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1 Definities 

1. In dit reglement wordt verstaan onder: 

a. Coöperatie: Energiecoöperatie Rijssen SCE U.A., statutair gevestigd te Rijssen, 

gemeente Rijssen-Holten, kantoorhoudende te Rijssen, tevens handelende on-

der de naam Energiecoöperatie Opgewekt Rijssen u.a., ingeschreven bij de 

Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 82995613; 

b. Algemeen Reglement: het Algemeen Reglement van de Coöperatie; 

c. Werkgroep: een groep natuurlijke personen die in opdracht van het bestuur 

een bepaalde taak uitvoert, in de Statuten ook wel aangeduid als commissie.  

2. Alle opgenomen definities gelden zowel voor de enkelvoud- als meervoudsvorm. 

2 Reikwijdte 

Dit reglement is opgesteld op grond van artikel 11 lid 2 van de Statuten en geeft in aan-

vulling op de wettelijke en statutaire bepalingen, regels met betrekking tot de werkwijze 

en besluitvorming van het Bestuur. 

3 Lidmaatschap 

3.1 Aanvraag lidmaatschap 

1. Het Lid heeft zich aangemeld voor deelname aan de Coöperatie. 

2. Het Lid is op het moment van de totstandkoming van het lidmaatschap woonachtig of 

gevestigd op een adres binnen een postcoderoos, waar de Coöperatie een Productie-

installatie wil realiseren. 

3. Het lidmaatschap komt tot stand door instemming met de Ledenovereenkomst. 

4. De instemming geschiedt door 

a. ondertekening van de Ledenovereenkomst of 

b. automatisch wanneer het Lid gedurende veertien dagen na verzending van de 

Ledenovereenkomst zijn lidmaatschap niet herroept. 

5. Het Lid kan de Ledenovereenkomst gedurende 14 dagen na inschrijving, zonder op-

gave van redenen ontbinden. 

 

3.2 Statuten en reglementen 

1. Behoudens voor zover in de Ledenovereenkomst anders is aangegeven, komen alle 

rechten en verplichtingen van Partijen ter zake van het lidmaatschap, de bijdrage van 

het Lid, de activiteiten van de Coöperatie en daarmee rechtstreeks of indirect verband 

houdende zaken zoals een vaste en een variabele bijdrage voor het Lid in relatie tot 

de deelneming van haar leden in de projecten van de Coöperatie, voort uit de Statu-

ten en de reglementen van de Coöperatie. 
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2. Indien er strijd is tussen de Ledenovereenkomst en het Algemeen Reglement, gaat 

het Algemeen Reglement voor. 

4 Werkgroepen  

1. Het Bestuur kan werkgroepen instellen voor het organiseren en uitvoeren van speci-

fieke werkzaamheden of projecten, die bijdragen aan de realisering van de doelstel-

lingen van de Coöperatie.  

2. De samenstelling en omvang van een werkgroep worden door het Bestuur vastge-

steld. Iedere werkgroep dient verantwoording af te leggen aan het bestuur. 

3. Tenminste één Lid van een werkgroep is lid van de coöperatie. De werkgroep kan 

aangevuld worden met niet-leden. De leden van een werkgroep worden benoemd bij 

besluit van het Bestuur.  

4. Een werkgroep krijgt de opdracht van het Bestuur en zijn rekening en verantwoording 

verschuldigd aan het Bestuur.  

5. Een werkgroeplid brengt namens de werkgroep verslag uit aan het Bestuur over de 

activiteiten en resultaten van de werkgroep.  

6. Werkgroepen treden niet zelfstandig namens de Coöperatie naar buiten, tenzij daar-

over vooraf van het Bestuur mondelinge of schriftelijke toestemming voor is verkre-

gen.  

7. Het Bestuur kan een werkgroep met onmiddellijke ingang ontbinden of een individu-

eel lid van de werkgroep van zijn taken ontheffen. 

8. Leden van de energiecoöperatie in de werkgroepen worden in beginsel niet betaald 

vanuit de energiecoöperatie. In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur besluiten le-

den van de werkgroepen te betalen. 

9. Werkgroepen dienen de te maken kosten vooraf af te stemmen met de penningmees-

ter. Deze accordeert het maken van deze kosten of keurt het af. De kosten van de 

werkgroepen worden gedeclareerd bij de penningmeester met een bewijsstuk (fac-

tuur/bonnetje). 

5 Wijzigingen 

1. Het Algemeen Reglement kan door het bestuur worden gewijzigd of opgeheven, mits 

dit niet in strijd is met de wet of de Statuten of andere reglementen van de Coöpera-

tie. 

2. Schriftelijke kennisgeving van een wijziging van de Statuten en/of het Algemeen Re-

glement wordt opgevat als schriftelijke mededeling, aan het Lid van wijziging van de 

Algemeen Reglement. 

6 Citeertitel, vaststelling en inwerkingtreding 

1. Dit Algemeen Reglement kan worden aangehaald als Algemeen Reglement Energieco-

operatie Rijssen SCE U.A.. 




