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Opleg bij het participatiereglement 
 
Onderstaand document is aangepast conform de besluiten van de vorige ALV. Ondertussen is de wereld 
weer veranderd.  
 
Het reglement was toegespitst op investeringen in de coöperatie en in het concrete geval van de vorige 
uitgave van participaties: het mogelijk maken om lid te worden van de Duurzame Energie Unie (DE 
Unie) en vervolgens om wederverkoper van energie te worden. Dat zijn we inmiddels en de 
energieklanten druppelen binnen. Als de collectieve zonnedaken opgeleverd worden zal dat een 
stroompje worden. 
 
We hebben gezien dat met het oprichten van een project coöperatie zoals Zonne Energie Centrale 
Keltenwoud (ZECK) ook afstand wordt gecreëerd. ZECK is een dochter in de zin dat ValleiEnergie aan de 
wieg heeft gestaan, maar geen dochter in de zin dat er nu nog een formele band is. ZECK is zelfstandige 
coöperatie geworden met een eigen bestuur. Zo is ook het zonnedak op het MARIN  - door een lid van 
ons tot stand gebracht (zonder verdere betrokkenheid vanuit de coöperatie) - een zelfstandige 
productiecoöperatie. We willen graag een grote sterke coöperatie worden, waar mensen ook energieklant 
van kunnen worden. Nieuwe zonnedaken die door ons tot stand worden gebracht, zoals op de 
brandweerkazerne in Ede (EnergieKazerne), willen we graag bij ons houden. Dat betekent dat we het 
ook mogelijk moeten maken dat mensen participeren in projecten. In alle gevallen geldt dat alleen leden 
kunnen participeren. 
 
Dat betekent dat we twee soorten participaties kennen: 
- Participaties die de ontwikkeling van de coöperatie mogelijk maken (investeringen in de coöperatie) 
- Projectparticipaties (investeringen in projecten 
 
Voor zulke projectgebonden participaties liggen de afspraken die we in het participatiereglement hadden 
vastgelegd niet voor de hand. Mensen nemen immers deel omdat ze een niet alleen een 
maatschappelijk, maar ook een financieel rendement op hun investering krijgen net zoals zij dat 
verwachten van zonnepanelen op eigen dak. Dat betekent dat we een aantal wijzigingsvoorstellen 
voorleggen voor het participatiereglement. Deze wijzigingsvoorstellen zijn verwerkt in cursief. 
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PARTICIPATIE REGLEMENT Coöperatie ValleiEnergie U.A. 
Zoals besloten op de Algemene Ledenvergadering van  16 april 2015 

 

Inleiding 

De coöperatie geeft participaties uit om kapitaal (eigen vermogen) te genereren voor het 
realiseren van het kerndoel van ValleiEnergie: samen energie besparen en lokaal duurzame 
energie opwekken. En de coöperatie geeft participaties uit om concrete projecten te realiseren. 

Artikel 1 

De coöperatie kent twee typen participaties: 

Type a: Participaties die de ontwikkeling van de coöperatie versterken 

Type b: Participaties in concrete projecten 

Artikel 2 

Ieder lid kan participaties in ValleiEnergie nemen. Het minimum bedraagt één en het maximum 
tweehonderd (200) stuks per lid. Participaties staan op naam, zijn persoonlijk, niet overdraagbaar en 
niet voor overgang vatbaar. De nominale waarde van één participatie van type a is en blijft vast en 
bedraagt €50. 

Artikel 3 

Het aantal participaties is begrensd en het maximale aantal wordt per uitgifte van participaties type a 
vastgesteld door de Algemene ledenvergadering. Het doel van een project bepaalt het aantal 
participaties van type b. 

Artikel 4 

De mogelijkheid om op (nieuwe) participaties in te schrijven wordt bekend gemaakt via de nieuwsbrief 
en/of de website van ValleiEnergie of een ander daartoe geëigende communicatiekanaal. Daarbij wordt 
vermeld hoeveel participaties beschikbaar zijn, eventueel voor welk doel (type a) of project (type b), 
en tot wanneer inschrijven mogelijk is. 

