
Nieuwe leden van Energie van Utrecht

Er heeft zich één nieuw lid bij het bestuur gemeld: Zon op De Ronde Venen Coöperatief
U.A.. De ALV moet altijd het lidmaatschap van een nieuw lid goedkeuren. Het bestuur
adviseert positief aan de ALV. over het lidmaatschap van Zon op De Ronde Venen.

Te nemen besluit: Zon op De Ronde Venen Coöperatief U.A. verwelkomen als lid van
Koepelcoöperatie Energie van Utrecht.

Het bestuur is ook in gesprek met tenminste één lid over een lidmaatschap. Dit is een
startende coöperatie, die nog weinig leden heeft en verder geen inkomsten. Dit lid wil graag
lid worden van EvU, maar heeft daar de middelen (nog) niet voor. Het bestuur stelt voor dat
het ook mogelijk is om aspirant-lid te worden voor een gering bedrag (bijv. € 25 of € 50 per
jaar). Dat kan voor ten hoogste 3 jaar of korter als er wel een serieuze inkomstenbron is
(vanuit leden of installaties) of bijv. als een projectleider wordt ingehuurd en de betreffende
coöperatie meer wordt dan een groepje leden. Een aspirant-lid kan deelnemen aan alle
collectieve activiteiten van EvU, zoals daar zijn: opleidingen, workshops en borrels.

Vermoedelijk zijn er ook enkele andere leden, die ook liever aspirant-lid waren geworden als
die mogelijkheid er eerder was geweest. Deze leden moeten, bij een akkoord op dit voorstel,
zich melden bij de secretaris: elmar@energievanutrecht.nl.

Te nemen besluiten:
- Het is mogelijk om aspirant-lid van Energie van Utrecht te worden voor

maximaal 3 jaar.
- Het aspirant-lidmaatschap houdt eerder op als de coöperatie een serieuze bron

van inkomsten heeft of gebruik gaat maken van de projectleiderspool van
Energie van Utrecht.

- Een aspirant-lid heeft toegang tot alle collectieve activiteiten van Energie van
Utrecht.

- Een aspirant-lid heeft geen stemrecht, maar kunnen wel aanwezig zijn tijdens
de ALV.

- Aspirant-leden betalen € 25 contributie.
- De mogelijkheid om aspirant-lid te worden gaat in met terugwerkende kracht.


