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Inleiding 
De coöperatie heeft ten doel het bereiken dan wel bevorderen van een energieneutraal Woltersum in de 
ruimste zin van het woord waaronder begrepen het zelf opwekken van energie. Daar gaat dit 
participatiereglement over.  
 
Als het aan de WEC ligt, komt de stroom van de zon die hier schijnt en de wind die hier waait geheel ten 
goede aan de eigen inwoners. Iedereen in Woltersum e.o. moet kunnen profiteren van de stroom die hier 
lokaal wordt opgewekt én van de opbrengsten daarvan. 
 
De WEC geeft participaties uit om vermogen te genereren zodat concrete projecten kunnen worden 
gerealiseerd ter bewerkstelliging van haar doelen. In dit reglement zijn nadere regels en voorwaarden 
vastgelegd voor de leden die deelnemen aan deze projecten en andere activiteiten van de Coöperatie.  
Dit participatiereglement is een aanvulling op de statuten en het huishoudelijk reglement van de 
Coöperatie. Dit reglement maakt integraal onderdeel uit van elke ledenovereenkomst of 
participatieovereenkomst, tenzij in deze overeenkomsten uitdrukkelijk  anders is bepaald.  

 
Artikel 1 – Definities  
De onderstaande begrippen in de overeenkomsten en in dit reglement hebben uitsluitend de volgende 
betekenis: 

 
Coöperatie de Woltersumse Energie Coöperatie U.A, Statutair gevestigd in Woltersum; 
 
Inleggeld Bedrag dat een Lid bijdraagt in het vermogen van de Coöperatie in de vorm van 

één of meer participaties in projecten van de Coöperatie of in andere activiteiten 
van de Coöperatie; 

 
Ledenrekening De rekening in de boeken van de Coöperatie voor het Lid, waarop het aandeel van 

een Lid in het kapitaal van de Coöperatie wordt bijgehouden door de Coöperatie; 
 
Lid   Een Lid van de Coöperatie; 
 
Lidmaatschap Alle rechten en verplichtingen van een Lid van de Coöperatie, die voortvloeien uit 

de statuten en de reglementen van de Coöperatie; 
 
Overeenkomst  De Leden Overeenkomst of Participatieovereenkomst; 
 
Partij(en)  De Coöperatie of het Lid afzonderlijk en in het meervoud deze gezamenlijk; 
 
Productie-installatie De installatie voor de opwekking van lokaal duurzame energie middels 

zonnepanelen en/of windmolens en/of waterkracht. In de 
participatieovereenkomst wordt de productie-installatie met naam en locatie 
gespecificeerd; 

 
Productiejaar Een heel jaar te rekenen vanaf de datum van ingebruikstelling van de productie-

installatie en de daarop volgende jaren vanaf diezelfde datum. Een productie jaar is 
dus niet hetzelfde als een kalenderjaar. Na de indienststelling van de energie 
installatie streeft de Coöperatie er naar om deze samen met het kalenderjaar te 
laten vallen.  
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Artikel 2 – Doel  
Het statutair vastgelegde doel van de Coöperatie is het bereiken dan wel bevorderen van een 
energieneutraal Woltersum en de in de PostCodeRoos omliggende dorpen in de ruimste zin van 
het woord. 

 
Artikel 3 – Opwekprojecten en Energiecertificaten 

1. De Coöperatie wekt energie op binnen verschillende opwek projecten zoals wind- en zonne-
energie.  

2. Alleen leden van de Coöperatie kunnen aan één of meerdere opwekprojecten deelnemen en zal 
voor elk project waaraan het Lid deelneemt een participatieovereenkomst tekenen.  

3. De Coöperatie kent, afhankelijk van de financieringsvorm twee participatievormen van deelname 
namelijk: 

a. Projecten Duurzaam Woltersum voor leden binnen de PostCode 9795.  
b. Projecten voor leden binnen de PostCodeRoos 9795, 9791, 9625 en 9792. 

 
Artikel 4 – Projecten Duurzaam Woltersum binnen de PostCode 9795 

1. Alle leden én die tevens hoofdbewoner en woonachtig zijn in de postcode 9795 kunnen 
deelnemen aan projecten binnen het programma Duurzaam Woltersum. 

2. Binnen het programma Duurzaam Woltersum is financiering beschikbaar gesteld vanuit het 
Nationaal Programma Groningen welke is en wordt aangewend voor de verwerving en de 
realisatie van energie productie-installaties uitsluitend bestemd voor leden/hoofdbewoners 
woonachtig in de postcode 9795. 