Artikel 5 

Inschrijven voor participaties gebeurt via een inschrijvingsformulier. De toekenning gebeurt in de regel 
aan alle inschrijvers, tenzij het maximale aantal beschikbare participaties wordt overschreden. In dat 
geval wordt eerst het aantal participaties per lid gelimiteerd, opdat zoveel mogelijk leden kunnen 
deelnemen. Zo nodig wordt aanvullend de ontvangstdatum en tijdstip van het inschrijfformulier als 
selectiecriterium voor toekenning gehanteerd. Voor participaties van type b kan het bestuur 
gemotiveerd afwijken. 

Artikel 6 

Van de toekenning van participaties en het aantal ontvangt de inschrijver per e-mail bericht. In dat 
bericht wordt tevens aangegeven op welk tijdstip het nominale bedrag in euro’s per toegekende 
participatie ontvangen dient  te zijn. Pas na ontvangst van het volledige bedrag zijn de participaties 
verkregen.  

Artikel 7 

Wordt geen tijdige betaling ontvangen dan vervalt de toekenning automatisch. Afhankelijk van de 
situatie wordt betreffend lid alsnog een kans geboden de participaties te verkrijgen of worden de 
participaties alsnog toegekend aan andere inschrijvers. Dit is ter bepaling aan het bestuur. 

Artikel 8 

Er wordt door de coöperatie een register bijgehouden van het aan ieder lid verstrekte aantal 
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participaties. 

Artikel 9 

Een lid van de coöperatie is verplicht, behoudens het bepaalde in artikel 10, de door hem genomen 
participaties ten minste 5 jaar te houden. Voor bepaalde projecten of doelen kan een termijn langer 
dan 5 jaar door de algemene ledenvergadering worden vastgesteld. Na afloop van de termijn kunnen 
de participaties worden ingewisseld. Als er geen verzoek tot inwisseling is ingediend, wordt de 
looptijd telkens stilzwijgend verlengd met één (1) jaar. 

Artikel 10 

Een verzoek tot inwisseling van één of meerdere participaties dient schriftelijk bij de coöperatie te 
worden ingediend, minimaal twee maanden voor de afloopdatum.  

In geval van participaties van type a is de coöperatie is gehouden de aangeboden participatie(s) over te 
nemen voor de nominale waarde, tenzij dit tot liquiditeitsproblemen leidt voor de coöperatie. Als dat 
het geval is wordt de participant daarvan op de hoogte gesteld, zo mogelijk met opgaaf van datum 
waarop de terugbetaling te verwachten valt. In geval van overlijden van een lid wordt hierop een 
uitzondering gemaakt. 

In geval van participaties van type b is de coöperatie is gehouden de aangeboden participaties over te 
nemen tegen de dan geldende waarde, tenzij dit tot liquiditeitsproblemen leidt voor de coöperatie. Als 
dat het geval is wordt de participant daarvan op de hoogte gesteld, zo mogelijk met opgaaf van datum 
waarop de terugbetaling te verwachten valt. De coöperatie kan deze participaties opnieuw uitgeven 
tegen de dan geldende waarde. De waarde van de participatie wordt bepaald door een combinatie van 
lineaire afschrijving, de resterende opbrengst, benodigde reserveringen en een opslag voor 
bemiddelingskosten.  

Artikel 11 

Wanneer een lid zijn lidmaatschap van de coöperatie opzegt is de coöperatie verplicht de 
participatie(s) binnen afzienbare tijd weer in te nemen voor de nominale waarde (type a) dan wel de 
dan geldende waarde (type b). Deze verplichting geldt niet in geval er dan liquiditeitsproblemen voor 
de coöperatie zouden ontstaan. Het lid heeft dan een vordering op de coöperatie. 

