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Colofon

Overigens

De Zaanse Energiekrant wordt uitgegeven
door de coöperatieve vereniging Zaanse
Energie Koöperatie u.a.

• Het kantoor van de Zaanse Energie
Koöperatie is te bereiken onder
 Stationstraat 38, 1506 DH Zaandam
 tel.(075) 6283736, fax (075) 6704636
 e-mail zek@planet.nl
• Onze website is
www.zaansenergiecoop.com.
• De kontributie bedraagt minimaal €5,-per jaar.
• Leningen aan de ZEK zijn minimaal
€50,─.
• Giften zijn ook welkom en zijn aftrekbaar van de belasting.
• Indien u de ZEK een lening verstrekt
kunt u op uw verzoek een Certificaat
van schone stroom ontvangen.
• Betalingen overmaken naar rekeningnummer 3798331 (Postbank) of
986928240 (Verenigde Spaarbank).

Deze vereniging heeft tot doel het
bevorderen van het gebruik van
windenergie en andere vormen van
duurzame energie en het op
milieuvriendelijke wijze produceren van
energie.
De Koöperatie heeft als eerste projekt het
beheren van een windturbine, waardoor
de leden bijdragen aan de produktie van
schone duurzame stroom door gebruik
van windenergie.

Bestuursleden Z.E.K.:
• Thecla Graas, voorzitster, Oversluispad
9, 1521 EE Wormerveer, tel. 6214649,
e-mail: graas@wish.nl
• Dick Beets, secretaris, Enge Wormer
22, 1531 MV Wormer, tel. 6283736
e-mail: zek@planet.nl
• Bert Boer, penningmeester, Jonge
Arnoldusstraat 90, 1501 VW Zaandam,
tel. 6147766, e-mail boer.sneep@wxs.nl
• Gerrit Jan van der Schoor,
administratie, Wibautstraat 133, 1505
CD Zaandam, tel. 7718120, e-mail
gjvd.schoor@hccnet.nl
• Hans Gruijs, P. Boorsmastraat 44, 1507
WT Zaandam, tel. 63121188 e-mail
gruijs@wanadoo.nl.

Extra Algemene Ledenvergadering
dinsdag 27 januari

Uitgave van de
Zaanse Energie Koöperatie
Stationsstraat 38
1506 DH Zaandam

Inhoud

Momenteel, na een kritische beschouwing,
zijn er 98 echte leden.
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Artikelen voor deze Energiekrant kwamen
van Dick Beets, Thecla Graas
Lay-out: Gerrit Jan van der Schoor.
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Verslag eerste vergadering statutenwijziging
Verslag van de extra ledenvergadering
van de Zaanse Energie Koöperatie van 16
december 2003
Aanwezig: Ton Smit, Simon Boers, Gerrit
Jan van der Schoor, Agaath Bos, Mw van
der Made, Rob Swart (pers), Jaap
Kellerman, Nico Koelemeyer, Wim Kool,
Hans Gruys, Bert Boer, Thecla Graas,
Dick Beets (13 leden).
Er zijn geen volmachten gegeven.

Groenlinks-raadslid in Wormerland en wil
Jan opvolgen in de adviescommissie.
Welkom Nico! De adviescommissie heeft
per e-mail contact gehouden met CWV
Waterland. Zij kampen met bestuurswisselingen en er zijn geen ontwikkelingen
wat betreft nieuwe locaties. Verder heeft
de adviescommissie zich bezig gehouden
met aanpassing van de statuten en het
uitzoeken wat de beste rechtspersoon zou
zijn bij het samenwerken met CWV
Waterland en Nuon.

Opening en vaststelling agenda (1)
Thecla heet aanwezigen welkom in de
Stolp voor deze extra ledenvergadering. Is
blij met de goede opkomst maar het
voldoet niet aan het vereiste quorum om
de gewijzigde statuten aan te nemen,
zodat er op 6 januari 2004 een tweede
ledenvergadering over alleen dit punt is.
Er zijn geen aanvullingen of wijzigingen in
de agenda.

Voorstel tot verandering van statuten
en huishoudelijk reglement (5)
De eerste vraag was of De Nederlandsche
Bank met toepassing van de nieuwe
constructie met inleggelden nu zeker geen
actie kan ondernemen tegen de ZEK.
Deze vraag hebben wij per e-mail
voorgelegd aan dhr. C. Bakker, voorzitter
van de windcoöperatie die door DNB is
aangesproken en tevens voorzitter van het
overkoepelend orgaan van alle
windcoöperaties ODE, waarop we
binnenkort antwoord verwachten.
Daaraan gekoppeld vraag twee: moeten
niet alle leden persoonlijk benaderd
worden om hun lening om te zetten in
inleggeld?

Ingekomen stukken en mededelingen
(2)
Er is een brief van ons lid Cees Pauw
gekomen met opmerkingen en
aanvullingen op de concept-statuten en –
huishoudelijk reglement. Voorgesteld
wordt deze te mee te nemen met agenda
punt 5.
Verslag Algemene Ledenvergadering
van 15 april 2003 (3)
Ton vraagt naar de scholenmap. Thecla
zal kijken of ze er nog een heeft. Verslag
is verder goedgekeurd.

