
  

Huishoudelijk reglement 
Huishoudelijk Reglement van Newecoop 

 
Dit Huishoudelijk Reglement is opgesteld conform de statuten van de Nederweerter Energie 
Coöperatie U.A. 
 
 

ARTIKEL 1. DEFINITIES 

In dit reglement wordt verstaan onder: 
• Algemene Ledenvergadering (ALV): het orgaan van de Nederweerter 

Energie Coöperatie U.A. conform art.9 van de statuten. 
• Bestuur: het orgaan van de Nederweerter Energie Coöperatie U.A. conform art.13 

van de statuten. 
• Newecoop de verkorte naam van de Nederweerter Energie Coöperatie U.A. statutair 

gevestigd te Nederweert, kantoorhoudende te Nederweert, Palmstraat 17 (6031 XK). 
• Newecoop dit is naam waaronder de Nederweerter Energie Coöperatie U.A. op 

internet en andere digitale media is te vinden. 
• Leden: de leden van de Nederweerter Energie Coöperatie U.A. conform art.4 van 

de statuten. 
• Kascommissie: het orgaan van de Nederweerter Energie Coöperatie U.A. 

conform art.12 lid 6 van de statuten. 
• Financiële Commissie: Is de door de ALV ingestelde commissie conform art.21 lid 3 

van de statuten 
• Reglement: het onderhavige reglement c.q. het reglement conform art.20 van de 

statuten 
 

ARTIKEL 2. FUNCTIE REGLEMENT 

1. Dit reglement geeft nadere voorschriften, conform art.20 van de statuten, en dient ter 
vastlegging van interne procedures en werkafspraken. 

2. Dit reglement bevat geen artikelen in tegenspraak met de statuten en kan – op 
voordracht van het bestuur – worden gewijzigd door een meerderheid van stemmen 
van de Algemene Ledenvergadering. 

 

ARTIKEL 3. LIDMAATSCHAP 

1. Het lidmaatschap van Newecoop wordt verworven overeenkomstig artikel 4 van de 
statuten van de Nederweerter Energie Coöperatie U.A. 

2. Bij aanmelding wordt een aanmeldingsformulier voor automatische incasso 
overhandigd of indien beschikbaar digitaal aangeleverd, enkel volledig ingevulde 
formulieren worden geaccepteerd.  

3. De secretaris beoordeelt de aanmelding, bij twijfel legt hij deze voor aan het bestuur. 
4. De Leden betalen een inleggeld, nadat het bestuur de aanmelding heeft 

geaccepteerd. De hoogte en eventuele rentevergoeding worden in de ALV bepaald 
en in Bijlage 1 bij dit Reglement vastgelegd. 



5. Een volledig ingevuld en geaccepteerd aanmeldingsformulier is voldoende tot er een 
eerste incasso is uitgevoerd, daarna is er slechts sprake van een volledig lidmaatschap 
voorzover de contributie ook daadwerkelijk is voldaan.  

6. Afgewezen kandidaat-leden kunnen een beroep doen op de ALV. Zij dienen daartoe 
binnen 4 weken, na de afwijzing, schriftelijk een verzoek in te dienen, die alsdan op de 
eerstvolgende ALV zal worden behandeld. 

 

ARTIKEL 4. CONTRIBUTIE 

1. De leden zijn jaarlijks een vergoeding (contributie) verschuldigd aan Newecoop. In het 
eerste jaar van lidmaatschap zijn zij tevens een inlegvergoeding  verschuldigd. Deze is 
vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op voorstel van het bestuur. Het 
bedrag is vastgelegd in bijlage 1 bij dit Reglement. 

2. Indien leden meer dan een half jaar contributieachterstand hebben en dat is niet 
buiten hun schuld dan verliezen ze hun lidmaatschap en kunnen ze eerst weer worden 
ingeschreven nadat ze opnieuw een inlegvergoeding hebben voldaan. Is er 
onduidelijkheid in deze dan beslist het bestuur.  

3. De leden zijn voorts de bijdragen verschuldigd die volgen uit de overeenkomsten die de 
leden met Newecoop hebben gesloten. 

