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Duurzame Energiecoöperatie Zoetermeer U.A. (DEZo)

Artikel 1 Algemeen
Dit Reglement is een aanvulling op de statuten zoals deze zijn opgesteld en ondertekend op 12
augustus 2014 te Voorburg, gemeente Leidschendam. Het Reglement kan door het bestuur worden
gewijzigd en aangevuld en zal na wijziging worden voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering.
Artikel 2. Het lidmaatschapsgeld
1. Over een aanvraag van lidmaatschap beslist het bestuur, nadat de aanvrager aan zijn verplichting
tot betaling van het lidmaatschapsgeld heeft voldaan.
2. De hoogte van het lidmaatschapsgeld wordt jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering
vastgesteld. Het bestuur doet daartoe een voorstel in het jaar voorafgaand aan het jaar waarover
de Algemene ledenvergadering het besluit neemt. Indien de Algemene Ledenvergadering geen
besluit neemt, blijft het dan reeds geldende besluit van kracht.
3. De hoogte van het lidmaatschapsgeld in het jaar van aanvraag van lidmaatschap is gelijk aan het
door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde jaarbedrag. Bij aanvraag in het laatste
kwartaal van een jaar, geldt voor de aanvrager geen betalingsverplichting over dat jaar.
4. Leden verplichten zich om de jaarlijkse factuur voor inning van het lidmaatschapsgeld binnen 4
weken te betalen. Leden die na 4 weken niet het volledige factuurbedrag hebben overgemaakt,
ontvangen een herinnering. Indien het bestuur 4 weken na het sturen van de herinnering geen
betaling van een lid heeft ontvangen, zegt het bestuur het lidmaatschap van dat lid op, conform
Artikel 9 lid 1c van de Statuten. Bij participanten kan het bestuur in dat geval verrekening met de
jaarlijkse rente, die deze leden omwille van hun participatie zouden ontvangen, doen
plaatvinden. Deze participanten behouden daarmee hun lidmaatschap.
Artikel 3 Winstverdeling
1. Onder winst in enig jaar verstaan we de nettowinst die optreedt volgens het door de Algemene
ledenvergadering vastgestelde financiële jaarverslag over het betreffen boekjaar.
2. Het bestuur brengt in de Algemene Ledenvergadering een voorstel in stemming omtrent de
bestemming van de winst.
Artikel 4 Overname participaties door DEZo
1. In bijzondere omstandigheden kan de participant of zijn rechtelijk vertegenwoordiger, binnen de
afgesproken looptijd, een verzoek bij het bestuur indienen om teruggave van de waarde van de
participatie. Onder bijzondere omstandigheden kan worden verstaan: scheiding,
arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en overlijden. Het bestuur neemt hierover een beslissing
naar redelijkheid en billijkheid.
2. Bij het verzoek om teruggave, zoals bedoeld in lid 1, overhandigt de participant of diens rechtelijk
vertegenwoordiger het bestuur een of meer bewijsstukken, waarmee hij zijn verzoek
onderbouwt. Bij het niet voldoen aan deze eis besluit het bestuur afwijzend.
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Artikel 5 Integriteitscode
1. Bij samenwerkingsrelaties voorkomen bestuur en leden, die namens DEZe handelen,
bevoordeling en de schijn van bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen.
2. Bestuurders nemen van een aanbieder van diensten of producten aan DEZo geen faciliteiten of
diensten aan, die zijn onafhankelijke positie ten opzichte van de aanbieder kunnen beïnvloeden.
3. Een bestuurder die een zakelijke relatie of familiebetrekking heeft met een aanbieder van
diensten of producten aan DEZo, onthoudt zich van deelname aan de bestuurlijke besluitvorming
over opdrachten aan die aanbieder.