Artikel 12 

De Algemene ledenvergadering, en in spoedeisende gevallen het bestuur van de coöperatie, kan 
algemeen besluiten het aantal door de coöperatie terug te nemen participaties voor een periode van 
ten hoogste een jaar te beperken. Dit voor zover dat noodzakelijk is om (driegende) 
liquiditeitsproblemen voor de coöperatie te voorkomen. Een dergelijk besluit kan pas tegenover 
houders van participaties worden ingeroepen nadat dit bekend is gemaakt in een nieuwsbrief en/of op 
haar website of het daartoe geëigende communicatiekanaal. 

Artikel 13 

Een besluit dat op grond van artikel 11 is genomen wordt altijd op de eerstvolgende A lgemene 
ledenvergadering van de coöperatie waarin de jaarstukken aan de orde zijn, geagendeerd. Dit ter 
verantwoording en evaluatie van de getroffen maatregel. 

Artikel 14 

Participaties geven geen recht op het uitbrengen van een stem op de algemene 
ledenvergadering. 

Artikel 15 – participaties type a 

a. De gelden die verkregen worden via de verstrekte participaties van type a vormen het 
ledenkapitaal van de coöperatie. Daarmee kan de primaire doelstelling van ValleiEnergie 
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gerealiseerd worden. Aanwending van het ledenkapitaal is onderworpen aan de goedkeuring van 
de Algemene ledenvergadering van de coöperatie. 

b. Het verstrekken van ledenkapitaal in de vorm van participaties is niet zonder risico voor het lid 
dat het kapitaal verstrekt. De coöperatie zal het ledenkapitaal zo goed mogelijk inzetten en 
gebruiken ten behoeve van de doelen van de coöperatie. Het bestuur van de coöperatie zal 
volledige openheid en transparantie betrachten over het ingezette kapitaal en de daaraan 
verbonden financiële verplichtingen in de toekomst. De leden accepteren het risico dat bij 
tegenvallende resultaten ten eerste uitkering van de rentevergoeding (artikel 16) onder druk 
staat en ultimo dat mogelijk afgezien moet worden van de terugname van de participaties door 
de coöperatie. 

c. De ALV bepaalt de rentevergoeding per uitgifte. 

Artikel 16 – participaties type b 

a. Participaties van type b zijn investeringen van leden in concrete projecten van de coöperatie. Op 
deze wijze maakt de coöperatie het voor haar leden mogelijk om gezamenlijk energie op te 
wekken. 

b. Het verstrekken van kapitaal in de vorm van participaties is niet zonder risico voor het lid dat het 
kapitaal verstrekt. Onder elk project ligt een doorwrochte business case, die gebaseerd is op 
realistische aannames. Het blijven echter aannames. Het bestuur van de coöperatie zal volledige 
openheid en transparantie betrachten over het ingezette kapitaal, de daaraan verbonden 
financiële verplichtingen in de toekomst en de ontwikkelingen in het project. De leden accepteren 
het risico dat bij tegenvallende resultaten ten eerste de maandelijkse (evt. jaarlijkse) uitkering 
onder druk staat en ultimo dat mogelijk afgezien moet worden van de terugname van de 
participaties door de coöperatie. 

c. Participanten krijgen in vooraf vastgestelde termijnen een uitkering gebaseerd op de opbrengst van 
het project waarin is geïnvesteerd. Dit kan desgewenst direct verrekend worden met hun 
energierekening als het lid ook klant is bij DE Unie via VelleiEnergie. 

Artikel 17 

Om zwaarwegende redenen, zoals verhuizen buiten Nederland, kan het bestuur in individuele 
gevallen van dit participatiereglement afwijken. Afwijken kan alleen na een schriftelijk en 
gemotiveerd verzoek daartoe. Van elk afwijken informeert het bestuur de leden in de eerstvolgende 
algemene ledenvergadering van de coöperatie. 