• Artikel 2Lid 2: toevoegen: d. bevorderen
van photo-voltaïsche energie en
installatie van PV-installaties
• Artikel 4Lid 1a: moet naar onze mening
zijn: vijftig (€50)
• Artikel 14Lid 14.1 en 14.3 lijken elkaar
te overlappen en tegenstrijdig te zijn Zo
zou het bestuur zonder raadpleging van
de ledenvergadering tot fusie kunnen
besluiten
• Artikel 20De agendapunten moeten
voorzien zijn van een voldoende
toelichting

Terugmelding van de adviescommissie
(4)
Zowel Henk Stuurman als Jan v.d. Broek
hebben wegens drukke werkzaamheden
hun commissielidmaatschap opgezegd.
Nico Koelemeyer is geïnteresseerd in
duurzame energievoorziening, is
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• Artikel 21Toevoegen dat de algemene
ledenvergaderingen openbaar zijn
• Artikel 22Lid 1: naar ons idee hoeven
niet alle leden van de ZEK aanwezig te
zijn.
• Artikel 23 Lid 1: als a+b+c worden
opgeteld komen we op 1+6+6= 13
stemmen als maximaal haalbaar voor 1
lid. Dat lijkt ons te veel van het goede.
We willen aan het totaal een maximum
van 6 stemmen geven. Bij b krijgt een
lid met €50 inleg al een stem. Of: b sluit
c uit Bij lid 2 willen we de eis van
drie/tiende van het aantal stemmen
laten vallen, of verlagen naar 10 of 15%.
Bij lid 3 moet volgens ons “aandelen”
veranderd worden in “stemmen”
• In het algemeen geven wij indien
mogelijk de voorkeur aan “donateurs”
boven “begunstigers”.
•
Huishoudelijk Reglement:
• Art.1.Wordt jaarlijks voorgelegd wordt
veranderd in: wordt aan de algemene
ledenvergadering voorgelegd als er
wijzigingen in zijn opgetreden.
• Art.2 De DB-vergaderingen zijn niet
openbaar
• Art 4. In plaats van ‘namelijk’ ‘liefst’ of
‘bij voorkeur’
• Art 6. Beheren website weg
• Art.7 Toevoegen: zoals terugbetaling
inleggelden
• Art 9.Commissies brengen iedere
vergadering mondeling verslag uit. In
iedere commissie zit tenminste één
bestuurslid. Uitreiking
schoonstroomcertificaat is nu ingehaald
door de groene stroom.
• Art 11. een echtpaar: eruit : dan is men
donateur. Zie artikel 14 statuten

wil belangeloos voor de ZEK de
boekhouding doen en deel uitmaken van
het bestuur. Iedereen is enthousiast. Er
zal binnenkort een kennismakingsgesprek
met de leden van het dagelijks bestuur
geregeld worden. Thecla bedankt Bert
namens alle ZEKleden voor al hetgeen hij
voor de ZEK als penningmeester heeft
gedaan. Bert wil wel deel blijven uitmaken
van de adviescommissie.
Laatste nieuws SGP en WZP (7)
Het Strategisch Groen Project is een
recreatiegebied wat geschapen wordt
nabij Saendelft, waar tevens waterberging
in moet worden ondergebracht. In een van
de drie varianten staat onze molen precies
in een waterplas. In ieder geval staat de
plaats van onze molen ter discussie. Er is
nu een extern bureau die probeert alle
belangen te integreren, geleid door de
heer Ballotra. Marja van Keulen,
projectmanager van de provincie heeft
toegezegd dat windmolens heel goed
passen in een recreatiegebied. Wat de
Westzanerpolder betreft heeft dhr Keet
laatst aangeven dat RON interesse heeft
in de havengebonden gebieden. Dhr van
Keulen van WZP zuid BV heeft de ZEK
medegedeeld dat hier geen sprake van is,
maar dat de ZEK de eerste is die het hoort
als de windmolengronden in de
aanbieding komen. Ton wil aandacht voor
de discussie of we wel mee moeten doen
of alleen educatief moeten blijven. Mw v.d.
Made vraagt hoe wij zo’n molen
financieren. In principe zoveel mogelijk
door inleggingen van leden en de rest
door groenfondsen, die meer aarzelen met
inspringen nu de terugleververgoedingen
door Balkenende c.s. onder vuur worden
genomen.

Aftreden penningmeester Bert Boer (6)
Er heeft zich per E-mail een opvolger
aangemeld: Peter Koppe uit Ermelo. Hij
bekleedt een bestuursfunctie in ODE, is
afgestudeerd op monetaire economie en

Opmeppen molen ja of nee (8)
Aan de hand van het exploitatieoverzicht
worden reden en gevolgen van het
opmeppen toegelicht, een en ander staat
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ook in de Zaanse Energie Krant. Er volgt
een stemming. Op één lid na, die zich
onthoudt van stemming, zijn aanwezigen
vóór opmeppen. Ton vraagt zich af of
opmeppen niet zonde is, het geld kan
beter besteed worden voor opschalen. De
onzekerheid vanwege het SGP en
afschrijving binnen 5 jaar laat de balans
doorslaan naar opmeppen.

