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Bijlage 1: Participatiereglement  
 

Participatiereglement van Rijn en IJssel Energie Coöperatie U.A. 
 
Reglement met betrekking tot participatie in het ledenkapitaal van de Rijn en IJssel Energie 
Coöperatie U.A., goedgekeurd door de algemene vergadering op 24 januari 2018. 
 

Artikel 1 Definities 

1. In dit participatiereglement wordt verstaan onder: 

- bijzonder uitkeringsrecht: een contractueel uitkeringsrecht verbonden aan een 
projectparticipatie zoals nader aangeduid in artikel 7; 

- Coöperatie: de Coöperatie Rijn IJssel Energie U.A. gezeteld te Arnhem; 

- het Fonds: het Fonds Duurzame Energie REIJE, zijnde een afzonderlijk deel van de 
winstreserve van de Coöperatie; 

- Leden: leden van de Coöperatie, in enkelvoud “Lid”; 

- ledenkapitaal: het eigen vermogen van de Coöperatie; 

- lid: lid van een artikel van dit participatiereglement of van de statuten; 

- participant: houder van één of meer participaties; 

- participatie: aandeel in het ledenkapitaal, in meervoud: “participaties”; 

- projectparticipatie: aandeel in het ledenkapitaal met een bijzonder uitkeringsrecht, in 
meervoud: “projectparticipaties”; 

- statuten: de statuten van de Coöperatie. 

 

Artikel 2 Uitgifte en toekenning van participaties 

1. De Coöperatie is bevoegd tot uitgifte van participaties met inachtneming van het bepaalde in de 
statuten en in dit participatiereglement. 

2. Tot de uitgifte van participaties en de voorwaarden waaronder toekenning geschiedt, wordt 
besloten door het bestuur, welk besluit is onderworpen aan de goedkeuring van de algemene 
vergadering. 

3. Participaties worden door de Coöperatie uitsluitend toegekend aan Leden. 

4. De Coöperatie voert bij toekenning van participaties een beleid dat is gericht op gelijkmatige 
spreiding van de participaties over de Leden. 

5. De Coöperatie kan de kring van Leden aan wie een bepaalde uitgifte van participaties wordt 
aangeboden op objectieve en billijke grondslag beperken. 
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6. Een participatie wordt uitsluitend toegekend tegen tijdige betaling van het nominale bedrag van 
die participatie. Een participatie ontstaat eerst door onherroepelijke ontvangst en aanvaarding 
door de Coöperatie van dat bedrag in geld, op toekenning van desbetreffende participatie aan 
desbetreffend Lid. 

7. Op de Coöperatie rust geen plicht tot terugbetaling van door de Coöperatie aanvaarde bedragen 
wegens toekenning van participaties, behoudens enig bij de uitgifte nadrukkelijk omschreven 
geval, zoals het geval dat het minimumbedrag voor die uitgifte niet wordt gehaald, en de uitgifte 
bijgevolg wordt geannuleerd. 

8. Na ontvangst van betaling voor enige participatie bevestigt de Coöperatie aanvaarding daarvan 
schriftelijk aan desbetreffend Lid. Deze bevestiging kan de vorm hebben van een persoonlijk 
participatiecertificaat. Voor zover de Coöperatie het ontvangen bedrag niet aanvaardt, boekt ze 
het terug op de rekening van herkomst. Aanvaarding, bevestiging en terugboeking geschieden 
binnen twee maanden na ontvangst door de Coöperatie van desbetreffend bedrag. 

9. Het bestuur is bevoegd de in het vorige lid genoemde termijn te verlengen onder mededeling 
van de reden(en) van deze termijnverlenging aan de Leden en aan de personen die het betreft. 
Termijnverlenging mag niet langer zijn dan voor de aangegeven reden(en) noodzakelijk is.   

10. De Coöperatie is te allen tijde bevoegd om aan toekenning van een participatie, aan aanvaarding 
van betaling voor een participatie, aan het aangaan van een participatieovereenkomst en aan 
overgang of overdracht van een participatie nadere voorwaarden te verbinden. 

 

Artikel 3 Soorten participatie 

1. Participaties kunnen door de Coöperatie worden uitgegeven: 

a.  in het kader van een concreet investeringsvoornemen van de Coöperatie 
(projectparticipaties);  

b. als inleg in het ledenkapitaal los van (doch mogelijk anticiperend op) enig concreet 
investeringsvoornemen van de Coöperatie (gewone participaties). 

2. De door de Leden gehouden gewone participaties en projectparticipaties delen in gelijke mate 
en volgens hun nominale bedrag bij uitkering van winst als bedoeld in artikel 18 van de statuten.  

3. De rechten en plichten verbonden aan gewone participaties en projectparticipaties worden 
beheerst door de bepalingen van de statuten en dit participatiereglement. De rechten en 
plichten verbonden aan projectparticipaties worden bovendien beheerst door de bepalingen 
van de bijbehorende participatievoorwaarden. 

 

Artikel 4 Gewone participaties 

1. Het bestuursbesluit tot uitgifte van gewone participaties vermeldt de maximale omvang van die 
uitgifte, het nominale bedrag van de uit te geven participaties en het maximumaantal 
participaties van deze uitgifte dat per Lid kan worden verworven.  

