Dit reglement is opgesteld door het Bestuur van de Coöperatie Bergen Energie (BE) U.A. en
goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering van 14 november 2017.

Reglement Lidmaatschap en
lidmaatschapsbijdrage (contributie)
1. Algemeen
1. Dit reglement is opgesteld door het bestuur van de coöperatie Bergen Energie U.A.
2. Voor ieder artikel van dit reglement geldt onverminderd de statuten van de coöperatie.
3. Het reglement zal in werking treden op 1 januari 2018.

2. Doel lidmaatschapsbijdrage
De lidmaatschapsbijdrage is de jaarlijkse inleg van een lid in de coöperatie. De bijdrage is
bedoeld om de bedrijfsvoering mogelijk te maken. De bijdrage geeft recht op winstdeling
zodra er winst gemaakt wordt en de Algemene Ledenvergadering daartoe besluit.

3. Beslissing lidmaatschap
Het bestuur van de coöperatie beslist of een aanvraag voor lidmaatschap kan worden
gehonoreerd.

4. Winstdeling
Het recht op volledige winstdeling wordt opgebouwd in vijf jaren. Pas na 5 jaar lidmaatschap
heeft een lid dus recht op 100% winstdeling. Een lid kan maximaal 1 winstaandeel opbouwen.
Opbouw winstaandeel:
Na 1 jaar lidmaatschap 20% van een winstaandeel.
Na 2 jaar lidmaatschap 40% van een winstaandeel.
Na 3 jaar lidmaatschap 60% van een winstaandeel.
Na 4 jaar lidmaatschap 80% van een winstaandeel.
Na 5 jaar lidmaatschap 100% van een winstaandeel.

5. Hoogte lidmaatschapsbijdrage (contributie)
Per 1 januari 2018, is de hoogte van de contributie vastgesteld op € 45,- per jaar.
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6. Jaarlijkse betaling
De periode van een lidmaatschap is een jaar, ingaande op de dag waarop het lid aangeeft
lid te willen worden en akkoord gaat met automatische incasso van de lidmaatschapsbijdrage.

7. Wijze van betaling
Het lid ontvangt elk jaar een factuur. Betaling uitsluitend via automatische incasso.

8. Korting op de lidmaatschapsbijdrage
De coöperatie heeft afspraken gemaakt met de energiemaatschappijen Greenchoice en ‘om |
nieuwe energie’ over de verkoop van geproduceerde energie en retourcommissie indien een
lid klant is van de betreffende energiemaatschappij. De financiële consequenties uit deze
afspraken komen grotendeels ten goede aan de leden door middel van een korting op de
jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage. De korting gaat in na een jaar lidmaatschap. De klantrelatie
met de betreffende energiemaatschappij moet zijn ingegaan uiterlijk op de dag eerste dag van
het volgende jaar lidmaatschap. De korting wordt gegeven per energiesoort (gas en
elektriciteit) die wordt afgenomen.
Overzicht korting per 1 januari 2018
Energiemaatschappij

Korting gas

Greenchoice
om | nieuwe energie

€ 15,€ 22,50,-

Korting
elektriciteit
€ 15,€ 22,50,-

Korting gas +
elektriciteit
€ 30,€ 45,-
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