
 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
Energiecoöperatie WarmteStem U.A. 

 

Dit Huishoudelijk Reglement is opgesteld in overeenstemming met en in aansluiting op de statuten 

van Energiecoöperatie WarmteStem U.A (hierna WarmteStem). Dit huishoudelijk reglement is nog 

niet vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering (hierna ALV). 

 

Artikel 1. Functie van dit reglement 
▪ Dit huishoudelijk reglement is opgesteld als aanvulling op de statuten van Energiecoöperatie 

WarmteStem U.A. Het gaat nader in op een aantal voor leden relevante zaken. 

▪ Het huishoudelijk reglement bevat geen artikelen die in tegenspraak zijn met de statuten. 

Het bestuur kan – eventueel op verzoek van leden - voorstellen om dit reglement te wijzigen. 

Wijzigingen worden pas doorgevoerd wanneer een meerderheid van de ALV instemt.  

 

Artikel 2. Leden en register 
▪ Wanneer een lid zich aanmeldt bij WarmteStem gaat hij of zij akkoord met de inhoud van de 

statuten en het huishoudelijk reglement. 

▪ Leden kunnen zich alleen aanmelden bij WarmteStem als ze wonen in de Amersfoortse wijk 

Schothorst. Wanneer een rechtspersoon (bedrijf, instelling etc) zich wil aanmelden moet dit 

binnen de wijk liggen.  

▪ Aanmelden als lid gebeurt door het inschrijfformulier op de website www.warmtestem.nl in 

te vullen. 

▪ Een lidmaatschap geldt voor een heel kalenderjaar. Leden die zich inschrijven in het 

oprichtingsjaar (2020) zijn lid tot en met 2021.  

▪ Het bestuur houdt een ledenregister bij en gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens 

conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  

 

Artikel 3. Contributie van leden 
▪ De lidmaatschapsbijdrage is €12 per jaar en wordt via automatische incasso geïnd, tenzij het 

bestuur voorstelt de lidmaatschapsbijdrage op een andere manier te innen. Als wordt 

afgeweken van innen via automatische incasso ligt de verantwoordelijkheid bij het bestuur 

om hierover contact op te nemen.  

▪ Restitutie van contributie of bijdrage is uitgesloten, met uitzondering van onterecht geïnde 

contributie.  

 

Artikel 4. Rechten en plichten van leden 
▪ Leden hebben stemrecht in de ALV. Voor de overige bepalingen hierover wordt verwezen 

naar de statuten. 

http://www.warmtestem.nl/


 
▪ Tenzij wettelijk anders voorgeschreven worden besluiten genomen op basis van een absolute 

meerderheid van de stemmen van de ALV. 

▪ Leden hebben het recht voorstellen, klachten en wensen in te dienen bij het bestuur. Het 

bestuur onderzoekt en behandelt deze zo spoedig mogelijk, en koppelt terug een voorstel 

terug aan het lid. 

▪ Leden hebben de plicht om een (e-mail)adreswijziging aan het bestuur door te geven. 

▪ Voor alle overige rechten en plichten wordt verwezen naar het bepaalde in de statuten. 

  

Artikel 5. Het bestuur 
▪ Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van de WarmteStem, de toepassing van de 

verplichtingen verbonden aan het lidmaatschap, naleving van de statuten en reglementen, 

beheer van geldmiddelen en uitvoering van genomen besluiten. Het is voor al zijn 

handelingen verantwoording schuldig aan de ALV. 

▪ Het bestuur vergadert zoveel als nodig. 

▪ De notulen van de laatste bestuursvergadering worden besproken op de eerstvolgende 

bestuursvergadering en na eventuele correcties automatisch aangenomen. 

▪ Besluiten in het bestuur dienen te worden genomen met gewone meerderheid van 

stemmen. 

▪ Het bestuur kan niet zonder toestemming van een ALV rechtshandelingen aangaan, zoals 

geldleningen, het aangaan van verplichtingen, het doen van uitgaven of het aangaan van 

garantstellingen, waar meer dan € 10.000, – mee is gemoeid. 

▪ De volgende bestuursbesluiten worden in ieder geval onderworpen aan de goedkeuring van 

de ALV: 

o Het jaarplan, en de (meerjaren)begroting 

o Oprichten van of deelnemen aan een BV, NV of andere rechtspersoon 

o Deelnemen aan voor de coöperatie risicovolle projecten of activiteiten 

▪ Het bestuur is belast met de uitleg van dit reglement. Het beslist verder in alle gevallen 

waarin door de statuten en dit reglement niet is voorzien. 

▪ Het bestuur is verantwoordelijk voor tijdige werving van kandidaten voor vacatures in het 

bestuur. 

▪ Het bestuur kan te allen tijde voorstellen doen aan de algemene ledenvergadering voor de 

benoeming van nieuwe bestuursleden. 