2. Het bestuur kan besluiten dat gewone participaties converteerbaar zijn in projectparticipaties 
bij uitgifte van deze projectparticipaties. Alsdan stelt het bestuur de voorwaarden vast 
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waaronder conversie plaatsvindt. Eén en ander is onderworpen aan goedkeuring van de 
algemene vergadering. 

3. Voor uitgifte en toekenning van gewone participaties worden geen kosten in rekening gebracht. 

 

Artikel 5 Projectparticipaties 

1. Uitgifte van projectparticipaties wordt voorafgegaan door beschikbaarstelling van een 
informatiememorandum aan de Leden, alsmede van de participatievoorwaarden die aan deze 
uitgifte verbonden zijn. Het informatiememorandum en de participatievoorwaarden worden 
vastgesteld door het bestuur en behoeven goedkeuring van de algemene vergadering, alvorens 
tot uitgifte kan worden overgegaan. 

2. Het informatiememorandum bevat de informatie die gelet op de aard van de Coöperatie en van 
de uit te geven participaties, in redelijkheid van belang is voor het vormen van een verantwoord 
oordeel over het vermogen, de financiële positie, het resultaat en de vooruitzichten van de 
Coöperatie, en van de rechten, plichten en risico’s die aan desbetreffende participaties 
verbonden zijn. 

3. Elke uitgifte van projectparticipaties wordt uitdrukkelijk gelimiteerd in omvang en 
inschrijvingsperiode. Het besluit tot uitgifte van projectparticipaties vermeldt de minimale en 
maximale omvang van die uitgifte en het nominale bedrag van de uit te geven participaties, 
alsmede het maximumaantal projectparticipaties van deze uitgifte dat per Lid kan worden 
verworven. 

4. Elke uitgifte van projectparticipaties wordt geïdentificeerd door een bij het besluit tot uitgifte 
vast te stellen unieke naam. 

5. Het vermogen dat met de uitgifte van projectparticipaties bijeen wordt gebracht, wordt door de 
Coöperatie uitsluitend aangewend voor desbetreffend project. 

6. Voor uitgifte en toekenning van projectparticipaties worden geen kosten in rekening gebracht, 
voor zover in de participatievoorwaarden niet uitdrukkelijk anders is bepaald. 

 

Artikel 6 Participatieovereenkomst 

1. Projectparticipaties worden uitsluitend toegekend op grond van een participatieovereenkomst 
tussen desbetreffend (aspirant) Lid en de Coöperatie, waarin de participatievoorwaarden 
behorend bij desbetreffende uitgifte integraal zijn opgenomen. Het model van deze 
participatieovereenkomst is als bijlage aan dit participatiereglement gehecht. 

2. Het bestuur is bevoegd met Leden en aspirant-leden namens de Coöperatie 
participatieovereenkomsten -mits overeenkomstig aangehecht model- aan te gaan indien de 
onderhavige uitgifte en participatievoorwaarden, en het informatiememorandum door de 
algemene vergadering zijn goedgekeurd. 

3. De inhoud van een participatieovereenkomst tussen de Coöperatie en een (aspirant) Lid wordt 
schriftelijk vastgelegd, op papier dan wel digitaal op duurzame drager, en aan desbetreffend 
(aspirant) Lid beschikbaar gesteld. 
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Artikel 7 Participatievoorwaarden 

1. De activiteit die onderwerp is van uitgifte van projectparticipaties wordt door de Coöperatie 
ondergebracht in een afzonderlijke vennootschap of andere juridische entiteit 
(“projectvennootschap”), waarin de Coöperatie het beleid bepaalt en een controlerend belang 
houdt. 

2. De participatievoorwaarden bepalen op welke wijze en in welke mate desbetreffende 
projectparticipaties delen in de ontvangsten die de Coöperatie verkrijgt van de 
projectvennootschap (“bijzonder uitkeringsrecht”). 

3. Het recht op uitkering van hetgeen verschuldigd is ingevolge het bijzondere uitkeringsrecht 
bedoeld in lid 2 ontstaat zodra desbetreffende ontvangsten onherroepelijk door de Coöperatie 
verkregen zijn.  

4. De participatievoorwaarden bepalen welk deel van de jaarlijkse ontvangsten van de 
projectvennootschap toekomen aan de Coöperatie, met dien verstande dat:  

a. alle kosten van de Coöperatie die verband houden met desbetreffend project of 
desbetreffende projectparticipaties, primair worden bestreden uit deze ontvangsten;  

b. in de begroting van de Coöperatie opgenomen algemene kosten van de Coöperatie jaarlijks 
naar redelijkheid deels worden bestreden uit deze ontvangsten; 

c. de Coöperatie volgens in de participatievoorwaarden bepaalde vaste verdeelsleutel 
aanspraak maakt op een deel van deze ontvangsten ten behoeve van de ontwikkeling van 
nieuwe duurzame energieprojecten in het werkgebied van de Coöperatie;  

d. de Coöperatie zichzelf een deel toekent naar gelang van haar (voor-)investeringen in de 
activiteit die onderwerp is van uitgifte van projectparticipaties, uit andere middelen dan die 
verkregen uit uitgifte van projectparticipaties. 