Rondvraag (9)
Mevr. Vd Made vraagt waarom ZEK
betaalt aan groencertificatenbeheer. Onze
door het Windpaard gemaakte
groencertificaten worden netjes beheerd
en vastgesteld en doorgegeven aan Nuon
waarvoor men vergoeding vraagt van €25.
Sluiting (10)

(Concept) Statuten
Ontwerp voor de wijziging van de statuten van de te Zaandam, gemeente Zaanstad,
gevestigde coöperatie "Zaanse Energie Koöperatie U.A.".
================================================================
Naam en Zetel
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam "Zaanse Energie Koöperatie U.A.".
2. De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Zaanstad.
Doel en middelen
Artikel 2
1. De vereniging heeft ten doel het bevorderen van het gebruik van windenergie en
andere vormen van duurzame energie waaronder begrepen het efficiënte gebruik
van energie in het algemeen en het op milieuvriendelijke wijze produceren van
(elektrische) energie in het belang van haar leden door met hen terzake
overeenkomsten te sluiten in het bedrijf, dat zij te dien einde ten behoeve van haar
leden uitoefent, dit alles binnen de Zaanstreek, dat wil zeggen de huidige gemeenten
Oostzaan, Wormerland en Zaanstad, dan wel haar rechtsopvolgers.
De vereniging kan haar werkzaamheden ook tot derden uitstrekken mits dit niet in
zodanige mate geschiedt dat de overeenkomsten met de leden voor haar bedrijf van
ondergeschikte betekenis zijn.
2. De vereniging tracht haar doel te bereiken door onder andere:
a. het oprichten en in werking houden van een of meer windmolens.
b. het geven van voorlichting.
c. het samenwerken in andere rechtspersonen of het aangaan van
samenwerkingsverbanden, al of niet in vennootschappelijk verband.
d. het bevorderen van photo-voltaire energie en de installatie van PV-installaties.
e. alle andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.
Duur
Artikel 3
De vereniging duurt voor onbepaalde tijd voort.
Het lidmaatschap en de daaraan verbonden rechten en verplichtingen
Artikel 4
1. Als lid tot de vereniging kunnen toetreden, natuurlijke of rechtspersonen, die rechtens
bekwaam zijn tot het aangaan van overeenkomsten, de doelstelling van de
vereniging onderschrijven en voorts:
a. hetzij een inleggeld storten van tenminste vijftig euro (€ 50,00) met betrekking
waartoe door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur nadere regels
kunnen worden gesteld.
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b. hetzij gedurende een termijn van tenminste tien kalenderjaren begunstiger van de
vereniging zijn en de daaruit voortvloeiende verplichtingen steeds zijn
nagekomen.
2. Het bestuur beslist over de toelating.
3. De aanvraag voor het lidmaatschap en de mededeling van toelating geschieden
schriftelijk. Niettemin behoeft ten bewijze van verkrijging van het lidmaatschap van
deze geschriften niet te blijken.
4. Bij toelating wordt aan de aanvrager tevens medegedeeld onder welk nummer hij als
lid is ingeschreven en ontvangt hij een bewijs van lidmaatschap en voorzover van
toepassing een opgave van het door hem bij wijze van inleg gestorte bedrag,
alsmede een exemplaar van de statuten van de op dat tijdstip geldende reglementen.
5. Bij niet-toelating wordt dit aan de aanvrager bij aangetekend schrijven onder opgave
van redenen medegedeeld. De aanvrager staat gedurende vier weken na
dagtekening van vorenbedoeld schrijven beroep open op de algemene vergadering,
die alsnog toelating kan besluiten. Een dergelijk besluit dient bij schriftelijke
stemming te worden genomen.
6. Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode, die zich niet langer
mag uitstrekken dan tot de eerstvolgende algemene vergadering, in geval het lid bij
herhaling niet voldoet aan of handelt in strijd met zijn lidmaatschapsverplichtingen of
door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft
geschaad.
Gedurende de periode, dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap
verbonden rechten niet worden uitgeoefend.
Artikel 5
1. Ieder lid betaalt bij wijze van contributie een bijdrage, waarvan de hoogte jaarlijks
door de algemene vergadering voor het komende verenigingsjaar wordt vastgesteld.
2. Indien het lidmaatschap minder dan drie maanden voor het einde van een
verenigingsjaar ingaat is voor het lopende verenigingsjaar geen contributie
verschuldigd.
3. Indien het lidmaatschap gedurende het verenigingsjaar eindigt wordt geen teruggave
of kwijtschelding van contributie over dat jaar verleend tenzij het bestuur in
bijzondere gevallen, te zijner beoordeling, anders besluit.
Artikel 6
1. Leden als hiervoor in artikel 4 lid 1 sub a bedoeld zijn bij hun toetreding een inleggeld
verschuldigd ten bedrage van tenminste vijftig euro (€ 50,00), te voldoen binnen acht
dagen na dagtekening van de mededeling van het bestuur als hiervoor in lid 3 van
dat artikel bedoeld.
Door de algemene vergadering kan al of niet bij reglement een hoger minimum
worden vastgesteld. Stortingen van inleggeld boven vorenbedoeld minimum dienen
te geschieden in ronde sommen van vijftig euro (€ 50,00) of veelvouden daarvan.
2. Ieder lid wordt voor de als inleggeld gestorte bedragen in de boeken van de
vereniging gecrediteerd.
3. Over het saldo van ieders rekening als hiervoor in lid 2 bedoeld wordt door de
vereniging een door de algemene vergadering al of niet bij reglement vast te stellen
jaarlijkse rente vergoed.
4. het inleggeld wordt aan de desbetreffende leden, dan wel hun rechtverkrijgenden bij
het einde van het lidmaatschap gerestitueerd met de daarover eventueel nog
verschuldigde rente. Door de algemene vergadering kunnen al of niet bij reglement,
ten aanzien van de termijn van uitbetaling en van andere onderwerpen met het
inleggeld samenhangende, nadere regelen worden gesteld.
6

