken. We zijn een eind gevorderd dankzij onze lobby 
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samen met de warmtecoalitie, maar er moet veel werk verricht worden op landelijk 

niveau maar ook in samenwerking met de VNG op lokaal niveau om onze positie te 

versterken in die wet en de warmte transitie visies van gemeenten.  

• De energiewet zorgt voor een definitie van energiegemeenschappen. In de nieuwe 

wet zal dit niet veel doen, maar daarbuiten creëert het veel kansen om met die 

definitie in de hand een gelijk speelveld te creëren door speciale onderzoek-

trajecten, subsidie-trajecten en ondersteuning te creëren om de 

energiegemeenschap een goede positie in de markt te geven.  

• Verder zetten we als Nederland te weinig in op Europa, m.n. in het verkrijgen van 

Europese fondsen voor Nederland; specifiek voor onze sector is nog een groot 

onaangeraakt potentieel. 

• Nu de uitvoering van het Klimaatakkoord steeds meer concreet wordt is de relatie 

met de infrastructuur en netbeheerders van steeds groter en soms zelfs 

doorslaggevend belang. Reden waarom Energie Samen zwaar investeert in de 

belangenbehartiging in deze dossiers. 

- Lidmaatschappen 

Als relatief kleine coöperatie in het spectrum van de energietransitie, waarbij de 

netbeheerders, energiebedrijven, NGO’s, consultancy bureaus en dergelijke over grote 

reclame- en lobby-budgetten beschikken, kunnen en mogen wij niet overal direct bij zijn. 

Door ons lidmaatschap (veelal vertaald in bestuurszetels) van NVDE, NWEA, NCR, LEO en 

REScoopEU kunnen wij onze belangen uitstekend door hen laten behartigen. De kosten  

van deze contributies zijn groot, maar voor ons is het essentieel. 

- Bestuur, leden, vergaderingen, etc.: er wordt meer begroot voor contacten met leden in 

verschillende vormen en voor ledenwerving. De bestuurskosten zijn eveneens verhoogd, 

mede omdat wij hopen het bestuur te kunnen versterken met experts. 

Bij de honorering van bestuursleden van de Coöperatie Energie Samen, zoals vastgesteld 

in de ALV van 22-11-2019, wordt onderscheid gemaakt tussen twee typen declaraties, te 

weten vacatiegelden en declarabele uren in het kader van subsidies. Vacatiegelden zijn € 

200,00 per dagdeel, plus onkosten. Declarabele uren: uren die besteed worden aan 

activiteiten die opgenomen worden in de verantwoording van subsidies, € 50,00 per uur. 

 

4. Beschrijving per categorie 

- Landelijke koepels 

Op dit moment zijn er vier landelijke koepels lid van Energie Samen: Hoom, Mobiliteit 

Samen, Samen OM en Coöperatie Windunie. Gezien de grote verschillen tussen deze vier 

organisaties worden separaat met hen afspraken gemaakt over hun bijdrage in de kosten 

van de Coöperatie Energie Samen. In 2021 zijn de bijdragen € 5.000 (Hoom), € 0,00 

Mobiliteit Samen, € 1.000 (Samen OM) en € 76.000 (Coöperatie Windunie). 

- Regionale koepels 

Medio 2020 is tijdens de ALV besloten de bijdragen van regionale koepels eenduidig te 

maken. De contributie van de regionale koepels in 2020 was: € 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. In het voorstel 2021 is geen wijziging gebracht in 

de regels voor hen. 

- Lokale coöperaties en verenigingen 

Twee grote wijzigingen ten opzichte van 2020.  
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a. Het maximum van de contributie voor deze categorie is verhoogd naar € 15.000. Ons 

beeld is dat de hele grote leden met veel opgesteld vermogen en derhalve veel 

stroomopbrengst dit zullen willen en kunnen opbrengen. 

b. In plaats van opgesteld vermogen wordt nu geproduceerde stroom als variabele 

genomen. De locatie van windturbines en zonnepanelen is van invloed op de 

stroomopbrengst en wij menen dat de daadwerkelijk opbrengst een betere maat is. 

De gemiddelde stroomprijs op de elektriciteitsmarkt in 2020 was circa € 40 per 

MWh. Afhankelijk van het regime waaronder de opwekprojecten vallen zijn er 

zekerheden (PCR-regeling of SDE+) die mede van invloed zijn op de opbrengsten van 

windturbines of zonnepanelen. 

De stroomcontracten van leveranciers (onze leden) met afnemers zijn heel divers en 

met of zonder Garanties van Oorsprong (GVO’s). Deze stroomcontracten (PPA’s) 

bepalen de feitelijke opbrengst. 

In algemene zin is de stroomprijs in vergelijking met de GVO-prijs meer stabiel en 

bovendien is er vanuit de PCR-regeling en de SDE+ een bescherming tegen (te) lage 

stroomprijzen. 

In het voorstel contributiereglement betalen de leden van Energie Samen € 0,50 per 

lid van hun coöperatie.  

Daarnaast is er onderscheid gemaakt tussen zonnestroomproductie en 

stroomproductie van  wind. Tevens is de contributie per MWh opbrengst gestaffeld. 

Op deze manier houden we rekening met de uiteenlopende businesscases voor zon 

en wind en met een te grote belasting van de grote(re) leden. 

De stroomproductie van onze leden (gemiddelde van de jaren 2018-2020) wordt 

door hen aangeleverd uiterlijk 1 februari, zodat wij in staat zijn de juiste 

contributiefacturen te verzenden. 

- Supporters 

Wij hopen voldoende individuele supporters te kunnen behouden. 

- Bedrijfssupporters 

Onlangs is het aanbod aan bedrijfssupporters aangepast en verbeterd. Per 

bedrijfssupporter worden afspraken over hun bijdrage gemaakt.  

 

 

5. Uitzonderingen en overgangsregelingen 

Zoals bekend heeft het bestuur het mandaat om individuele afspraken te maken met leden 

die op de een of andere manier ernstig benadeeld worden door de contributieregeling. Elk 

jaar doet het bestuur geanonimiseerd verslag van deze uitzondering bij de bespreking van de 

Jaarrekening. 

 

 