5. De participatievoorwaarden kunnen geen recht geven op uitkering uit de reserves van de 
Coöperatie, noch op uitkering met betrekking tot voorgaande of volgende jaren. 

6. De participatievoorwaarden bepalen het moment waarop het bijzondere uitkeringsrecht 
verbonden aan desbetreffende projectparticipatie is uitgewerkt. Per desbetreffende datum 
vervalt het bijzondere uitkeringsrecht van rechtswege. 

7. Tenzij de participatievoorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen maken de ontvangsten die de 
Coöperatie verkrijgt uit vervreemding van (een deel van) haar belang in de projectvennootschap 
deel uit van het bijzondere uitkeringsrecht, indien deze vervreemding plaatsvindt voordat het 
bijzondere uitkeringsrecht is uitgewerkt. 

8. Totdat het bijzondere uitkeringsrecht is uitgewerkt is de Coöperatie niet bevoegd tot gehele of 
gedeeltelijke vervreemding van haar belang in de projectvennootschap, zonder voorafgaande 
goedkeuring van de algemene vergadering onder overeenkomstige toepassing van het bepaalde 
in artikel 24 lid 1 en lid 2 van de statuten. Wijziging, verwijdering of buiten werking stellen van 
dit lid is eveneens onderworpen aan toepassing van het bepaalde in artikel 24 lid 1 en lid 2 van 
de statuten. 
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9. Totdat het bijzondere uitkeringsrecht is uitgewerkt is de Coöperatie niet bevoegd tot bezwaring 
van haar belang in de projectvennootschap. 

10. De participatievoorwaarden kunnen bepalen dat Leden die desbetreffende projectparticipaties 
van de Coöperatie hebben afgenomen zijn vrijgesteld van contributiebetaling zolang ze houder 
zijn van deze projectparticipaties en het ermee verbonden bijzondere uitkeringsrecht niet is 
vervallen. 

 

Artikel 8 Uitkering op participaties 

1. Uitkering op participaties wordt gedaan door overmaking naar de bij de Coöperatie bekende 
bankrekening van de participant. 

2. Elke participant is gehouden zijn adres, e-mailadres en bankrekeninggegevens aan de 
Coöperatie op te geven, alsmede de wijzigingen daarin. De Coöperatie is niet aansprakelijk voor 
gevolgen van nalatigheid van een participant hierin. 

3. Uitkering op participaties geschiedt binnen twee maanden na vaststelling van de jaarrekening 
van de Coöperatie waarop deze uitkering is gebaseerd. Uitkering van hetgeen verschuldigd is 
ingevolge een bijzonder uitkeringsrecht geschiedt binnen twee maanden nadat de Coöperatie 
de ontvangsten waarop dit recht betrekking heeft, onherroepelijk heeft verkregen.    

4. Uitkering van hetgeen verschuldigd is ingevolge een bijzonder uitkeringsrecht is niet 
onderworpen aan goedkeuring van de algemene vergadering. 

5. Door de Coöperatie van een participant opeisbare bedragen kunnen door de Coöperatie worden 
verrekend met aan die participant verschuldigde bedragen die betrekking hebben op diens 
participatie of lidmaatschap van de Coöperatie. 

 

Artikel 9 Inschrijving voor projectparticipaties 

1. Inschrijving voor projectparticipaties geschiedt middels een door het bestuur voor 
desbetreffende uitgifte vast te stellen (online) formulier, en is onderworpen aan 
inschrijvingsvoorwaarden die deel uitmaken van de door de algemene vergadering goed te 
keuren participatievoorwaarden. 

2.  Inschrijving voor projectparticipaties kan door de Coöperatie ook worden opengesteld voor niet-
Leden. Alsdan houdt inschrijving voor projectparticipaties tevens in de aanvraag van het 
lidmaatschap van de Coöperatie, voor zover de inschrijver niet al Lid is. 

3. Minderjarigen komen in aanmerking voor het participatie-houderschap, zij het uitsluitend onder 
gezag en door bemiddeling van hun wettelijk vertegenwoordiger(s). 

4. De Coöperatie kan inschrijving voor projectparticipaties afhankelijk stellen van betaling van 
inschrijfgeld per bank. Het inschrijfgeld valt toe aan de Coöperatie indien de inschrijver 
uiteindelijk toch geen participatie neemt. Indien de inschrijver wel participatie neemt wordt het 
ontvangen inschrijfgeld in mindering gebracht op de voor die participatie verschuldigde som. 
Indien de inschrijver niet in aanmerking komt voor toekenning van een participatie, wordt het 
ontvangen inschrijfgeld teruggestort op de rekening van herkomst. Indien de uitgifte geen 
doorgang vindt is de Coöperatie bevoegd het inschrijfgeld geheel of gedeeltelijk aan zich te 
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houden ter dekking van haar kosten vanwege de geannuleerde uitgifte, onder aflegging van 
rekening en verantwoording aan de Leden over deze kosten en de ontvangen inschrijfgelden.   

