
Bijlage 5.3.a

Nieuwe leden (zie ook bijlage 5.3b)

Twee organisaties hebben zich gemeld als aspirant-lid van onze Koeplecoöperatie: een
coöperatie en een stichting, om precies te zijn coöperatie Buurtstroom en Stichting
Energie-N. Het bestuur stelt de ALV voor om beide organisaties te verwelkomen als lid.

Toelichting
Nieuwe leden worden voorgedragen door het bestuur. Het bestuur draagt beide
organisaties voor. Het bestuur gaat er van uit dat er geen vragen zullen zijn over de
voordracht van Buurtstroom.

Met Stichting Energie-N heeft een mailwisseling en telefoongesprek plaatsgevonden over
de achterliggende redenen om aanvullende eisen te stellen in het Huishoudelijk
Reglement (HHR) en hoe daarmee zou kunnen worden omgegaan. De belangrijkste reden
voor de ALV om aanvullende voorwaarden te stellen aan stichtingen was dat op het
moment dat er een opwekinstallatie of iets dergelijks wordt gerealiseerd vanuit de
coöperatieve gedachte deze installatie in collectief eigendom (met zeggenschap) zou
moeten komen van degenen die er in investeren. Stichting Energie-N is een
burgerinitiatief dat, net als een aantal andere burgerinitiatieven niet zijnde coöperaties,
een (groot) aantal vrijwilligers coördineert die huishoudens ondersteunen bij het
verduurzamen van hun woning. Zij werken daarbij intensief samen met hun gemeente en
krijgen daar ook subsidie voor. Er is geen enkele intentie om opwekinstallaties,
warmtenetten of buurtbatterijen o.i.d. in eigendom te verwerven. Mochten zij betrokken
zijn of raken bij een dergelijk initiatief, dan zal daarvoor een coöperatie worden opgericht.
Energie-N heeft daartoe een verklaring opgesteld (bijlage 5.3b).

Voor het Bestuur van EvU was bovenstaande voldoende om Energie-N voor te dragen als
lid. Het bestuur is zich ervan bewust dat hiermee niet voldaan is aan hetgeen de vorige
vergadering is vastgelegd in het HHR. Vorige ALV is bij het vaststellen van het HHR
gezegd dat het bestuur het komende jaar moest experimenteren met de regels en dat na
een jaar opnieuw naar het HHR moest worden gekeken.

Als de leden een verklaring als die van Energie-N een goede vorm vinden om met
burgerinitiatieven niet zijnde coöperaties om te gaan, dan kunnen we ten eerste
Energie-N verwelkomen als lid en dan kunnen ook de andere stichtingen lid worden.

Dit jaar komen er mogelijk nog drie initiatieven bij die lid willen worden van EvU:
- Energie Coöperatie  WINDKRACHT EEMLAND (i.o.). wordt lid zodra ze 25 leden

hebben.
- Stichting EnergieRijk Houten neemt mogelijk nog voor de zomer een besluit.
- Stichting energie Zeist is in gesprek over hun organisatievorm.