Artikel 7
Elke aansprakelijkheid van de leden of de oud-leden voor een tekort van de vereniging is
uitgesloten.
Artikel 8
Het lidmaatschap is persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar, noch vatbaar om door
erfopvolging of anderszins van rechtswege te worden verkregen.
Artikel 9
1. Het lidmaatschap eindigt door:
a. opzegging door het bestuur krachtens een besluit van de algemene vergadering
op grond van het feit, dat het lid niet langer voldoet aan de in lid 1 van artikel 4
gestelde vereisten voor het lidmaatschap, alsook wanneer redelijkerwijze van de
vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, welke
opzegging schriftelijk moet geschieden met inachtneming van een termijn van
tenminste vier weken en tegen het einde van een boekjaar.
b. opzegging door het lid, welke opzegging moet geschieden bij brief (waarvan het
bestuur binnen veertien dagen de ontvangst schriftelijk bevestigt) met
inachtneming van een termijn van tenminste vier weken en tegen het einde van
een boekjaar.
c. overlijden van het lid.
d. ontbinding van een lid rechtspersoon.
e. ontzetting.
2. Indien het lidmaatschap eindigt heeft het gewezen lid dan wel hebben diens
rechtverkrijgenden geen andere rechten dan het recht op terugbetaling van het
inleggeld overeenkomstig het hiervoor in artikel 6 bepaalde, terwijl indien het
lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt ten aanzien van de
contributie over het lopende jaar het hiervoor in artikel 5 lid 3 bepaalde geldt.
Artikel 10
1. Ontzetting uit het lidmaatschap door het bestuur kan geschieden wanneer een lid in
strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, dan wel
de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2. De ontzetting wordt aan het lid bij aangetekend schrijven gemotiveerd medegedeeld.
3. Tegen de ontzetting staat gedurende één maand na de verzending van deze
mededeling voor het lid beroep open op de algemene vergadering. Deze neemt zo
spoedig mogelijk, in elk geval in de eerstvolgende jaarvergadering, een besluit en
deelt dit aan de betrokkene schriftelijk mede.
4. De ontzetting gaat in zodra het bestuursbesluit daartoe onaantastbaar is.
5. Tot het hiervoor in lid 4 bedoelde tijdstip geldt het lid als te zijn geschorst en kunnen
de lidmaatschapsrechten niet worden uitgeoefend.
Donateurs
Artikel 11
1. Donateurs zijn zij, die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te
steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimum bijdrage.
2. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of
krachtens deze statuten zijn toegekend en opgelegd.
3. De rechten en verplichtingen van een donateur kunnen te allen tijde wederzijds door
schriftelijke opzegging beëindigd worden.
4. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
Bestuur
Artikel 12

