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1 Begrippen 

In dit Ledenreglement worden de navolgende begrippen met een beginhoofdletter ge-

bruikt. Tenzij uit de context anders volgt, hebben woorden die in het enkelvoud zijn gefor-

muleerd tevens betrekking op de meervoudsvorm en vice versa. Onder de begrippen wordt 

verstaan: 

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

meente Rijssen-Holten, kantoorhoudende te Rijssen, tevens handelende onder de 

naam Energiecoöperatie Opgewekt Rijssen u.a., ingeschreven bij de Kamer van Koop-

handel te Enschede onder nummer 82995613; 

b. Ledenreglement: het Ledenreglement van de Coöperatie; 

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 het lidmaat-

schap als bedoeld in artikel 4 van de Statuten. 

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 opgave 

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 Statuten en 

de reglementen van de Coöperatie. 
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2. Indien er strijd is tussen de Ledenovereenkomst en het Ledenreglement, gaat het Le-

denreglement voor. 

4 Communicatie 

1. De contacten tussen de Coöperatie en het Lid vindt merendeels plaats via e-mail. Om 

die reden moeten de leden van de Coöperatie een e-mailadres kenbaar maken waarop 

zij bereikbaar zijn. 

2. Als het e-mailadres van een Lid verandert, moet dit aan de Coöperatie doorgegeven 

worden, binnen een redelijke termijn nadat de verandering plaatsgevonden heeft. 

3. De gevolgen van een niet werkend e-mail adres kunnen de Coöperatie nimmer aange-

rekend worden en zijn in gevallen dat dit leidt tot aantoonbare schade, voor rekening 

van het Lid. 

5 Wijzigingen 

1. Het Ledenreglement kan door het Bestuur worden gewijzigd, vervangen of opgeheven, 

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

operatie. 

2. Schriftelijke kennisgeving van een wijziging van de Statuten en/of het Ledenreglement 

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

glement. 

6 Citeertitel, vaststelling en inwerkingtreding 

1. Dit Ledenreglement kan worden aangehaald als Ledenreglement Energiecoöperatie 

Rijssen SCE U.A.. 

2. Het Ledenreglement is ingevolge artikel 11 lid 2 van de Statuten vastgesteld bij besluit 

van het Bestuur op 23 juni 2022. 

3. Het Ledenreglement treedt in werking op de dag nadat deze is vastgesteld door het 

Bestuur. 

4. Het Ledenreglement vervangt het Algemeen Reglement d.d. 22 maart 2022 van de 

Coöperatie met betrekking tot de bepalingen over het lidmaatschap (artikel 3). 

 

 

 

W.J. Engberts ,   C.M.E. Teeuwen-Derksen,  

wnd. voorzitter   secretaris 
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