 

ARTIKEL 5. TAKEN/BEVOEGDHEDEN BESTUUR 

1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van Newecoop, de toepassing van de 
verplichtingen verbonden aan het lidmaatschap van Newecoop, 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. Het bestuur vergadert tenminste 6 maal per jaar. 
3. Besluiten in het bestuur dienen te worden genomen met gewone meerderheid van 

stemmen. 
4. Het bestuur is bevoegd tot het uitschrijven van leningen o/g voorzover deze voldoen 

aan de in artikel 6 genoemde kaders. 
5. Het bestuur is bevoegd om geldleningen aan te gaan voorzover deze dienen ter 

financiering van projecten die eerder zijn voorgelegd aan de ALV en goedgekeurd. 
6. Het bestuur is belast met de uitleg van dit reglement en van alle regels en bepalingen 

en heeft het recht dispensatie te verlenen behalve van die bepalingen waarin de 
beslissing aan de algemene ledenvergadering is overgelaten. Het beslist verder in alle 
gevallen waarin door de statuten en dit reglement niet is voorzien. 

7. Vanuit elke door de ALV ingestelde commissie heeft een persoon, zitting in het bestuur.  
Meerdere bestuursfuncties kunnen binnen een persoon worden gecombineerd, 
behoudens die van het DB.   

8. Het bestuur is verantwoordelijk voor tijdige werving van kandidaten voor vacatures in het 
bestuur. 

9. Het rooster van aftreden is opgenomen in de bijlage bij dit Reglement. 
 

ARTIKEL 6. GELDLENINGEN O/G. 

1. Het leningreglement is als Bijlage 1 toegevoegd aan het Huishoudelijk Reglement. 
. 

ARTIKEL 7. GOEDKEURING VAN BESTUURSBESLUITEN 
1. Zodra er een Financiële Commissie is ingesteld zijn de navolgende leden van 

toepassing. 



2. Besluiten van het bestuur behoeven voorafgaand schriftelijk overleg met de Financiële 
Commissie voor besluiten strekkende tot: 

1. winstuitkering aan de leden; 
2. het vaststellen van Reglementen van Newecoop; 
3. vaststelling begroting en jaarrekening. 
3. De Financiële Commissie legt de in art.6.1 genoemde besluiten ter vaststelling voor aan 

de ALV 
 

ARTIKEL 8. COMMISSIES 

1. Door het bestuur en ook de ALV kunnen commissies worden ingesteld conform artikel 21 
van de Statuten. 

2. De ingestelde commissies worden vastgelegd in de bijlage bij dit Reglement, waarbij 
wordt vastgelegd door wie zij zijn ingesteld en wie ervan deel uitmaken. 

3. De commissies van het bestuur hebben minimaal 1 bestuurslid, die is aangewezen voor 
de communicatie met het bestuur. 

4. De door het ALV ingestelde Financiële Commissie (conform artikel 21 lid 3)zal bestaan 
uit de penningmeester plus andere bestuursleden en een gelijk aantal niet 
bestuursleden.  

5. De ALV stelt jaarlijks een zogenoemde Kascommissie(conform artikel 12, lid 6) in. De 
Kascommissie bestaat uit 3 leden, niet zijnde bestuursleden dan wel leden van de 
Financiële Commissie. De Kascommissie onderzoekt de Jaarstukken en brengt verslag 
uit aan de ALV. 
 
 

Aldus met instemming van het bestuur van de Nederweerter Energie Coöperatie U.A. 
vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op …………. 
 

 

  



BIJLAGE 2 BIJ HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 
HOOGTE 
INLEGGELD    Euro 10,00    
CONTRIBUTIE Euro 10,00 of meer 
RENTEVERGOEDING INLEGGELD bedraagt 0%. 
 
BESTUUR, de navolgende leden zijn benoemd in het bestuur. 
 
BESTUUR bij oprichting 
Voorzitter Cor de Nijs 
Secretaris Albert Janssen 
Penningmeester Leo Roos 
Dit bestuur treedt af na de eerste bestuursverkiezing. 
  
DAGELIJKS BESTUUR   Jaar van aftreden 
Voorzitter 
Secretaris 
Penningmeester 
OVERIGE BESTUURSLEDEN 
Vice voorzitter 
2e Secretaris 
2e Penningmeester 
Bestuurslid commissie wind 
Bestuurslid commissie projecten zonne-energie 
Bestuurslid communicatie 
Bestuurslid energiebesparing 
 
COMMISSIES, de navolgende commissies zijn ingesteld met de navolgende leden. 
 
Door het ALV ingestelde commissies: 
KASCOMMISSIE 
FINANCIËLE COMMISSIE 
 
Door het bestuur ingestelde commissies: 
COMMISSIE WIND 
COMMISSIE PROJECTEN ZONNE-ENERGIE 
 
Aldus met instemming van het bestuur van de Nederweerter Energie Coöperatie U.A. 
vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op ……… 


