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Algemeen reglement voor Projectparticipaties van Coöperatie Energiek Broekland 
U.A.  
  

Algemeen reglement voor projectparticipatie van de Coöperatie Energiek Broekland U.A..  
 

 

Artikel 1 Definities  
  

1. In dit reglement wordt verstaan onder:  
1. Coöperatie, Energiek Broekland of EB : Coöperatie Energiek Broekland U.A., 

2. Statuten: de statuten van Energiek Broekland, 
3. Leden: leden van Energiek Broekland, in enkelvoud ‘Lid’  
4. Participant: lid, persoon die een of meer projectparticipaties afneemt van de EB,  

5. Projectparticipatie: aandeel in een project dat recht geeft op een 
projectparticipatievergoeding 

6. Projectparticipatievergoeding: jaarlijkse vergoeding dat per project wordt 
bepaald en omschreven is in het Informatiedocument van het project,  

7. Projectinformatie: de informatie zoals opgenomen in het Informatiedocument 
van het betreffende project 

 

 

Artikel 2 Projectparticipaties  
  

1. De EB kan meerdere projecten hebben waarin zij het beleid bepaalt en een 
controlerende functie heeft. Zie ook artikel 2.3 van de statuten. 

2. De EB is bevoegd om projectparticipaties uit te geven. Zij moet daarbij rekening 
houden met de eigen statuten en dit projectparticipatiereglement.  

3. Het bestuur besluit over de uitgifte van projectparticipaties en de voorwaarden die 
daarbij horen. De algemene ledenvergadering moet dit besluit goedkeuren.  

4. De rechten en plichten verbonden aan projectparticipaties worden beheerst door dit 
projectparticipatiereglement, het Informatiedocument van het betreffende project 
en het Nederlands recht. 

 
Artikel 3 Projectparticipatie voorwaarden  
  

1. Ieder project krijgt een unieke naam om verwarring tussen projecten te voorkomen. 
2. De EB zorgt per project voor een Informatiedocument met informatie over het 

project en de voorwaarden waaronder die projectparticipaties worden aangeboden 
en uitgegeven.  

3. Met het Informatiedocument wil de EB de leden en geïnteresseerden zo goed 
mogelijk informeren zodat zij een afgewogen besluit kunnen nemen om te 

participeren. In dit document is daarom informatie opgenomen over risico’s, rechten 
en plichten die horen bij de desbetreffende projectparticipaties.  

4. Per project wordt besloten tot een minimaal en maximaal aantal projectparticipaties. 
Eventueel ook een maximaal aantal projectparticipaties per participant. Verder wordt 
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de planning weergegeven waarbij wordt aangegeven tot wanneer leden zich kunnen 

inschrijven voor projectparticipaties en wanneer de EB vraagt om de inschrijving voor 
projectparticipaties definitief te maken. 

5. Het vermogen dat met de uitgifte van projectparticipaties wordt verkregen wordt 

door de EB uitsluitend aangewend voor desbetreffend project.  
 

 
Artikel 4 Participatievergoeding 

 
1. Projectparticipaties geven recht op een participatievergoeding uit het project waar 

de projectparticipatie betrekking op heeft. De voorwaarden daartoe zijn omschreven 
in het Informatiedocument van het betreffende project. 

2. Uitbetaling van de participatievergoeding vindt plaats zodra onherroepelijk het 

projectresultaat is vastgesteld.  
3. De participatievoorwaarden bepalen ook welk deel van de jaarlijkse project 

ontvangsten ten gunste komen aan de algemene financiën van de EB. Het bestuur 
stelt aan de algemene ledenvergadering voor hoe deze gelden worden besteed of 
gereserveerd.  

a. Project ontvangsten worden primair besteed aan de kosten die direct verband 
houden met het desbetreffend project. 
b. De EB kan per project een vergoeding vragen ter dekking van de algemene 
kosten. Dit zal in de jaarlijkse begroting worden opgenomen.  
c. Projectopbrengsten die ten gunste komen van de EB kunnen bijvoorbeeld 
bestemd worden voor ontwikkeling van nieuwe projecten. 
d. De projectparticipatievoorwaarden geven geen recht op uitkering uit de 
algemene reserves van de EB noch op uitkering met betrekking tot voorgaande of 
volgende jaren.  