3. Elk lid/ hoofdbewoner ontvangt voor het woonadres waar hij of zij woonachtig is één of meerdere 
gratis energiecertificaten.  

4. De binnen dit programma aantal beschikbare certificaten wordt bepaald door het opgewekte 
vermogen binnen de projecten in dit programma te delen door het aantal woonadressen van de 
leden van de coöperatie. 

5. Per project worden het aantal certificaten bepaald door het opgewekt vermogen te delen door het 
aantal leden/ woningen. 

6. Voor elk project wordt een finale datum vastgesteld voor het aantal onder de leden uit te geven 
certificaten.  

7. Voor elk certificaat, ter hoogte van 250 kWh wordt jaarlijks een bedrag van €6,00 uitgekeerd. 
8. Voorwaarden voor deelname: 

a. Lid woont én is hoofdbewoner van een adres in de postcode 9795  
b. Bij verhuizing buiten de postcode 9795 worden de energiecertificaten teruggenomen door 

de Cooperatie en beschikbaar gesteld aan de nieuwe lid/hoofdbewoner. 
c. Voor deze vorm van certificaten is geen eenmalige inleg verschuldigd behoudens de 

jaarlijkse contributie voor het lidmaatschap van de Coöperatie.  
d. Deze jaarlijkse contributie zal via automatische incasso aan de Coöperatie worden voldaan.  
e. Deze contributie bedraagt bij aanvang €7,50 en word jaarlijks door de ALV vastgesteld. 

 
Artikel 5 – Projecten binnen de PostCodeRoos 9795, 9791, 9625 en 9792 

1. Leden woonachtig in de PostCodeRoos 9795, 9791, 9625 en 9792 kunnen ook projectgericht 
participeren/ deelnemen door middel van energiecertificaten. 

2. Binnen deze PostCodeRoos projecten nemen leden dan ook financieel deel aan de opwekprojecten 
door middel van een eenmalige inleg. 

4. Voor elk project zal het Lid de in de bijbehorende participatieovereenkomst omschreven inbreng 
binnen twee (2) weken, na een verzoek daartoe van het bestuur van de Coöperatie, voldoen.  

5. De storting zal worden voldaan op het door de Coöperatie aangehouden rekeningnummer, ten 
name van de Woltersumse Energie Cooperatie. Pas na tijdig ontvangst van het volledige bedrag 
zijn de participaties binnen het in overeenkomst omschreven project door het Lid verkregen.  
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6. Wordt geen tijdige betaling ontvangen, dan vervalt de toekenning van 
rechtswege. Het bestuur kan bepalen dat het Lid alsnog een kans krijgt om participaties te 
verkrijgen of dat de participaties worden toegekend aan andere leden.  

7. Voorwaarden voor deelname: 
a. Alle leden woonachtig in de PostCodeRoos 9795, 9791, 9625 en 9792 kunnen 

projectgericht participeren/ deelnemen door middel van energiecertificaten. 

b. Leden van de Coöperatie zijn particulieren  of ondernemingen met een 
kleinverbruikersaansluiting en wonen bij opstart van het project in het 
postcoderoosgebied van de productie.  

c. Om te borgen dat er voldoende participatie en betrokkenheid is, is er per project een 
minimum aantal deelnemers bij de start van het project in het postcoderoosgebied vereist.  

d. Maximale deelname per project is gemiddeld niet meer dan  5 kWp opgesteld vermogen.  
e. Elk Lid heeft een even zwaar wegende stem in de besluitvorming , ongeacht de hoogte van 

de financiële inleg. 
f. Bij tussentijdse verhuizing, binnen of buiten de PostCodeRoos tijdens de looptijd van de 

PostCodeRoos subsidieregeling verandert er niets aan de overeengekomen participatie 
voor de hieraan deelnemende leden van de Coöperatie. 

g. Het Lid gaat een overeenkomst aan voor één of meerdere participatie(s) in een project van 
de Coöperatie. 

h. Mocht het Lid in een productiejaar zijn Lidmaatschap beëindigen, dan wordt de opgewekte 
elektriciteit over dat productiejaar toegerekend aan het Lid naar rato van het aantal 
maanden dat het Lidmaatschap samenvalt met het productiejaar.  

i. Bij de toerekening als bedoeld in lid h. van dit artikel tellen alleen de maanden mee waarin 
het Lid de gehele maand Lid was van de Coöperatie. 

j. Om deel te kunnen nemen aan projecten binnen de PostCodeRoos is een jaarlijkse 

contributie voor het lidmaatschap van de Coöperatie vereist.  

k. Deze jaarlijkse contributie zal via automatische incasso aan de Coöperatie worden voldaan.  
l. Deze contributie bedraagt bij aanvang €7,50  en word jaarlijks door de ALV vastgesteld. 