 

Artikel 10 Overdracht en overgang van participaties 

1. Participaties zijn overdraagbaar tussen Leden onderling. Deze overdracht geschiedt bij een 
schriftelijke overeenkomst, die uitgewerkt wordt op een formulier dat door het bestuur is 
opgemaakt en door de secretaris van de Coöperatie mede-ondertekend dient te worden als 
erkenning van de overdracht door de Coöperatie. 

2. Participaties zijn vatbaar voor overgang krachtens fusie, splitsing, boedelmenging of 
erfopvolging. Verkrijging van participaties onder algemene titel (door fusie, splitsing, 
boedelmenging of erfopvolging) wordt door de Coöperatie erkend, mits deze verkrijging 
genoegzaam en tot bevrediging van de Coöperatie is aangetoond. Zo deze geen Lid is wordt de 
verkrijger na erkenning van de overgang een redelijke termijn gegund voor aanvraag van het 
lidmaatschap, teneinde zijn rechten ingevolge zijn participaties te kunnen uitoefenen. Aan 
toelating tot het lidmaatschap kan terugwerkende kracht worden gegeven tot het moment van 
overgang van de participaties. 

3. Overdracht (onder bijzondere titel) van gewone participaties aan niet-Leden is niet toegestaan 
en wordt door de Coöperatie niet erkend. Rechten ingevolge gewone participaties kunnen door 
niet-Leden niet worden uitgeoefend. 

4. Overdracht (onder bijzondere titel) van projectparticipaties (althans het bijzondere 
uitkeringsrecht) aan niet-Leden is toegestaan, voor zover het de rechten en plichten betreft 
voortkomend uit de participatieovereenkomst. Overige rechten uit projectparticipaties kunnen 
door een participant die geen Lid is echter niet worden uitgeoefend. Het bepaalde in de tweede 
volzin van lid 1 is op overdracht aan niet-Leden van overeenkomstige toepassing. 

5. Voor overgang of overdracht van participaties (dan wel van bijzonder uitkeringsrecht) brengt de 
Coöperatie de uitvoeringskosten, doch minimaal € 25 per transactie, in rekening aan de nieuwe 
houder. 

 

Artikel 11 Einde lidmaatschap 

Einde van het lidmaatschap doet geen afbreuk aan het bijzondere uitkeringsrecht van het gewezen 
Lid. 

 

Artikel 12 Administratie 

1. De Coöperatie onderhoudt een participatieregister in samenhang met het ledenregister, waarin 
de participaties, onderscheiden naar soort, naam, uitgifte, aantal, nominaal bedrag en bijzonder 
uitkeringsrecht, per participant worden vastgelegd en bijgehouden. 

2. In samenhang met het participatieregister onderhoudt de Coöperatie een participatie-archief, 
houdende alle documentatie betreffende uitgegeven participaties, de ontvangsten en 
uitkeringen met betrekking tot de participaties en alle mutaties ten aanzien van de participaties, 
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met datum van ingang, en voor zover nodig voor de rechtsgeldigheid van de mutatie, de 
acceptatie ervan. 

3. De Coöperatie geeft een participant op zijn verzoek inzage in de gegevens die in het 
participatieregister en het participatie-archief over zijn persoon en zijn participatie zijn 
opgenomen. 

4. De participant informeert de Coöperatie over relevante wijzigingen in zijn persoonlijke 
gegevens. 

5. De Coöperatie kan de administratie van het participatieregister laten verzorgen door derden, 
vermits daarbij continuïteit en compleetheid van het register, alsmede de vertrouwelijkheid van 
gegevens is gewaarborgd. 

6. Elke participant ontvangt jaarlijks vóór 1 maart opgave van zijn participaties onderscheiden naar 
soort, naam, aantal, nominaal bedrag en bijzonder uitkeringsrecht. 

7. De Coöperatie is te allen tijde bevoegd om bewijsstukken te verlangen (waaronder: 
identiteitsbewijs, uittreksel KvK, bankafschrift, verklaring van erfrecht) alvorens over te gaan tot 
toekenning van participaties, inschrijving in het participatieregister, wijziging van het 
participatieregister waaronder wijziging van het bankrekeningnummer waarop uitkeringen 
ingevolge de participaties worden gedaan. 

 

Artikel 13 Het Fonds  

1. De middelen die aan de Coöperatie toekomen ingevolge haar aanspraak bedoeld in artikel 7 lid 
4 sub c, worden door de Coöperatie louter besteed op voorstel van het bestuur na goedkeuring 
van de algemene vergadering. 

2. Voor zover deze middelen niet worden besteed in het jaar van ontvangst worden ze toegevoegd 
aan de winstreserve van de Coöperatie. Het aldus opgebouwde deel van de winstreserve staat 
te boek als het Fonds Duurzame Energie REIJE en wordt louter aangewend voor de ontwikkeling 
van nieuwe duurzame energieprojecten in het werkgebied van de Coöperatie. Dit gebeurt op 
voorstel van het bestuur en behoeft goedkeuring van de algemene vergadering. 

