Energy Port Peelland – Huishoudelijk Reglement

Lidmaatschap
Artikel 1.1

Door het aanvaarden van het lidmaatschap van de Coöperatie wordt
men geacht zich te onderwerpen aan de bepalingen, vastgelegd in de
Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de Coöperatie.

Artikel 1.2

Alle leden boven de 18 jaar zijn verkiesbaar voor bestuursfuncties, mits
zij minstens 1 jaar als lid zijn ingeschreven. De algemene
ledenvergadering kan van deze bepaling ontheffing verlenen.

Artikel 1.3

Ieder lid heeft recht op een exemplaar van de statuten en het
huishoudelijk reglement. Deze zijn tevens in te zien op de website van
de Coöperatie.

Artikel 1.4

Het ledenregister wordt bijgehouden door de Coöperatie. Jaarlijks wordt
in het jaarverslag door het bestuur het aantal leden aan het begin en
het einde van het jaar vermeld, alsmede de mutaties in de loop van het
jaar.

Artikel 1.5

Op verzoek aan het bestuur kan een lid inzage verkrijgen in het
ledenregister, inclusief de mutaties in het lopende en voorgaande jaar.

Artikel 1.6

Met toestemming van het bestuur kunnen leden anderen introduceren
bij activiteiten, echter onder de voorwaarden die door het bestuur zijn
gesteld.

Contributie
Artikel 2.1

Leden betalen contributie. De contributie voor het komende jaar wordt
jaarlijks vastgesteld in de ledenvergadering. De contributie voor
particulieren en ondernemingen kan verschillend worden vastgesteld.

Artikel 2.2

In geval van toetreding na 1 juli van enig kalenderjaar wordt de
contributie voor dat jaar met de helft verminderd.

Artikel 2.3

De contributies worden in het begin van het jaar in rekening gebracht en
dienen uiterlijk op 31 maart door de Coöperatie ontvangen te zijn.
Nieuwe leden dienen hun contributie te betalen binnen de maand
volgende op die, waarin hun toetreding plaats vond.

Bestuur
Artikel 3.1

De bestuursleden worden gekozen voor een periode van 3 jaar en
kunnen maximaal 3 keer herbenoemd worden. Jaarlijks is een
bestuurslid aftredend, volgens een door het bestuur opgesteld rooster
van aftreden. Na een periode bestuurloze periode van 3 jaar kan een
bestuurslid weer opnieuw gekozen worden.

Artikel 3.2

De bestuursleden worden gekozen uit de door het bestuur en de leden
voorgestelde kandidaten. Indien door de leden geen kandidaten zijn
gesteld, geschiedt de verkiezing alleen uit de door het bestuur
voorgedragen kandida(a)t(en).

Artikel 3.3

De kandidaatstelling door het bestuur geschiedt in de oproep voor de
vergadering, waarin de verkiezing plaats zal vinden.

Artikel 3.4

Kandidaatstelling door de leden kan geschieden tot 1 dag voor de
vergadering waarin de verkiezing plaats zal vinden, onder overlegging
van minstens 10 handtekeningen van leden.

Artikel 3.5

Zijn er geen kandidaten gesteld, dan geschiedt de kandidaatstelling
tijdens de vergadering op een door het bestuur te bepalen wijze.

Artikel 3.6

Het mandaat van de afgetreden bestuursleden gaat onmiddellijk na de
vergadering waarin zij aftreden over op de nieuw gekozen
bestuursleden. De afgetreden bestuursleden dragen de onder hen
berustende papieren en eigendommen van de Coöperatie binnen 1
week over aan de nieuw gekozen bestuursleden.

Artikel 3.7

De bevoegdheden en de verplichtingen van ieder der leden van het
bestuur worden met inachtneming van de bepalingen van de statuten
en het huishoudelijk reglement door het bestuur vastgesteld.

Artikel 3.8

De penningmeester is gemachtigd om bedragen tot € 500 zelfstandig uit
te geven.

Artikel 3.9

De penningmeester is gemachtigd om bedragen tot € 2.500 uit te geven
na overleg met en goedkeuring van een ander bestuurslid. Hogere
bedragen behoeven de goedkeuring van het gehele bestuur.

Artikel 3.10 Het bestuur kan zich bij de uitoefening van hun taak laten bijstaan door
een of meer projectgroepen en/of personen of bepaalde zaken
delegeren. De verantwoordelijkheid blijft in deze gevallen bij het
bestuur.

Artikel 3.11 De taak, werkwijze en verdere inrichting van de projectgroepen worden
zo nodig bij een afzonderlijk door het bestuur vast te stellen reglement
geregeld. Indien er een kascommissie is ingesteld, is deze hiervan
uitgezonderd.
Artikel 3.12 Het bestuur rapporteert jaarlijks – naast de jaarrekening – tevens
middels een jaarverslag over de algemene gang van zaken. In haar
jaarverslag worden ook die zaken gemeld, die in de projectgroepen aan
de orde zijn geweest.
Artikel 3.13 Indien er een kascontrolecommissie is, zal deze uit 2 personen
bestaan, waarvan er jaarlijks een aftreedt en een ander gekozen wordt
door de ledenvergadering op voordracht van het bestuur en de leden
(conform 3.2).
Artikel 3.14 Voor de stemopneming bij schriftelijke stemming wordt door het bestuur
een stemcommissie benoemd, bestaande uit 3 leden.
Artikel 3.15 Tot wijziging van het huishoudelijk reglement kan worden besloten op
voorstel van het bestuur of wanneer 1/10 deel van de leden schriftelijk 2
weken voorafgaande aan de Algemene Ledenvergadering schriftelijk
aan het bestuur om een wijziging verzoekt. Besloten wordt dan met een
meerderheid van de uitgebrachte stemmen in de vergadering.
Slotbepaling
Artikel 4.1

In alle gevallen waarin noch de statuten noch de wet, noch de
reglementen voorzien beslist het bestuur in hoogste instantie.
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