HUISHOUDELIJKE REGLEMENT
Bij Statuten Energiecoöperatief PCR Princenstroom U.A.

ARTIKEL 1
Dit artikel is een aanvulling op Artikel 6 van de statuten: Uittredingsregels
Leden verbinden zich in principe aan het doel van de coöperatie om 15 jaar lang groene stroom op te
wekken en hierover belastingvoordeel te genieten. Conform de ledenovereenkomst is opzegging of
ontbinding aan de zijde van het lid niet tussentijds mogelijk.
Tussentijdse uittreding met uitkering van de restwaarde van het aandeel in de centrale is mogelijk in
twee gevallen:
1. bij verhuizing buiten de postcoderoos of
2. na overlijden van degene die het pand bewoont/uitbaat waar de regeling op rust.
In deze gevallen keert de coöperatie de volledige restwaarde uit minus verschuldigde
administratiekosten van 5% over de hoofdsom Het afschrijvingspercentage is 7% per jaar en de
restwaarde is na 15 jaar nihil. Hierbij geldt overigens wel als voorwaarde dat de coöperatie over
voldoende liquiditeiten beschikt om voor 2 jaar de geraamde vaste kosten te kunnen blijven voldoen
(zie bijlage).
Leden die aantoonbaar door sterke verlaging van hun elektriciteitsverbruik niet meer kunnen
profiteren van de belastingaftrek, kunnen op verzoek, in blokken van 500 kWh terugverkopen aan de
coöperatie.
Hiervoor wordt dan binnen de leden, tegen boekwaarde een andere partij gezocht.
Uitbetaald zal dan worden de inleg minus de afschrijvingen van jaarlijks 7% en minus 5%
administratiekosten over de hoofdsom. Deze verrekening is vergelijkbaar met uittreden bij
overlijden en of verhuizing. Ook in dit geval is de gezonde liquiditeit van de coöperatie een
voorwaarde.
Overige redenen om uit te treden worden ontmoedigd door slechts de helft van de restwaarde
minus verschuldigde kosten uit te keren in het jaar volgende op de opzegging van het lidmaatschap,
mits de coöperatie daartoe bij de ALV toestemming geeft en mits de coöperatie voldoende liquide is.
Het jaar volgend op de opzegging is ook het jaar dat wordt gehanteerd in de staffel.
ARTIKEL 2
Dit artikel is een aanvulling op Artikel 22 van de statuten: Besluitvorming
Alle besluiten van de Algemene Ledenvergadering worden genomen met twee derde meerderheid
van de uitgebrachte stemmen.
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Rekenvoorbeeld terugbetaling bij geoorloofde uittreding.

In leg bij aanvang € 2.950
Bij uittreden in het 1e jaar 2018 zal worden uitbetaald:
Inleg was

€

2.950,00

Afschrijving 7% over de inleg

€

206,50

Administratiekosten 5% over de hoofdsom

€

147,50
_________

Uit te betalen

€

2.596,00
=========

Dit bedrag zal worden verhoogd of verlaagd met de het aandeel in de winst en of verlies in het
afgelopen jaar van de coöperatie.
Bij uittreden in 10e jaar 2019:
Inleg was

€

2.950,00

Over voorgaand jaar is reeds afgeschreven

€

206,50

Afschrijving 2019

€

206,50

Administratiekosten 5% over de hoofdsom

€

147,50
_________

Uit te betalen

€

2.389,50
=========