 

Artikel 14 Zeggenschap in de projectvennootschap 

Het bestuur legt verantwoording af aan de algemene vergadering over de wijze waarop de Coöperatie 
haar bevoegdheden als aandeelhouder van elke projectvennootschap uitoefent, telkens na een 
dergelijke uitoefening, in de eerstvolgende algemene vergadering na die uitoefening. 

Artikel 15 Geschillen 

Geschillen naar aanleiding van (de toepassing van) dit participatiereglement worden allereerst 
voorgelegd aan het bestuur. Nadat het bestuur gelegenheid heeft gekregen zich over het geschil uit te 
spreken staat beroep open op de algemene vergadering. Het bestuur spreekt zich binnen twee 
maanden nadat een geschil bij haar aanhangig is gemaakt, hierover uit. 

Artikel 16 Inwerkingtreding 
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Dit participatiereglement treedt in werking vanaf de dag volgend op de datum van goedkeuring door 
de algemene vergadering. 
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Bijlage 2: Participatievoorwaarden van het Zonnedak Sportpark 
Schuytgraaf 
 

Inleidende toelichting 

De Coöperatie Rijn en IJssel Energie U.A. is voornemens een zonnedak te realiseren genaamd Project 
Zonnedak Sportpark Schuytgraaf. De leden van de Coöperatie kunnen hierin participeren door één of 
meer zonaandelen te verwerven. 

Een zonaandeel is een aandeel in het ledenkapitaal van de Coöperatie met een bijzonder 
uitkeringsrecht op basis van de dividendinkomsten die de Coöperatie uit het zonnedak ontvangt. In dit 
reglement wordt dit zonaandeel verder omschreven met “projectparticipatie”, een term die in het 
participatiereglement wordt gebruikt. 

Artikel 1 Definities  

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:  

- Algemene Vergadering: de algemene vergadering van de Coöperatie; 
- Bestuur: het bestuur van de Coöperatie; 
- Bijzonder(e) Uitkeringsrecht: het uitkeringsrecht bedoeld in de participatievoorwaarden en in 

artikel 7; 
- Coöperatie: de Coöperatie Rijn en IJssel Energie U.A. gezeteld te Arnhem; 
- Leden: leden van de Coöperatie, in enkelvoud “Lid”; 
- Participant: wederpartij van de Coöperatie inzake één of meer zonaandelen, [waaronder de 

inschrijving daarvoor of de toekenning of het houden daarvan], in meervoud “Participanten”; 
- Projectparticipaties: Projectparticipaties Sportpark Schuytgraaf, in enkelvoud: 

“Projectparticipatie”; 
- Algemene Leden vergadering van het project; Ledenvergadering van de participanten van het 

project. Deze vergadering kan onderdeel zijn van de Algemene Vergadering van de Coöperatie 
 

Artikel 2 Toepasselijkheid  

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op Projectparticipaties, de inschrijving daarvoor en de 
toekenning daarvan, en maken integraal deel uit van de participatieovereenkomst tussen 
Coöperatie en Participant met betrekking tot zonaandelen.  

2. Naast deze voorwaarden geldt bovendien het bepaalde in de statuten en in het 
participatiereglement van de Coöperatie. Projectparticipaties Zonnedak Sportpark Schuytgraaf 
staan bij de Coöperatie te boek als projectparticipaties, en worden dienovereenkomstig 
gereglementeerd.  

 

Artikel 3 Uitgifte van Projectparticipaties  

Projectparticipaties hebben een uitgifteprijs van € 312,- per participatie.  

De Coöperatie streeft naar uitgifte van 240 Projectparticipaties. Het streefbedrag van de uitgifte 
bedraagt daarmee € 74,880,-.  
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Artikel 4 Inschrijving voor Projectparticipaties 

1. Inschrijving staat alleen open voor de Leden van de Coöperatie. 

2. Personen die hun belangstelling voor Projectparticipaties middels voorinschrijving aan de 
Coöperatie kenbaar hebben gemaakt kunnen hun voorinschrijving omzetten in een inschrijving 
zodra de inschrijving is geopend. Deze omzetting geschiedt op een door de Coöperatie aan te 
geven wijze en dient tijdig en conform de gegeven instructies door de Coöperatie te zijn 
ontvangen. 

3. Voorinschrijvers hebben voorrang bij inschrijving tot maximaal zes Projectparticipaties, mits ze 
hun voorinschrijving binnen 2 weken na hiertoe te zijn uitgenodigd omzetten in een inschrijving. 
Voorinschrijvers worden per email geïnformeerd over openstelling van de inschrijving, en de 
mogelijke omzetting van de voorinschrijving in inschrijving na toekenning en betaling van de 
zonaandelen.  

4. Voorinschrijvers die hun voorinschrijving niet binnen 2 weken na hiertoe (per email) te zijn 
uitgenodigd, omzetten in een inschrijving verliezen hun recht op voorrang bij inschrijving. 

5. Inschrijfkosten: Om de inschrijving te bevestigen dienen de inschrijfkosten van 1,5%, maar 
tenminste €25, van het inschrijvingsbedrag voor zonaandelen Zonnedak Sportpark Schuytgraaf 
door de Coöperatie per bank te zijn ontvangen.  