4. Tenzij de projectparticipatievoorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen komen de 
inkomsten die de EB ontvangt vanwege ontbinding van een project ten gunste van de 
algemene financiën. Over deze inkomsten vindt geen uitkering plaats aan de 
projectparticipaties. Het bestuur zal aan de algemene ledenvergadering een voorstel 
doen voor bestemming van deze gelden. 

 

Artikel 5 Doelgroep 

 
1. Alleen leden kunnen één of meer projectparticipaties afnemen. 
2. De EB wil een gelijkmatige spreiding van projectparticipaties over de leden. 
3. Alleen op basis van objectieve en billijke grondslagen kan de EB leden uitsluiten om 

projectparticipaties af te nemen. 
4. De EB is te allen tijde bevoegd om aan toekenning van een projectparticipatie, aan 

aanvaarding van een bedrag ter projectparticipatie, aan het aangaan van 
een projectparticipatie overeenkomst en aan overgang of overdracht van 

een projectparticipatie nadere voorwaarden te verbinden ter verificatie en registratie 
van de identiteit en bevoegdheid van betrokken persoon of personen. 
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 Artikel 6 Inschrijving voor projectparticipatie  
  

1. Inschrijving voor projectparticipatie geschiedt middels een door het bestuur voor 

desbetreffende uitgifte vast te stellen online formulier.  
2. Inschrijving voor projectparticipatie wordt door de EB alleen opengesteld voor leden 

van de EB. Inschrijving door niet-leden voor projectparticipatie is ook een aanvraag 
voor lidmaatschap van de EB.  

3. Het lidmaatschap van de EB is niet aan leeftijd gebonden. Minderjarige (kinderen en 

kleinkinderen) komen in aanmerking voor projectparticipatie en het lidmaatschap zij 
het uitsluitend onder gezag en door bemiddeling van hun wettelijk 
vertegenwoordiger(s)  

4. Pas na onherroepelijke ontvangst en aanvaarding van de volledige projectparticipatie 
door de EB en vaststelling door de EB van de identiteit van het desbetreffende lid  is 

sprake van een participant. 
5. Na ontvangst van een bedrag ter projectparticipatie bevestigt de EB 

aanvaarding daarvan schriftelijk aan desbetreffend lid. Deze bevestiging kan de vorm 
hebben van een persoonlijk projectparticipatie-certificaat. Voor zover de EB het 
ter projectparticipatie ontvangen bedrag niet aanvaardt boekt zij het terug op de 
rekening van herkomst. Aanvaarding, bevestiging en terugboeking geschieden 
binnen twee maanden na ontvangst door de EB van desbetreffend bedrag.  

6. Het bestuur is bevoegd de in het vorige lid genoemde termijn te verlengen onder 
mededeling van de reden(en) van deze termijnverlenging aan de personen die het 
betreft. Termijn-verlenging mag niet langer zijn dan voor de aangegeven reden(en) 
noodzakelijk is.  

 
 

Artikel 7 Projectparticipatie overeenkomst  
  

1. Projectparticipaties worden alleen toegekend op grond van een 

projectparticipatie overeenkomst tussen desbetreffend (aspirant) lid en de EB. De 
projectinformatie maakt onderdeel uit van de projectparticipatie overeenkomst. 

Het model van de projectparticipatie overeenkomst is een bijlage bij dit 
reglement en tevens te raadplegen op de website van EB.  

2. Het bestuur van de EB is bevoegd om projectparticipatie overeenkomsten af te 
sluiten. Voorwaarde daartoe is dat de overeenkomst, het reglement en de 
projectinformatie door de algemene ledenvergadering is goedgekeurd. 

3. De projectparticipatie overeenkomst komt in principe online tussen de EB en een 
(aspirant) lid tot stand. Eventueel kan de EB ook op papier een projectparticipatie 

overeenkomst afsluiten.  
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Artikel 8 Uitkering van participatievergoeding  
  

1. Uitkering op projectparticipatie wordt gedaan door overmaking naar de bij de 

EB bekende bankrekening van de participant.  
2. Elke participant is gehouden zijn adres, emailadres en bankgegevens aan de 
EB op te geven, alsmede de wijzigingen daarin. De EB is niet aansprakelijk voor 
gevolgen van nalatigheid van een participant hierin.  
3. Uitkering op projectparticipatie vindt plaats binnen twee maanden 

na vaststelling van de jaarrekening van de EB waarop deze uitkering is gebaseerd.  
nadat de EB de ontvangsten onherroepelijk heeft verkregen.  
4. De EB kan eventuele vorderingen die zij heeft op een lid direct verrekenen 
met een eventuele schuld aan hetzelfde lid met projectparticipaties.  

