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Wijziging huishoudelijk reglement, 
wijziging participatiereglement en 
gewijzigde participatieovereenkomst 
 
De wijziging van het huishoudelijk reglement heeft betrekking op het tijdstip van contributie-inning. 
Tot nu toe is dat tijdstip gekoppeld aan de maand waarin een lid de jaarnota van zijn 
energieleverancier ontvangt. Deze systematiek is om verschillende redenen achterhaald. We stellen 
daarom voor één tijdstip van contributie-inning in te voeren, namelijk aan het begin van het jaar. Dit 
maakt het administratief een stuk eenvoudiger. Algemene leden (zonder participaties) krijgen de 
contributie nu al in januari gefactureerd. 
 
Het participatiereglement is op twee punten gewijzigd. In de eerste plaats moet het reglement 
aangepast worden aan de nieuwe postcoderoosregeling (SCE). Dat is opgelost door, waar nodig, de 
bestaande tekst te laten slaan op de oude regeling (Regeling Verlaagd Tarief - RVT) en een nieuwe 
tekst toe te voegen voor de nieuwe regeling (Subsidieregeling Collectieve Energieopwekking - SCE). 
 
De tweede wijziging betreft de administratieve afhandeling van overstappen. Elke overstap betekent 
twee keer in het jaar extra werk door de gewijzigde regelgeving. Bovendien is eerder al afgesproken 
dat we overstappen willen beperken tot drie leveranciers, namelijk naar EVO, Greenchoice en Essent 
(i.v.m. tarieven MKB). Daarom stellen we nu voor alleen eenmalig een tussentijdse overstap naar één 
van de genoemde leveranciers nog volgens de bestaande regels af te handelen. Elke andere overstap 
(dus ook vaker switchen) wordt dan alleen bij de nieuwe leverancier met de jaarlijkse reguliere 
opgave gemeld. Dat betekent geen verrekening met de oude leverancier voor een deel van het jaar. 
Als je vroeg in het jaar overstapt doet dit het minste pijn in je portemonnee. 
 
Ook de participatieovereenkomst is als gevolg van de nieuwe regeling flink gewijzigd. Deze is voor 
het Project TSO al gebruikt. 
 
Zie voor de inhoud de documenten op de website (tabblad “Wie zijn wij” > Algemene 
Ledenvergaderingen).  
In het huishoudelijk reglement en het participatiereglement zijn de wijzigingen rood gemaakt. De 
participatieovereenkomst is zodanig gewijzigd dat dit hiervoor niet zinvol is. 
 
Het bestuur stelt aan de ALV voor: 
 Het gewijzigde huishoudelijk reglement (HR) versie 1.1 goed te keuren. 
 Het gewijzigde participatiereglement versie 3.0 goed te keuren. 
 De gewijzigde participatieovereenkomst voor het Project TSO goed te keuren. 
 

 