1. De vereniging wordt bestuurd door een uit tenminste drie personen bestaand
bestuur. Deze worden door de algemene vergadering uit de leden van de vereniging
gekozen.
De algemene vergadering stelt voorts met inachtneming van vorenbedoeld minimum
het aantal bestuursleden vast.
2. Ieder jaar treedt een van de bestuursleden af volgens een door het bestuur, zo nodig
na loting, opgesteld rooster. Op dit rooster neemt een tussentijds gekozen lid de
plaats in van zijn voorganger.
3. Aftredenden zijn terstond herkiesbaar, tenzij zij aan het einde zijn van twee
achtereenvolgende zittingsperioden als bestuurslid. In dit geval zijn zij niet
herkiesbaar gedurende een jaar na hun aftreden.
4. In de vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
Daalt het aantal bestuursleden tot beneden drie, dan vindt voorziening plaats binnen
twee maanden.
Het bestuur blijft volledig bevoegd, ook zolang het onvoltallig is.
5. Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester alsmede plaatsvervangers voor hen.
De bestuursverkiezing wordt nader geregeld in het reglement.
Artikel 13
1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste twee andere
bestuursleden zulks wensen. De oproepingstermijn bedraagt tenminste drie dagen.
2. Voor het nemen van rechtsgeldige besluiten is vereist de aanwezigheid van
tenminste twee/derde gedeelte van de bestuursleden, doch van alle bestuursleden
indien oproeping niet heeft plaatsgehad. Het bestuur kan ook buiten vergadering
besluiten nemen, mits alle bestuursleden zich schriftelijk aangaande het voorstel
hebben uitgesproken en het besluit de instemming heeft van alle bestuursleden. Van
besluiten op deze wijze tot stand gekomen wordt in de eerstvolgende
bestuursvergadering mededeling gedaan.
3. Besluitvorming in het bestuur vindt plaats bij meerderheid van stemmen. Bij staking
van stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag.
4. Het bestuur houdt van het in zijn vergaderingen behandelde aantekening in een
notulenboek.
5. Het bestuur kan voorts zodanige personen tot zijn beraadslagingen toelaten als het
wenselijk zal oordelen. Dergelijke personen hebben slechts een raadgevende stem.
Artikel 14
1. Het bestuur is, mits met voorafgaande toestemming van de algemene vergadering
bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of
bezwaren van registergoederen, tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de
vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde
sterk maakt of zich tot zekerheid voor de schuld van een derde verbindt.
2. Het bestuur behoeft de toestemming van de algemene vergadering voor besluiten tot
het verrichten van rechtshandelingen en/of het doen van investeringen, indien
daarmede meer dan het daarvoor op de begroting voor het lopende jaar vastgestelde
bedrag gemoeid is dan wel waarmede in de begroting geen rekening is gehouden.
3. Het bestuur behoeft voorts de toestemming van de algemene vergadering voor
besluiten tot het aangaan van samenwerking in enigerlei vorm met een of meer
derden voor het uitoefenen van activiteiten binnen het doel van de vereniging. Het
bestuur is bevoegd zelf degene(n) aan de wijzen die de vereniging bij die
samenwerking zal of zullen vertegenwoordigen. Over het verloop van de
samenleving wordt in het jaarverslag gerapporteerd.
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4. Het bestuur is overigens bevoegd tot het verrichten van alle rechts- en andere
handelingen binnen het doel van de vereniging, voorzover in deze statuten of in de
wet geen besluit van de algemene vergadering wordt vereist.
5. Het ontbreken van toestemming of goedkeuring als hiervoor bedoeld kan door de
vereniging niet aan derden worden tegengeworpen.
6. De vereniging wordt vertegenwoordigd door:
a. het bestuur.
b. twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
Aansprakelijkheid, schorsing en ontslag van bestuursleden
Artikel 15
1. De leden van het bestuur zijn hoofdelijk tegenover de vereniging aansprakelijk
wegens ernstige tekortkomingen bij de vervulling van de hun opgedragen taak.
2. Niet aansprakelijk is het lid van het bestuur dat bewijst, dat de tekortkoming niet aan
hem is te wijten en dat hij zo spoedig mogelijk de in zijn bereik liggende maatregelen
heeft genomen om de gevolgen daarvan af te wenden.
Artikel 16
1. Te allen tijde kan een lid van het bestuur door de algemene vergadering worden
ontslagen doch niet nadat de betrokkene de gelegenheid heeft gehad zich te
verantwoorden.
2. Bij niet behoorlijke vervulling van zijn taak kan een bestuurslid door de algemene
vergadering voor ten hoogste acht weken worden geschorst.
3. Binnen een maand na een besluit tot schorsing wordt een algemene
ledenvergadering bijeengeroepen, welke, na zo mogelijk de geschorste te hebben
gehoord, kan besluiten tot opheffing van de schorsing, verlenging van de
schorsingstermijn met ten hoogste zes weken of tot ontslag.
Personeel
Artikel 17
1. Het bestuur kan ter uitvoering van de werkzaamheden van de vereniging een of meer
personeelsleden aanstellen. Personeelsleden zijn werkzaam onder toezicht en
verantwoordelijkheid van het bestuur en worden door het bestuur van een
schriftelijke of mondelinge instructie voorzien.
2. De bezoldiging en verdere rechtspositie van personeelsleden wordt door het bestuur
in overleg met de betrokkenen bepaald, eventueel aan de hand van door het bestuur
vastgestelde algemene richtlijnen.
3. Vergaderingen van het bestuur en algemene ledenvergaderingen worden door
personeelsleden bijgewoond indien en voorzover dit door het bestuur, dan wel de
algemene vergadering wordt verlangd.
Algemene vergadering
Artikel 18
Binnen zes maanden na het einde van het boekjaar wordt de jaarlijkse algemene
vergadering gehouden, waarin het bestuur zijn jaarverslag uitbrengt en rekening en
verantwoording doet over het in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur door
overlegging van de jaarrekening overeenkomstig het hierna in artikel 25 bepaalde en
waarin wordt voorzien in de periodieke vacatures in het bestuur.
Artikel 19
1. Voorts roept het bestuur de algemene vergadering bijeen indien het dit wenselijk
oordeelt, indien een bestuursbesluit de goedkeuring of toestemming van de
algemene vergadering behoeft of indien leden, welke tezamen tenminste een/tiende
van het totaal in de algemene vergadering uit te brengen aantal stemmen kunnen

