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Versie 0.7 23-11-20121
Dit huishoudelijk reglement is opgesteld in overeenstemming met en in aansluiting op de statuten van
Coöperatie Rijne Energie U.A. zoals vastgelegd per notariële akte op 26 september 2018. Het Reglement
stelt nadere regels voor de inrichting en het functioneren van de Coöperatie.
Dit huishoudelijk reglement is nog niet vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. Bij
goedkeuring door de ALV op 30 november 2021, gaat het reglement per 1 december 2021 in.

Definities
In dit Reglement wordt verstaan onder:
● Rijne Energie of Coöperatie: de Coöperatie Rijne Energie U.A. gevestigd in Utrecht
● ALV: het orgaan van Rijne Energie conform art. 9 van de statuten
● Bestuur: het orgaan van Rijne Energie conform art. 13 van de statuten
● Leden: de leden van Rijne Energie conform art. 4 van de statuten
● Reglement: dit huishoudelijk reglement
● Werkgebied: het energielandschap Rijnenburg en Reijerscop is het gebied waarbinnen Rijne
Energie haar doelstellingen realiseert
● Schriftelijk: per post of per e-mail of met ieder ander communicatiemiddel waarmee de
boodschap op schrift kan worden ontvangen.

Artikel 1. Functie van dit reglement
Dit Reglement geeft nadere voorschriften zoals vermeld in art. 21 van de statuten, ter aanvulling op
bepalingen in de statuten. In dit Reglement worden interne procedures en afspraken vastgelegd en
de taken en bevoegdheden van de Coöperatie en haar organen voor zover die niet uit de statuten
blijken.
Het bepaalde in de statuten gaat voor het bepaalde in dit Reglement. Dit Reglement bevat geen
artikelen die in tegenspraak met de statuten zijn en kan op voordracht van het Bestuur worden
gewijzigd met een meerderheid van stemmen van de ALV.
Het huishoudelijk reglement en de statuten zijn te raadplegen op de website van Rijne Energie en
opvraagbaar bij de secretaris van het Bestuur.

Artikel 2. Leden en register
1) Een lid wordt geacht met de inhoud van de statuten en reglementen bekend te zijn en deze door het
aangaan van het lidmaatschap te aanvaarden.
2) Een lid is woonachtig of gevestigd in de gemeenten rondom het Werkgebied van Rijne Energie:
Utrecht, IJsselstein, Montfoort, Lopik, Nieuwegein, Houten, Bunnik, De Bilt, Stichtse Vecht of
Woerden.
3) Personen en instellingen die als lid wensen toe te treden, kunnen zich aanmelden via de website
https://rijne-energie.nl/lid-worden/ of zich schriftelijk aanmelden bij het Bestuur met opgave van
naam, adres, woonplaats, e-mail adres, geboortejaar en banknummer c.q. IDEAL-betaling.
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4) Het is mogelijk gedurende het gehele kalenderjaar, op elke willekeurige dag, lid te worden van Rijne
Energie en het lidmaatschap geldt voor het gehele kalenderjaar.
5) Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar, tenzij daarvoor, na een daartoe strekkende
aanvraag, schriftelijke toestemming is verleend door het Bestuur.

Artikel 3. Contributie van leden
1) Leden zijn jaarlijks contributie verschuldigd aan de Rijne Energie.
2) De hoogte van contributie wordt vastgesteld door de ALV, op voorstel van het Bestuur. In 2021
bedraagt de contributie € 10 per jaar.
3) Nieuwe leden betalen hun contributie bij aanvang van het lidmaatschap. Zodra het
lidmaatschapsgeld is voldaan, is een lid stemgerechtigd.
4) Restitutie van contributie of bijdrage is altijd uitgesloten.

Artikel 4. Leningen, schuldbewijzen en participatie
1) Leden van 18 jaar en ouder kunnen geld uitlenen aan of investeren in de ontwikkelingen van de
Coöperatie. Op momenten dat dit opportuun is, worden de condities waaronder dit gebeurt,
gedefinieerd in een informatiedocument en vastgesteld door de ALV.
2) Leden ouder dan 18 jaar kunnen investeren in de ontwikkeling van specifiek benoemde projecten. De
condities voor deze investeringen worden per project bepaald. Besluitvorming over het aanbieden en
aangaan van ontwikkel-leningen, wordt vastgesteld door de ALV.
3) Leningen, schuldbewijzen en participaties zijn overdraagbaar aan andere leden van 18 jaar en ouder.
De oude eigenaar moet het bestuur schriftelijk informeren.
4) Eén lid mag niet meer dan 10% van de waarde van alle uitstaande leningen, schuldbewijzen en
participaties bezitten.
5) Leden met een lening, schuldbewijs en/of obligatie die verhuizen naar een gebied buiten het in
artikel 2 lid 2 gedefinieerde gebied, krijgen automatisch dispensatie (conform Rijne Energie statuten
artikel 4 lid 5) om lid te blijven.

Artikel 5. Privacy
1) Gegevens betreffende de leden zullen vertrouwelijk worden behandeld.
2) Leden van het Bestuur blijven met betrekking tot alle zaken jegens een lid te allen tijde gebonden aan
de geheimhouding, ook na hun aftreden in die hoedanigheid of na hun uittreden als lid van de
Coöperatie.
3) Ter bescherming van de persoonsgegevens van de leden kent de Coöperatie een privacy policy welke
gepubliceerd staat op de website van Rijne Energie en opvraagbaar is bij de secretaris van het Bestuur.