 
  
Artikel 9 Overdracht en overgang van projectparticipatie  
  

1. Projectparticipaties zijn overdraagbaar tussen leden onderling. Deze 
overdracht geschiedt bij een schriftelijke overeenkomst. Deze overeenkomst wordt 

door het bestuur opgemaakt en door de secretaris van de EB medeondertekend als 
erkenning door de EB van de overdracht van de projectparticipatie.  

2. Projectparticipaties zijn vatbaar voor overgang krachtens fusie, splitsing, 
boedelmenging of erfopvolging. Verkrijging van projectparticipaties onder algemene 
titel (door fusie, splitsing, boedelmenging of erfopvolging), wordt door de EB erkend, 

mits deze verkrijging genoegzaam en tot bevrediging van de EB is aangetoond. Zo 
deze geen lid is wordt de verkrijger na erkenning van de overgang een redelijke 
termijn gegund voor aanvraag van het lidmaatschap teneinde zijn rechten ingevolge 
zijn projectparticipatie te kunnen uitoefenen. Aan toelating tot het lidmaatschap kan 

terugwerkende kracht worden gegeven tot het moment van overgang van de 
projectparticipaties.  
3. Overdracht van projectparticipaties aan niet-leden is niet toegestaan en wordt 
door de EB niet erkend. Niet-leden kunnen dus geen rechten uitoefenen.  
4. Voor overgang of overdracht van projectparticipaties, al dan niet 
in samenhang met overgang of overdracht van het lidmaatschap brengt de EB 
de uitvoeringskosten, doch minimaal 35 EUR per transactie in rekening aan de nieuwe 
houder.  

  
 

Artikel 10 Einde lidmaatschap  
  

1. Alleen leden kunnen projectparticipaties houden en rechten uitoefenen op deze 

participaties. 
2. Bij beëindiging van het lidmaatschap vervalt ook het recht op participatievergoeding. 
3. De EB is niet verplicht om participaties over of terug te nemen, zie ook artikel 9 van 

dit reglement.  
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Artikel 11 Administratie  
  

1. De EB onderhoudt een projectparticipatie-register in samenhang met het 

ledenregister, waarin de projectparticipaties, onderscheiden naar soort, naam, 
uitgifte, aantal, (nominaal) bedrag en recht op vergoeding, per 
participant worden vastgelegd en bijgehouden. 
2. In samenhang met het projectparticipatie-register onderhoudt de EB een 
projectparticipatie-archief. Daarin is alle documentatie vastgelegd over inschrijving, 

uitgifte, ontvangsten en uitkeringen van de projectparticipaties alsook alle mutaties 
ten aanzien van de projectparticipaties met datum en ingang en voor zover nodig 
voor de rechtsgeldigheid van de mutatie, de acceptatie ervan.  
3. De EB geeft een participant op zijn verzoek inzage in de gegevens die in het 
projectparticipatie-register en het projectparticipatie-archief over zijn persoon en zijn 
projectparticipatie zijn opgenomen.  
4. De participant informeert de EB over relevante wijzigingen in zijn persoonlijke 
gegevens. 
5. De EB kan de administratie van het projectparticipatie-register 
laten verzorgen door derden. Vanzelfsprekend zorgt de EB daarbij tot continuïteit en 

compleetheid van het register alsmede de vertrouwelijkheid van gegevens is 
gewaarborgd door de derde.  
6. Elke participant ontvang jaarlijks voor 1 maart opgave van zijn 
projectparticipatie(s), onderscheiden naar soort, naam, aantal, nominaal bedrag en 
bijzonderheden per begin van het laatst afgelopen jaar. De participant kan dit 

gebruiken voor bijvoorbeeld fiscale doeleinden zoals aangifte inkomstenbelasting.  