6. De datum van betaling wordt gehanteerd als datum van inschrijving, tenzij deze eerder is dan 
de werkelijke inschrijving. 

7. De inschrijving staat open tot 31 mei 2021 of zoveel eerder als dat het streefbedrag met 
zekerheid is gehaald. Het bestuur kan de inschrijvingstermijn verkorten of verlengen indien het 
daartoe aanleiding ziet. 

8. De inschrijving start op een door het bestuur te bepalen datum, maar nadat de ALV goedkeuring 
heeft gegeven. 

9. Inschrijving geschiedt door invulling van een door de Coöperatie daartoe beschikbaar gesteld 
(elektronisch) formulier en betaling van de inschrijvingskosten.  

10.  Inschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van hun gegevens.  

11. Per Lid kan voor maximaal 10 Projectparticipaties worden ingeschreven. Voorinschrijvers zijn 
bevoegd bij inschrijving een ander aantal op te geven dan bij voorinschrijving was opgegeven. 

12. Het aantal Projectparticipaties per Lid bedraagt bij uitgifte minimaal één (312 euro) en maximaal 
tien (3,120 euro). 

13.    Het gemiddelde aantal Projectparticipaties per Lid bedraagt 6.  

14. De inschrijving is pas definitief als het inschrijfgeld ontvangen is. 

 

Artikel 5 Toekenning van Projectparticipaties  

1. Eerst na sluiting van de inschrijving worden Projectparticipaties aan de inschrijvers toegekend. 

2. Inschrijvers die vanwege voorinschrijving voorrang hebben, krijgen vooreerst 6 
Projectparticipaties toegekend, of minder indien ze voor minder Projectparticipaties hebben 
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ingeschreven. Voor zover ze voor meer dan 6 Projectparticipaties hebben ingeschreven, dingen 
ze voor het overige mee met de overige inschrijvers, vanaf de ronde waarin de 7e 
Projectparticipatie aan inschrijvers wordt toegekend. 

3. De overblijvende Projectparticipaties worden in ronden verdeeld over de inschrijvers tot een 
maximum van 10 participaties. Deze toekenning gaat conform 5.4. 

4. In de 1e ronde wordt aan de overige inschrijvers één Projectparticipatie toebedeeld. In de 2e 
ronde wordt aan de overige inschrijvers die voor ten minste twee Projectparticipaties hebben 
ingeschreven een tweede Projectparticipatie toebedeeld. In de 3e ronde wordt aan de overige 
inschrijvers die voor ten minste drie Projectparticipaties hebben ingeschreven, een derde 
Projectparticipatie toebedeeld.  

5. Er worden dergelijke rondes gehouden voor toedeling van telkens één additionele 
Projectparticipatie totdat het resterend aantal Projectparticipaties ontoereikend is om alle in 
die ronde nog meedingende inschrijvers te bedienen. In dat geval wordt de toedeling (in die 
ronde) van de resterende Projectparticipaties bepaald op basis van de datum van de 
voorinschrijving. 

 

Artikel 6 Betaling 

1. Na bekendmaking van het aantal Projectparticipaties dat aan hem is toegekend dient de 
inschrijver de voor die Projectparticipaties verschuldigde som per bank te voldoen. De 
betalingstermijn wordt bij die bekendmaking door de Coöperatie medegedeeld.  

2. Betaling van hetgeen wegens toekenning van Projectparticipaties verschuldigd is, geschiedt op 
de volgende wijze: bancaire overschrijving na ontvangst van een factuur van de Coöperatie op 
bankrekening NL98RABO0363958975 ten name van Rijn en IJssel Energiecoöperatie te Arnhem.  

3. De voor de Projectparticipaties ontvangen gelden worden geblokkeerd totdat de financiering 
van het Project Zonnedak Sportpark Schuytgraaf rond is. 

4. De voor de Projectparticipaties ontvangen gelden worden, na een daartoe strekkend besluit van 
de Algemene Vergadering, terugbetaald indien de financiering van het Project Zonnedak 
Sportpark Schuytgraaf, zoals voorgespiegeld in het informatiememorandum, niet rondkomt. 

5.  Indien de financiering van het Project Zonnedak Sportpark Schuytgraaf na de uitgifte alsnog niet 
haalbaar blijkt, is de Coöperatie bevoegd de door de Coöperatie gemaakte projectkosten, na 
aftrek van de ontvangen inschrijfgelden, alsnog om te slaan over de Participanten, naar rato van 
het aan elk van hen toegekende aantal Projectparticipaties en te verrekenen bij terugbetaling 
van de voor de Projectparticipaties ontvangen gelden. Alsdan wordt hieromtrent door het 
bestuur volledige rekening en verantwoording afgelegd ten overstaan van de Algemene 
Vergadering. 

 

Artikel 7 Bijzonder uitkeringsrecht 

1. Elke Projectparticipatie geeft jaarlijks recht op uitkering van een deel van het bedrag dat de 
Coöperatie in dat jaar ontvangt. Dit recht geldt onverkort zolang de exploitatie van het zonnedak 
voortduurt. Naar huidige inschatting is dat 15 jaren vanaf inbedrijfstelling. De exploitatie eindigt 
zodra het zonnedak definitief voor ontmanteling uit bedrijf zijn genomen. Na vijftien jaren kan 
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de ALV van het project besluiten het Project langer te exploiteren. Zie het 
informatiememorandum omtrent de regels hiervoor. 