Artikel 6. Rechten en plichten van leden
1) Leden hebben stemrecht in de ALV. Voor de overige bepalingen hierover wordt verwezen naar de
statuten.
2) Leden hebben het recht voorstellen, klachten en wensen in te dienen bij het Bestuur. Het Bestuur is
gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen behandelen of te
doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven
aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend.
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3) Leden hebben de plicht het Bestuur binnen 30 dagen in kennis te stellen van een (e-mail)
adreswijziging.
4) Voor alle overige rechten en plichten wordt verwezen naar het bepaalde in de statuten.

Artikel 7. Het Bestuur
1) Het Bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van de Rijne Energie, de toepassing van de
verplichtingen verbonden aan het lidmaatschap van Rijne Energie, naleving van de statuten en
reglementen, beheer van geldmiddelen en uitvoering van genomen besluiten. Het is van al zijn
handelingen verantwoording schuldig aan de Algemene Ledenvergadering.
2) De volgende bestuursbesluiten worden in ieder geval onderworpen aan de goedkeuring van de ALV:
a) het jaarplan, en de (meerjaren) begroting;
b) oprichten van of deelnemen aan een BV, NV of andere rechtspersoon;
c) besluiten waarmee substantiële bedragen en/of risico’s gemoeid zijn.
3) Het Bestuur is belast met de uitleg van dit Reglement. Het beslist verder in alle gevallen waarin door
de statuten en dit Reglement niet is voorzien.
4) Voor alle overige rechten en plichten wordt verwezen naar het bepaalde in de statuten.

Artikel 8. Werkgroepen, Projectgroepen en Commissies
1) Het Bestuur kan Werkgroepen en Commissies instellen voor het organiseren en uitvoeren van
werkzaamheden of projecten die bijdragen aan de realisering van de doelstellingen van Rijne Energie.
2) Iedere groep benoemt uit haar midden een voorzitter. Zij bewaakt het goed functioneren van de
groep, verzorgen de contacten met het Bestuur en de andere organen van de Coöperatie en brengen
verslag uit aan het Bestuur over de activiteiten en resultaten van de groep.
3) De groepen worden door het Bestuur ingesteld, krijgen hun opdracht van het Bestuur en zijn
rekening en verantwoording verschuldigd aan het Bestuur.
4) Groepen treden niet zelfstandig namens Rijne Energie naar buiten, tenzij hierover vooraf van het
Bestuur mondelinge of schriftelijke toestemming is verkregen.
5) Het Bestuur kan een groep met onmiddellijke ingang ontbinden of een individueel lid van de
werkgroep van zijn taken ontheffen.

Artikel 9. Betrokkenheid en relaties
1) Indien een lid, zijn of haar partner of een van zijn of haar bloed -of aanverwanten in rechte lijn
persoonlijk bij een zaak die op de agenda van de ALV staat, is betrokken, informeert het lid de
voorzitter hier ten minste zeven dagen voor de vergadering over.
2) Het bestuur of leden van andere organen of hun directe familie mogen niet als werknemer in dienst
zijn van de Coöperatie.
3) Het bestuur of leden van andere organen of hun directe familie mogen geen betaalde opdrachten
doen voor de Coöperatie, tenzij de ALV vooraf de scope van de opdracht en het bedrag vooraf
geaccordeerd heeft.
Voor een Bestuurslid van Rijne Energie eindigt het lidmaatschap van het Bestuur met ingang van de
dag dat een van bovengenoemde relatie ontstaat als deze niet in de ALV is goedgekeurd.
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Artikel 10. Onkostenvergoedingen
1) Onkosten die door Bestuursleden, vrijwilligers en medewerkers worden gemaakt voor de Coöperatie,
zoals telefoonkosten, reiskosten en kantoorkosten worden op declaratiebasis vergoed, mits passend
binnen de goedgekeurde jaarbegroting en vooraf goedgekeurd door de penningmeester.
2) Overige kosten zoals de deelname aan studiedagen en conferenties die direct of indirect voor de
Coöperatie van betekenis zijn worden vergoed, mits vooraf goedgekeurd door de penningmeester.
3) Goedkeuring voor vergoeding van onkosten die niet zijn begroot kan enkel na besluitvorming binnen
het Bestuur over het belang van de voorgestelde activiteit in relatie tot de ontwikkeling van de
Coöperatie.
4) Voorkeur wordt gegeven aan het vervoer per fiets of openbaar vervoer. Indien vervoer per fiets of
openbaar vervoer ondoelmatig is, wordt het belastingvrije bedrag per kilometer vergoed.
5) Declaraties worden door de penningmeester goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

Artikel 11. Einde van het lidmaatschap
Een lid kan schriftelijk opzeggen door het sturen van een email aan info@rijne-energie.nl onder
vermelding van naam, adres en woonplaats.

Artikel 12. Wijziging huishoudelijk reglement
Wijzigingen in het huishoudelijk reglement worden vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering
zoals vermeld in artikel 21 van de statuten.

Artikel 13. Slotbepalingen
1) In alle gevallen waarin de statuten en de reglementen niet voorzien, beslist het Bestuur.
2) Leden kunnen over dergelijke besluiten altijd overleg plegen met het Bestuur en het Bestuur vragen
dergelijke besluiten op www.rijneenergie.nl te publiceren. Verder kunnen leden conform de statuten
een Algemene Ledenvergadering bijeen laten roepen door het Bestuur als zij een dergelijk besluit
met andere leden willen bespreken.
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