uitbrengen dit schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen aan het
bestuur verzoeken.
2. Indien na indiening van een zodanig verzoek het bestuur niet binnen veertien dagen
na ontvangst van dat verzoek de leden tot een vergadering heeft bijeengeroepen, te
houden uiterlijk vier weken na die ontvangst, zijn de verzoekers zelf bevoegd tot
bijeenroeping over te gaan.
Artikel 20
1. Een algemene vergadering wordt door het bestuur schriftelijk bijeengeroepen met
vermelding van de agenda. De termijn van oproeping bedraagt tenminste acht
dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. Deze
termijn bedraagt tenminste veertien dagen indien een voorstel tot statutenwijziging of
tot ontbinding van de vereniging voor de eerste maal aan de orde komt.
2. Op de agenda worden geplaatst alle onderwerpen voorzoveel nodig voorzien van
een voldoende toelichting, die ingevolge de statuten behandeld moeten worden of
die het bestuur of die leden, welke tezamen tenminste een/tiende van het totaal in de
vergadering uit te brengen aantal stemmen kunnen uitbrengen, behandeld wenst
(wensen) te zien. De vaststelling van de agenda wordt nader in het reglement
geregeld.
Artikel 21
1. Als voorzitter en secretaris van de algemene vergadering treden op de voorzitter en
de secretaris van het bestuur en bij hun ontstentenis hun plaatsvervangers, dan wel
zodanige derde, al of niet lid van de vereniging, als door het bestuur wordt
aangewezen. Wordt op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien dan voorziet
de vergadering daarin.
2. De algemene vergaderingen zijn openbaar; op voorstel van het bestuur van de
algemene vergadering besluiten, dat een vergadering of een gedeelte daarvan
slechts toegankelijk is voor leden en donateurs.
3. Het bestuur kan bepalen, dat een ter vergadering aanwezige derde, daarin het woord
mag voeren.
Artikel 22
1. Omtrent onderwerpen welke niet op de agenda zijn vermeld kan niettemin wettig
worden besloten in een vergadering waarin zoveel leden aanwezig zijn, dat
tenminste drie/tiende van het totaal aantal uit te brengen stemmen is
vertegenwoordigd aanwezig zijn, mits het besluit met voorkennis van het bestuur en
eenstemmig wordt genomen.
2. Een eenstemmig besluit van alle leden, blijkende uit een schriftelijke verklaring van
die leden, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft dezelfde kracht als een
besluit van de algemene vergadering.
Artikel 23
1. In de algemene vergadering heeft - mits niet geschorst -:
a. ieder lid tenminste een stem.
b. ieder lid dat éénduizend euro (€ 1.000,00) of meer heeft ingelegd daarenboven
een stem voor elk gedeelte van éénduizend euro (€ 1.000,00) van zijn inleg per
éénendertig december van het verenigingsjaar, voorafgaande aan dat, waarin de
algemene vergadering wordt gehouden, waarin het stemrecht wordt uitgeoefend,
met dien verstande dat uit dezen hoofde nimmer meer dan vijf stemmen extra
kunnen worden uitgebracht.
c. ieder lid dat niet aan het hiervoor sub b gestelde voldoet, daarenboven één stem
voor elke volle tien jaar, dat hij op éénendertig december van het verenigingsjaar
voorafgaande aan dat, waarin de algemene vergadering wordt gehouden, waarin
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het stemrecht wordt uitgeoefend, onafgebroken lid van de vereniging is geweest
met een maximum van vijf.
Het bestuur houdt een register met betrekking tot het aan ieder van de leden
toekomende aantal stemmen bij uit welk register aan ieder lid op zijn verzoek met
betrekking tot zijn inschrijving kosteloos een uittreksel wordt verstrekt.
2. Besluiten (met uitzondering van besluiten tot statutenwijziging en ontbinding van de
vereniging) worden genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte
stemmen in een vergadering waarin tenminste drie/twintigste gedeelte van het totaal
aantal uit te brengen stemmen vertegenwoordigd is.
3. Stemmingen geschieden mondeling tenzij leden door wie tenminste een/vierde van
het totaal ter vergadering vertegenwoordigde aantal stemmen schriftelijke stemming
verlangt, of als het gaat om stemmingen over personen.
4. Stemmen, bij volmacht uitgebracht, zijn geldig, met dien verstande dat als
gevolmachtigde een ander lid dient op te treden, van de volmacht ten genoege van
de voorzitter schriftelijk of uit enig ander te eniger tijd gangbaar communicatiemiddel
dient te blijken en geen lid voor meer dan drie andere leden gevolmachtigde kan zijn.
Een aldus vertegenwoordigd lid wordt voor de toepassing dezer statuten tot de
aanwezigen gerekend.
5. Blanco en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.
6. Staken de stemmen dan is geen besluit tot stand gekomen.
7. Indien de stemming een verkiezing betreft en geen van de kandidaten de volstrekte
meerderheid heeft verkregen, vindt herstemming plaats tussen de beide kandidaten
die de meeste stemmen op zich verenigden. Staken ook dan de stemmen dan beslist
het lot.
Boekjaar
Artikel 24
Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
Jaarverslag, jaarrekening
Artikel 25
1. Het bestuur brengt op de in artikel 18 bedoelde algemene vergadering die gehouden
moet worden binnen zes maanden na het einde van het boekjaar, behoudens
verlenging door de algemene ledenvergadering, zijn jaarverslag uit en doet onder
overlegging van een balans, een winst en verliesrekening en een toelichting op deze
stukken, hierna tezamen te noemen jaarrekening, alsmede het verslag van de
kascommissie, rekening en verantwoording over het in het afgelopen boekjaar
gevoerde beleid.
2. De algemene vergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk zes weken vóór de
jaarvergadering, een commissie van twee leden, die geen deel mogen uitmaken van
het bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het lopende casu
quo laatst verstreken boekjaar. De commissie brengt ter jaarvergadering verslag uit
van haar bevindingen.
Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te
verschaffen, haar desgewenst de kas en waarden te tonen en inzage van de boeken
en bescheiden van de vereniging te geven.
3. De kascommissie kan zich bij de controle laten bijstaan door een deskundige, welke
deskundige dient te worden aangewezen na overleg met het bestuur van de
vereniging.
4. De algemene vergadering kan op voorstel van het bestuur in plaats van een
kascommissie een accountant met het onderzoek naar de jaarrekening belasten.