2. De bedragen die de Coöperatie ontvangt over het jaar waarin de exploitatie is geëindigd, vallen 
nog onder het Bijzondere Uitkeringsrecht. Na uitkering van deze dividenden conform het 
Bijzondere Uitkeringsrecht vervalt dat recht van rechtswege.  

3. Op de voor uitkering (ingevolge het Bijzondere Uitkeringsrecht) vatbare dividendinkomsten 
worden in mindering gebracht: 

a. de kosten van de Coöperatie die verband houden met het project  of de Projectparticipaties  
(hierna: “Projectkosten”). Projectkosten zijn alle kosten die verband houden met acquisitie, 
realisatie en beheer van het al dan niet uitgevoerde project en die specifiek toe te rekenen 
zijn aan het project; 

b. in de begroting van de Coöperatie opgenomen algemene kosten van de Coöperatie, voor 
zover deze niet zijn gedekt door tegenover die kosten staande inkomsten van de Coöperatie 
(hierna: “Algemene Kosten”). Algemene Kosten zijn alle kosten die voor beheer van de 
participaties, kosten ten bate van financiële verslaglegging en verantwoording naar 
participanten, kosten ten bate van ledenvergaderingen en andere ten bate van leden 
gemaakte algemene kosten, niet zijnde projectkosten; Indien de Coöperatie rendement 
ontvangt uit andere activiteiten (waaronder projectvennootschappen) worden de Algemene 
Kosten van de Coöperatie naar redelijkheid omgeslagen over de verschillende renderende 
activiteiten van de Coöperatie, waarbij door het bestuur advies ingewonnen wordt bij de 
Financiële Commissie ten aanzien van de te hanteren verdeelsleutel. 

c. een bijdrage voor de ontwikkeling van nieuwe duurzame energieprojecten in de omgeving 
van 25% van de voor uitkering vatbare projectopbrengsten, voor zover het rendement van 
de participanten na afschrijving over het betreffende jaar een minimum van 5% overstijgt.  

5. Het bedrag dat de Coöperatie ingevolge het Bijzondere Uitkeringsrecht per zonaandeel 
verschuldigd is, wordt per jaar bepaald zodra:  

a. het totaal bedrag bekend is dat de Coöperatie in dat jaar voor het project ontvangt; en 
b. de Projectkosten en de Algemene Kosten bekend zijn die op de voor uitkering vatbare 

dividendinkomsten in mindering worden gebracht. 

6. De Projectkosten worden bepaald op basis van de jaarrekening van de Coöperatie met 
betrekking tot het laatst afgesloten boekjaar. 

7. De Algemene Kosten worden bepaald op basis van de geactualiseerde begroting van de 
Coöperatie met betrekking tot het lopende boekjaar. 

8. Elke Projectparticipatie deelt in gelijke mate in het bedrag bedoeld in lid 5. 

 

Artikel 8 Vrijstelling van contributie 

Leden die Projectparticipaties hebben verworven zijn vrijgesteld van contributiebetaling zolang ze 
houder zijn van deze zonaandelen en het ermee verbonden Bijzondere Uitkeringsrecht niet is 
vervallen.  

 

Artikel 9 Non recourse bepaling 
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Participant kan zich ter zake van het Bijzondere Uitkeringsrecht slechts verhalen op het vermogen van 
de Coöperatie en niet op het (privé) vermogen van Leden of bestuurders van de Coöperatie. 
Voorgaande geldt echter niet indien de aansprakelijkheid is gegrond op grove schuld of nalatigheid 
van de aangesproken persoon.  
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Bijlage 3: Model participatieovereenkomst 
 

Partijen bij deze participatieovereenkomst:  

1. Coöperatie Rijn IJssel Energie U.A. gezeteld te Arnhem, hierna: Coöperatie; en 

2. [….], geboren op [..-..-….], hierna: participant; 

Hierna gezamenlijk te noemen “Partijen”; 

 

Overwegingen: 

1. Participant is lid van de Coöperatie of heeft het lidmaatschap van de Coöperatie aangevraagd, 
en is bekend met de statuten en reglementen van de Coöperatie. 

2. De Coöperatie heeft besloten tot uitgifte van projectparticipaties met de naam Zonaandelen ten 
behoeve van het een bijdrage voor de ontwikkeling van nieuwe duurzame energieprojecten in 
de omgeving van 25% van de voor uitkering vatbare projectopbrengsten, voor zover het 
rendement van de participanten na afschrijving over het betreffende jaar een minimum van 5% 
overstijgt., hierna: “projectparticipaties”, en heeft in dat kader het informatiememorandum en 
de participatievoorwaarden inclusief de inschrijvingsvoorwaarden voor deze uitgifte aan 
participant beschikbaar gesteld. 

