Lidmaatschap
Iedereen die lid wil worden van Zon op Hoogland kan dat door zich in te schrijven als lid. Daartoe
zal een formulier op de website worden gezet. Hij/zij gaat daarmee akkoord met de statuten, het
huishoudelijk reglement, de participatieovereenkomst en de voorwaarden voor het lidmaatschap.
Deze documenten zijn apart te downloaden van de website onder het tabblad: “documenten”
De kosten van het lidmaatschap bedragen € 35,- per jaar, ongeacht of men één of meer
certificaten toegewezen krijgt.
Mocht men geen certificaten toegewezen krijgen dan wordt de contributie verlaagd tot € 5,- per
jaar totdat men bij een nieuw project wel een certificaat verwerft, dan wel wanneer men een
certificaat verwerft door verkoop van een der andere leden. Dan wordt de contributie weer op €
35,- gesteld.
Alleen leden met een certificaat van een project hebben stemrecht over dat project bij de ALV.
Toekomstige leden die hun energie betrekken van die leveranciers die de margevergoeding (fee)
van € 35,- aan de coöperatie afdragen, krijgen die aan het einde van het boekjaar terug, wanneer
de margevergoeding van de energieleverancier ontvangen is.
Uitgifte certificaten
•

•
•

Zij, die een voorinschrijving gedaan hebben, hebben voorrang. Immers zij zijn de groep die het
eerst hebben gereageerd én hun belangstelling bevestigd hebben met een voorinschrijving. We
gaan aan hun de vraag voorleggen voor hoeveel certificaten ze gaan. Als ze daadwerkelijk lid
worden (dus betaald hebben) en een aantal certificaten noemen, krijgen ze dat aantal
toegewezen. Tot een maximum van 20. 20 certificaten is 20 x 250 = 5.000 kWh
Als er daarna nog certificaten te vergeven zijn, benaderen we hen die op de voorlichtingsavond
waren en dus geen voorinschrijving hebben gedaan, maar dus wel belangstelling hebben. Aan
hen doen we het voorstel: lid worden, betaling, certificaten noemen en toewijzen.
Als er mensen zijn die geen certificaat hebben toegewezen gekregen, maar nog wel op de lijst
van de voorlichtingsavond staan of zich later via de website gemeld hebben, geven we hen de
keus om lid te worden voor € 5,- en daarmee op een wachtlijst te komen staan. Bij een volgend
project hebben zij dan voorrang.