5. Na goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering wordt aan die
vergadering voorgesteld aan het bestuur décharge te verlenen voor het door hem
blijkens de boeken in het afgelopen boekjaar gevoerde beleid.
Winstbestemming
Artikel 26
De vereniging kan de winst geheel of gedeeltelijk reserveren dan wel geheel of
gedeeltelijk uitkeren aan de leden volgens door de algemene vergadering vast te stellen
regels.
De algemene vergadering kan aan het batig saldo ook een andere bestemming geven.
Reglementen
Artikel 27
De algemene vergadering stelt met inachtneming van de wet en de statuten een of meer
voor de leden van de vereniging bindende reglementen vast ter regeling van alhetgeen
nadere regeling behoeft.
Statutenwijziging
Artikel 28
1. Een voorstel tot wijziging van de statuten kan uitgaan van het bestuur of van leden,
welke tezamen tenminste een/tiende gedeelte van het totaal aantal uit te brengen
stemmen kunnen uitbrengen.
2. Voor een rechtsgeldig besluit van de algemene vergadering tot wijziging van de
statuten is vereist, dat:
a. ieder van de leden met inachtneming van een termijn van tenminste veertien
dagen - die van de oproep en die van de vergadering niet medegerekend - is
opgeroepen bij brief waarin vermeld, dat ter vergadering een voorstel tot wijziging
van de statuten zal worden gedaan en behandeld en waarin tevens de volledige
tekst van de voor te stellen wijziging is medegedeeld.
b. tenminste drie/tiende gedeelte van het totaal aantal uit te brengen stemmen
vertegenwoordigd is.
c. tenminste de meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen zich voor het
voorstel heeft verklaard.
3. Is in die vergadering niet tenminste drie/tiende van het totaal aantal uit te brengen
stemmen vertegenwoordigd, dan wordt binnen zes weken doch niet eerder dan twee
weken na de dag van de eerste vergadering een tweede vergadering gehouden, die
volgens de gewone regelen wordt opgeroepen en die ongeacht het alsdan
vertegenwoordigde aantal stemmen met volstrekte meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen het besluit tot statutenwijziging kan nemen.
4. Het bestuur doet zo spoedig mogelijk daarna van de statutenwijziging een notariële
akte opmaken. Tot het doen passeren van deze akte is ieder bestuurslid bevoegd.
Ontbinding
Artikel 29
1. Een voorstel tot ontbinding van de vereniging kan uitgaan van het bestuur of van
leden, die tezamen tenminste een/derde gedeelte van het totaal aantal uit te brengen
stemmen kunnen uitbrengen.
2. Voor een rechtsgeldig besluit van de algemene vergadering tot wijziging van de
statuten is vereist, dat:
a. ieder van de leden met inachtneming van een termijn van tenminste veertien
dagen - die van oproep en die van de vergadering niet medegerekend - is
opgeroepen bij brief waarin is vermeld, dat ter vergadering een voorstel tot
ontbinding van de statuten zal worden gedaan.
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b. tenminste drie/tiende gedeelte van het totaal aantal uit te brengen stemmen
vertegenwoordigd is.
c. tenminste vier/vijfde van de geldig uitgebrachte stemmen zich voor het voorstel
heeft verklaard.
3. Is in een vergadering niet tenminste drie/tiende gedeelte van het totaal aantal uit te
brengen stemmen vertegenwoordigd, dan wordt binnen zes weken doch niet eerder
dan twee weken na de dag van de eerste vergadering een tweede vergadering
gehouden, die volgens de gewone regelen wordt opgeroepen en die ongeacht het
alsdan vertegenwoordigde aantal stemmen met een meerderheid van vier/vijfde van
de geldig uitgebrachte stemmen het besluit tot statutenwijziging kan nemen.
4. Indien een besluit is genomen tot ontbinding van de vereniging, geschiedt de
vereffening door het bestuur, tenzij de algemene vergadering anders mocht
besluiten. Bij het besluit tot ontbinding bepaalt de algemene vergadering de beloning
die de vereffenaars zullen genieten.
5. Een batig saldo krijgt een door de algemene vergadering te bepalen bestemming,
met dien verstande dat allereerst aan de leden van hen geleende gelden en de
eventueel gekweekte rente worden terugbetaald.
6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voorzover dit tot vereffening van
haar vermogen nodig is.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen
zoveel mogelijk van kracht.
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam
worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de vereniging
onder berusting van de daartoe door de algemene vergadering aan te wijzen
persoon.
Deze zal bevoegd zijn een opvolgend bewaarder aan de stellen met dezelfde
bevoegdheid.
8. De bepalingen van dit artikel kunnen niet worden gewijzigd dan op de wijze en met
de meerderheid als in dit artikel voor een besluit tot ontbinding van de vereniging is
voorgeschreven.
Geschillen
Artikel 30
Geschillen over de uitlegging en toepassing van de statuten, van het reglement en van
de besluiten van de algemene vergadering, kunnen ten verzoeke van de meest gerede
partij worden onderworpen aan het oordeel van drie personen, waarvan één aan te
wijzen door het bestuur, één door degene, met wie het geschil bestaat en de derde door
de twee aldus aangewezenen tezamen.
De betrokkenen beslissen bij wijze van bindend advies.
Slot akte
De comparant is mij, notaris, bekend.
Waarvan akte is verleden te Zaandam, gemeente Zaanstad op de datum die in de
aanhef van deze akte is vermeld.
De zakelijke inhoud van de akte is aan hem meegedeeld en toegelicht, waarbij hij is
gewezen op de daaruit voor hem voortvloeiende gevolgen.
De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen,
tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en
daarmee in te stemmen.
Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte vervolgens door de comparant en mij,
notaris, ondertekend.
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Voor U gelezen/wist U dat?
• Dat de tweede ledenvergadering d.d. 6
januari niet is doorgegaan omdat de
statuten aanwijzingen/wijzigingen niet
op tijd klaar waren.
• Dat het Windpaard het afgelopen jaar
een totaal opbrengst gehad heeft van
124 000 KWH.
• Dat het Windpaard in december nieuwe
klapaslagers heeft gekregen.
• Dat de laatste ledenvergadering heeft
besloten tot opmeppen van het
Windpaard.
• Dat het bestuur nu met Nuon gaat
onderhandelen over het contract en
terugleverprijs.
• Dat Nederlandse huishoudens per 1
januari 2004 meer gaan betalen voor
hun grijze stroom, gemiddeld 15 euro
per jaar. Een belangrijk deel van de
prijsstijging komt door de verhoging van
de inkoopprijzen, en verhoging van de
ecotax .
• De markt voor grijze stroom en de
gasmarkt gaan echter pas per 1 juli
2004 open!
• Per 1 januari gaan groencertificaten
over in garantie van oorsprong.
Hierdoor wordt een Europese richtlijn
omgezet in en verwerkt in de
Electriciteitswet van 1998.
• Vanaf 1 januari 2004 zullen in
Nederland geen groencertificaten meer
worden uitgegeven voor geïmporteerde
duurzame elektriciteit. Alle lidstaten van
de Europese Unie moeten voor hun
duurzame elektriciteit garanties van
oorsprong gaan uitgeven. Deze dienen