7. De EB is te allen tijde bevoegd om bewijsstukken te verlangen 
(waaronder identiteitsbewijs, uittreksel KvK, bankafschrift, verklaring van erfrecht) 
alvorens over te gaan tot toekenning van projectparticipaties, inschrijving in 
het projectparticipatieregister, wijziging van het projectparticipatieregister 
waaronder wijziging van het bankrekeningnummer waarop uitkeringen ingevolge 
de projectparticipaties worden gedaan.  

  
  

Artikel 12 Geschillen  
  
Geschillen naar aanleiding van de toepassing van dit projectparticipatie-reglement worden 
allereerst voorgelegd aan het bestuur. Nadat het bestuur gelegenheid heeft gekregen zich 
over het geschil uit te spreken staat beroep open op de algemene ledenvergadering. Het 
bestuur spreekt zich binnen twee maanden nadat een geschil bij haar aanhangig is gemaakt, 
hierover uit.  
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Artikel 13  Inwerkingtreding  
  

1. Dit projectparticipatie regelement is vastgesteld door de algemene 

ledenvergadering op datum @ en treedt in werking per de dag volgend op die datum. 
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Model Projectparticipatie overeenkomst  
  
  
  

Partijen bij deze projectparticipatie  overeenkomst: 
  

1. (………………..), hierna: participant  

 
en 
 

2. Coöperatie Energiek Broekland U.A., statutair gevestigd te Broekland, hierna EB. 
  

  
Hierna gezamenlijk te noemen: “Partijen”  

  
  
Overwegingen:  
  

1. Participant is lid van de EB of heeft het lidmaatschap van de EB aangevraagd en is 

bekend met het Algemeen reglement Projectparticipaties en het Informatiedocument 
van project <projectnaam>. 

2. De EB heeft besloten tot uitgifte van projectparticipaties ten behoeve van het project 
<projectnaam>, hierna: “projectparticipaties”, en heeft in dat kader de projectinformatie 
en projectparticipatie voorwaarden inclusief de inschrijvingsvoorwaarden voor deze 

uitgifte aan de participant beschikbaar gesteld.  
3. Participant wil op basis van deze informatie één of meer projectparticipaties 

verkrijgen. 
4. De EB is voornemens aan participant één of meer projectparticipatie(s) toe te 
kennen.  

  
  

Partijen komen overeen:  
1. Participant verklaart kennis te hebben genomen van de hiervoor genoemde 

projectinformatie en de hiervoor genoemde projectparticipatie-voorwaarden, de 

inhoud daarvan te hebben begrepen en op basis daarvan zich te hebben 

ingeschreven voor één of meer van de hiervoor genoemde project-participaties.   

2. De EB kent participant één of meer projectparticipaties toe, in overeenstemming met 

de hiervoor genoemde inschrijvingsvoorwaarden, tot maximaal het aantal 

waarvoor participant zich heeft ingeschreven.   

3. De participant heeft zich ingeschreven voor x (tekst) projectparticipaties à € 300 

(driehonderd euro) en verplicht zich om het totaal van deze bedragen (…euro) binnen 
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14 dagen, na toedeling door het bestuur van EB op de bankrekening 

NL71TRIO0320153371 van EB te storten.   

4. De rechten en plichten verbonden aan de projectparticipaties (en de 

verkrijging daarvan) volgen uit de bepalingen van de statuten en het reglement 

projectparticipatie en het Informatiedocument van het project. Deze stukken maken 

integraal onderdeel uit van deze projectparticipatie overeenkomst.  

5. Bij wijziging van de statuten, het projectparticipatiereglement of enig ander 

reglement van de EB, wijzigt deze projectparticipatie overeenkomst overeenkomstig, 

voor zover dat niet uitdrukkelijk bij die wijziging is uitgesloten. Schriftelijke 

kennisgeving van een wijziging van de statuten respectievelijk het (algemene) 

projectparticipatie-reglement wordt opgevat als schriftelijke mededeling 

aan participant van wijziging van deze overeenkomst. 

 
  
 

 

Datum: ………………………………    Datum: Broekland, ………………….  
Naam participant:………………………..    <Naam Bestuurslid> namens  

Coöperatie Energiek Broekland U.A. 
        

  
  

Handtekening:……………………………..    Handtekening:………………….  
  

  
 