 
 

Artikel 6 – Ledenrekening  
1. De Coöperatie houdt in haar boeken voor het Lid een Ledenrekening of ledenadministratie aan. 
2. Naast het aandeel in het kapitaal van de Coöperatie, worden op de Ledenrekening alle financiële 

transacties van het Lid met de Coöperatie vastgelegd. 
3. Een Ledenrekening kan, evenals het Lidmaatschap van de Coöperatie, niet worden overgedragen. 

4. Als het Lid, om een van de redenen genoemd in Artikel 5, overweegt om participaties over te doen 
aan een ander Lid, doet het Lid hiervan melding aan het bestuur, schriftelijk of langs elektronische 
weg. In de melding wordt het aantal over te dragen participaties, het bedrag van de overdracht 
alsmede de gegevens van het Lid waaraan de participaties zullen worden overgedragen vermeld. 
Het bestuur toetst de voorgenomen overdracht aan de statuten en reglementen. De overdracht is 
eerst rechtsgeldig als van het bestuur bericht is ontvangen dat de overdracht van kapitaal in de 
Ledenrekening van de betreffende leden is verwerkt. 
 

Artikel 7 – Beëindiging  
1. De participatieovereenkomst eindigt met onmiddellijke ingang  wanneer het Lid ophoudt Lid van 

de Coöperatie te zijn, of anderszins niet meer voldoet aan de vereisten neergelegd in de Statuten 
en dit reglement. Alsdan vervalt ook de waarde van zijn Ledenrekening aan de Coöperatie, tenzij 
het Lid zijn participaties over laat nemen door een ander Lid van de Coöperatie, tegen de dan 
geldende waarde. 

2. Als het Lid verhuist en niet meer woont in het door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
(RVO) vastgestelde postcodegebied mag de participatieovereenkomst worden doorgezet. 
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3. Bij overlijden van het Lid kunnen zijn nabestaanden verzoeken om de 
participatieovereenkomst te beëindigen en de waarde van de participaties teruggestort te krijgen 
tegen de dan geldende waarde van de participaties volgens de Ledenrekening ten tijde van dit 
verzoek.   

4. Als het Lid zijn (betalings-)verplichtingen uit hoofde van de participatieovereenkomst niet nakomt, 
en hem een redelijke termijn is gegund om deze alsnog na te komen, is de Coöperatie bevoegd om 
de participatieovereenkomst met onmiddellijke ingang eenzijdig te beëindigen. Alsdan vervalt ook 
de waarde van de Ledenrekening aan de Coöperatie. 

5. De kosten voor het terugstorten van het ledenkapitaal komen voor rekening van het Lid. De 
Coöperatie is bevoegd om deze kosten te verrekenen met de waarde van de participaties volgens 
de Ledenrekening.  

 
Artikel 8 – Wijzigingen  

1. De Coöperatie kan de Overeenkomst wijzigen of aanvullen als gewijzigde omstandigheden, 
economisch of wettelijk, daar aanleiding toe geven. 

2. Als het Lid niet instemt met de wijziging, kan deze zijn deelname beëindigen binnen één maand 
nadat dit besluit hem is meegedeeld.   

3. De opzegging gaat onmiddellijk in waarna de Coöperatie de participaties van het Lid zal 
terugnemen tegen de geldende waarde per datum opzegging volgens de Ledenrekening. 

 
Artikel 9 – Diversen  

1. De ongeldigheid of nietigheid van enige bepaling van de Overeenkomst, tast de geldigheid van de 
overige bepalingen van de Overeenkomst niet aan. Partijen vervangen de ongeldige dan wel 
nietige bepaling door een bepaling waarvan de rechtsgevolgen, gelet op het doel en de strekking 
van de Overeenkomst, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van de ongeldige of nietige 
bepaling. 

2. Indien er strijd is tussen de Overeenkomst en de Statuten of dit reglement van de Coöperatie, gaan 
de Statuten en dit reglement vóór de Overeenkomst. 

3. Op dit reglement en de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die 
verband houden met de Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te 
Groningen.  

 
 
Aldus opgesteld door het bestuur van de Coöperatie op 23-10-2021. 
 
 
Handtekening voorzitter:      Handtekening secretaris: 

 
 
 
 
 

Kees Westeneng       Laurens Mengerink 