•
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door de lidstaten wederzijds te worden
erkend. De Europese commissie beoogt
hiermee de productie van duurzame
electriciteit verder te stimuleren.
Vanaf mei 2003 was er al 26 % van de
consumenten in Nederland groene
energie afnemer, het aandeel lijkt te
blijven groeien.
Zonnepanelen en zonneboilers zullen in
2004 binnen de EPR(Energie Prestatie
Regeling) blijven vallen, echter
afzonderlijke huishudens zullen er
buiten vallen. Het Ministerie van VROM
zal de komende tijd met een nieuwe
regeling komen voor grote projecten.
Milieudefensie is een actie "schakel
naar schoon"begonnen tegen
gemeenten die geen of erg weinig
groene stroom inkopen.De drie duidelijk
achterblijvende gemeenten zijn
Zaandam, Heerlen en Bergen op Zoom.
Afgelopen 16 december boden mensen
van milieudefensie in Zaandam een
petitie aan en plugde Milieudefensie een
reusachtige groene stekker in een even
groot stopcontact in Zaanstad.
Borden als 'waar blijft de beloofde
energiebesparing, Zaanstad'moesten de
noodzaaak van een keuze duidelijk
maken.
Zaanstad gebruikt momenteel voor 15
procent groene stroom.
Milieudefensie vindt dat gemeenten een
voorbeeldrol moeten stellen door stroom
te gebruiken die is opgewekt uit
zon,wind en waterkracht en biomassa.

Uitnodiging voor de
Tweede Extra Ledenvergadering
van de Zaanse Energie Koöperatie
Het bestuur van de Zaanse Energie Koöperatie nodigt u uit voor
de Tweede Extra Ledenvergadering die gehouden wordt op
dinsdag 27 januari om 20.00 uur in het milieukantoor op
Stationsstraat 38 te Zaandam.
En als we met te weinig leden zijn komen we voor het wijzigen van
de statuten nog een keer bijeen. We zullen dat samen laten vallen
met de jaarvergadering.
Agenda 27 januari
1. Opening, welkom en agenda
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Verslag Extra Algemene
Ledenvergadering d.d. 16 december
2003 (zie deze krant)
4. Voorstel tot vaststelling van statuten
(in concept in deze krant)
5. Bestuurswijzigingen
Aanstelling penningmeester Koppen
en tijdelijk voorzitter Jaap Velserboer.
6. Vaststelling datum derde extra
vergadering en tevens
jaarvergadering
7. Rondvraag
8. Sluiting (omstreeks 21.30 uur)
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