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Rijn en IJssel Energie Coöperatie – Uitleg financiële aangelegenheden  

Versie dd. 26.11.2018 

 

1. Algemeen 

De coöperatie is een Coöperatie Uitgesloten Aansprakelijkheid (UA). Dit betekent, dat leden nooit 

voor meer aangesproken kunnen worden dan het bedrag dat zij in de Coöperatie ingelegd hebben.  

De Coöperatie heeft een eigen vermogen nodig om te kunnen investeren in projecten op het gebied 

van energieopwek en andere energietransitieprojecten. Daarom vraagt de Coöperatie om een 

bijdrage van elk lid in het kapitaal (eigen vermogen) van de Coöperatie.  

Het kapitaal van de Coöperatie bestaat, behalve uit deze bijdragen van de leden in het eigen 

vermogen ook uit winstreserves en uit projectparticipatiegelden. De laatsten delen niet mee in de 

winst, maar ook niet in het verlies van de Coöperatie op de gewone bedrijfsuitoefening. In plaats 

daarvan hebben de projectparticipaties een contractueel recht op de uitkeringen uit de projecten 

waarin ze participeren.  

2. Winst en Verlies 

Het inkomen van de Coöperatie bestaat uit:  

- Contributie van leden en betrokkenen 

- Bijdragen van partners 

Daarnaast ontwikkelt de Coöperatie middels haar dochterbedrijven activiteiten als dienstverlener en 

investeerder, waaruit de Coöperatie eveneens inkomen genereert:  

- Marge op projecten en werkzaamheden eigen personeel 

- Vergoeding over werkzaamheden van ZZP-ers en zakelijke partners via de Coöperatie 

- Bijdrage in de directe en de vaste kosten van de Coöperatie vanuit projectmaatschappijen 

conform de participatievoorwaarden.  

Als lid word je geacht de door de ALV vastgestelde contributie (momenteel 25 € / jaar) te betalen, 

tenzij:  

- Je actief bent als vrijwilliger 

- Je klant bent van een energieleverancier waarmee de Coöperatie een vergoedingsregeling 

heeft afgesproken (momenteel Greenchoice) en dit bij de Coöperatie hebt gemeld 

- Je participant bent.  

 

3. Uitleg stelsel van ledenrekeningen 

 

a. Kapitaalrekening 

De Coöperatie eist van haar leden dat zij een bedrag inleggen op de ledenkapitaalrekening. Anno 

2019 is dit een bedrag van 100€ bij aanvang lidmaatschap. De ledenkapitaalrekening is onderdeel 

van het eigen vermogen (risicodragend) van de Coöperatie. 

Deze rekening wordt voor ieder lid afzonderlijk bijgehouden en registreert wat een individueel lid 

contant heeft ingelegd. Dit kapitaal wordt door de Coöperatie gebruikt ter financiering van haar 
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activiteiten en/of investeringen. De Coöperatie streeft ernaar om over de kapitaalinleg vanuit de 

gemaakte winst een marktconform dividend uit te keren. 

Indien een lid zijn/haar lidmaatschap beëindigt, kan het ledenkapitaal in principe weer 

terugbetaald worden. Uitzonderingen zijn situaties waar dit gezien de liquiditeitspositie van de 

Coöperatie niet mogelijk is, en/of als er, op basis van een besluit van de ALV, verliezen zijn 

verrekend met het ledenkapitaal. In het eerste geval zal het bestuur al naar gelang de 

beschikbare kasmiddelen het kapitaal in delen terugbetalen.  

b. Algemene reserverekening 

De ALV kan op voorstel van het Bestuur besluiten om bij vaststelling van het jaarverslag (een deel 

van) de winst of verlies bij te schrijven dan wel in mindering te brengen op de algemene 

reserverekening van de leden. De algemene reserverekening is onderdeel van het eigen 

vermogen (risicodragend) van de Coöperatie. Heeft een lid geen tegoed op zijn reserverekening 

en wordt er een verlies afgetrokken, dan zal dat deel van het verlies dat niet op de 

reserverekening in mindering gebracht kan worden, ten laste van de kapitaalrekening van het lid 

worden gebracht. 

De algemene reserverekening fungeert in de praktijk als een dividendreserve. Als de ALV besluit 

een dividend uit te keren, zal dit uitgekeerd worden voor zover er tegoeden op de algemene 

reserverekening zijn.  

Als een lid zijn/haar lidmaatschap beëindigt, wordt het tegoed op de algemene reserverekening 

NIET uitgekeerd en vervalt aan de algemene reserves van de Coöperatie.  

c. Projectgebonden reserverekening 

Als leden besluiten te participeren, storten ze hun participatiegelden op hun projectgebonden 

reserverekening. De coöperatie gebruikt dit geld om de investering in het project te financieren. 

Dit kan een investering in kapitaalgoederen (bijvoorbeeld zonnepanelen ten bate van een 

postcoderoos) of in aandelen van een project-BV zijn. Het lid ontvangt in ruil hiervoor een 

contractueel uitkeringsrecht conform de projectparticipatievoorwaarden, die bij inschrijving 

bekend zijn gemaakt.  

Het geld op projectgebonden reserverekening is gebonden in de investering en kan daarom niet 

worden uitgekeerd als een lid besluit zijn/haar lidmaatschap op te zeggen. Het contractueel 

uitkeringsrecht is niet gebonden aan het lidmaatschap en loopt ook bij opzegging van het 

lidmaatschap gewoon door. Het kan ook verkocht, verschonken of vererfd worden.  

Omdat er in het participatiereglement en in de participatievoorwaarden afspraken gemaakt zijn, 

waarin de projectwinst (na aftrek van een bijdrage aan de vaste kosten van de Coöperatie en een 

bijdrage aan het duurzaamheidsfonds) geheel aan de participanten wordt uitgekeerd (artikel 17, 

1e zin), deelt het kapitaal op de projectgebonden reserverekening niet mee in de gewone winst 

van de Coöperatie.  

De waarde van de participatie daalt doorgaans door o.a. afschrijving van het project elk jaar. 

Opwekprojecten hebben namelijk altijd een beperkte levensduur. In lijn hiermee zal ook het 

kapitaal op de projectgebonden kapitaalrekening jaarlijks worden aangepast.  

 

4. Winstverdeling 
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Zie voor de formele regeling het Reglement Winstverdeling.  

Het is te verwachten dat in de opbouwfase van de coöperatie de meeste gelden zullen worden 

gereserveerd in de algemene reserves, behoudens het bedrag dat nodig is om de dividenden te 

betalen. 