3. Afgaand op het onder 2 genoemde heeft participant ingeschreven op deze uitgifte van 
projectparticipaties.  

4. De Coöperatie is voornemens aan participant één of meer projectparticipaties toe te kennen. 

 

En komen overeen: 

1. Participant verklaart kennis te hebben genomen van het hiervoor genoemde 
informatiememorandum en de hiervoor genoemde participatievoorwaarden, de inhoud 
daarvan te hebben begrepen en op basis daarvan zich te hebben ingeschreven voor één of meer 
van hiervoor genoemde projectparticipaties. 

2.  De Coöperatie kent participant één of meer projectparticipaties toe, in overeenstemming met 
de hiervoor genoemde inschrijvingsvoorwaarden, tot maximaal het aantal waarvoor participant 
zich heeft ingeschreven, dan wel een hoger aantal indien Partijen dat nader overeenkomen. 

3.  De rechten en plichten verbonden aan de projectparticipaties (en de verkrijging daarvan) volgen 
uit de bepalingen van de statuten en het participatiereglement van de Coöperatie, aangevuld 
met het bepaalde in de hiervoor genoemde participatievoorwaarden, inclusief de 
inschrijvingsvoorwaarden, welke integraal deel uitmaken van deze participatieovereenkomst. 

4. Bij wijziging van de statuten, het participatiereglement of enig ander reglement van de 
Coöperatie wijzigt deze participatieovereenkomst overeenkomstig, voor zover dit niet 
uitdrukkelijk bij die wijziging is uitgesloten. Schriftelijke kennisgeving van een wijziging van de 
statuten respectievelijk het participatiereglement wordt opgevat als schriftelijke mededeling 
aan participant van wijziging van deze overeenkomst. 
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5. In afwijking van het bepaalde in lid 4 kan van het bepaalde in artikel 3 (Uitgifte van Participaties) 
en 7 (Bijzonder Uitkeringsrecht) van de participatievoorwaarden niet eenzijdig (bij besluit) door 
de Coöperatie worden afgeweken.  
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Bijlage 4. Kosten en opbrengsten van het Zonnedak Sportpark 
Schuytgraaf 
 

Investeringen 

bouwsom solar installatie  € 60.000  
Kenter meetdienst  € 480  
constructie berekeningen  € 1.200  
onvoorzien prijsstijging panelen  € 4.000  
bancaire kosten  € 0  
kosten aanpassing meterkast  €  4.918  
projectmanagement  € 4.000  
Totaal investeringen  € 74.598  

 
Gemiddelde jaarlijkse kosten gedurende 15 jaar 

kosten meetdienst kenter € 807  
verzekering € 123  
Onderhoud € 2.336  
Reservering Demontage en afvoer € 469  
Dakhuur  € 240  
Afschrijving per jaar € 3.730 
Totaal gemiddelde jaarlijkse kosten € 7.704 

De post onderhoud loopt 15 jaren, daarna dient de ALV het besluit te nemen over de 
onderhoudskosten. Wettelijke afschrijftermijn is 20 jaren. 
 
Gemiddelde opbrengst over 15 jaar:  

SDE subsidie € 7.016 
Stroomverkoop € 3.922 
Totaal gemiddelde jaarlijkse 
opbrengsten 

€10.938 
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Overzicht van kosten en baten 
 

 
 
Uitbetaling aan Participanten 
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Bijlage 5 Toelichting Ledenkapitaalrekening 
 

Ledenkapitaalrekening  

De Coöperatie vraagt bij aanvang van het lidmaatschap een verplichte inleg op de 
ledenkapitaalrekening. Op dit moment is dat een bedrag van 100€. De ledenkapitaalrekening is 
onderdeel van het risicodragende eigen vermogen van de Coöperatie.  

Deze kapitaalrekening wordt voor ieder lid afzonderlijk bijgehouden. Het ledenkapitaal wordt door 
de Coöperatie gebruikt ter financiering van haar activiteiten en/of investeringen. De Coöperatie 
streeft ernaar om over de kapitaalinleg een marktconform dividend aan haar leden te betalen.  

Indien een lid zijn of haar lidmaatschap beëindigt, kan het aan een lid toekomende ledenkapitaal op 
zijn of haar ledenkapitaalrekening weer terugbetaald worden voor zover de liquiditeitspositie van de 
Coöperatie dit toelaat en dit wettelijk is toegestaan.  

 

Ledenreserverekening  

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 ledenreserverekening. 
De ledenreserverekening is ook onderdeel van het risicodragend eigen vermogen van de Coöperatie. 
Heeft een lid geen tegoed op zijn ledenreserverekening 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 ledenreserverekening 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 ledenreserverekening zijn.  

Als een lid zijn of haar lidmaatschap beëindigt, wordt het tegoed op de ledenreserverekening niet 
uitgekeerd en vervalt dit aan de algemene reserves van de Coöperatie.  

 

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 van eigen personeel Vergoeding (afdracht) over 
werkzaamheden van ZZP-ers 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 jaarlijks vastgestelde contributie (momenteel 24 € / jaar) te betalen, 
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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. Participanten in het Zonnedak St Bernulphusschool 
betalen dus geen contributie. 
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