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Administratie Reglement 
 
 

Definities 
 

Artikel 1 
Dit Administratie reglement is bedoeld als aanvulling op de statuten van de Coöperatie Goudse Panelen. De 
volgende aanvullende begrippen hebben de daarachter vermelde betekenissen: 

 Administratie reglement: het in Artikel 17 van de Statuten bedoelde reglement waarin 
onder andere het recht op uitbetaling aan een Lid is vastgelegd. 

 Artikel: een artikel van de Statuten. 

 Statuten: de statuten van de Coöperatie als van tijd tot tijd gewijzigd. 
 Postcoderoos-voordeel: Het jaarlijkse belastingvoordeel dat een Lid geniet door zijn Lidmaatschap en 

het daaraan toegerekende  deel van de geproduceerde stroom. 

 Paneel: Participatie in een Productie-installatie die gelijk staat aan de waarde van een gemiddeld 
zonnepaneel van de Productie-installatie. 

 Vrij Paneel: Een Paneel dat aan de voorwaarden in Artikel 7 van dit reglement voldoet. 

 Verkoopprijs Vrij Paneel: De in Artikel 8 van dit reglement omschreven prijs. 
 

Vastlegging gegevens 
 

Artikel 2 
De Coöperatie houdt de volgende gegevens bij in de administratie. In het belang van de leden of het voeren 
van het bedrijf van de Coöperatie, kan het bestuur beslissen om aanvullende gegevens te verzamelen. 
 
Voor elk lidmaatschap1: 

1. Of het Lid kwalificeert als ondernemer 
2. Of het Lid voldoet aan de voorwaarden van de Aanwijzing voor  de Productie-installatie waarin is 

ingelegd (zie www.goudsepanelen.nl, FAQ, Statuten) 
3. Volledige naam, incl. voorletters 
4. Adres (correspondentie adres) 

5. Postcode 
6. E-mailadres 
7. Telefoongegevens 
8. IBAN/bankrekeningnummer 
9. Energieleverancier 
10. EAN-code 
11. Klantnummer bij leverancier 
12. Aanvang lidmaatschap 
13. Beëindiging lidmaatschap 
14. Inleg per Productie-installatie 
15. Ledenovereenkomst  

 
 
 
------------------------------------- 
1.  Een rechtspersoon kan meerdere lidmaatschappen hebben van de coöperatie, voor elke aparte energieaansluiting waarmee rechtspersoon 

deelneemt aan een postcoderoosproject van de coöperatie.   

http://www.goudsepanelen.nl/
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Voor elke Productie-installatie (zonnedak): 
1. Totale investering door de Coöperatie 
2. Locatie (adres)  
3. EAN-code 
4. Postcodegebied van de productie-installatie en alle aangrenzende postcodegebieden 
5. Totale productiehoeveelheid in kWh per jaar 
6. Kosten gemaakt per jaar zoals onderhoud, verzekeringen etc. 
7. Toelichting bij de besteding van de opbrengsten per jaar 
8. Technische informatie  
9. Productieperiode  
10. “Recht van opstal”-overeenkomst tussen dak-eigenaar en de Coöperatie 
11. De verkoopprijs van Panelen, vastgesteld volgens artikel 5 van dit reglement 
12. De ledenverklaringen van de deelnemers incl. datum en nummer aanwijzingsbeschikking 
13. Rekening waarop de Garanties van Oorsprong (GVO’s) zijn geboekt (eindverbruikersrekening of 

handelsaccount), indien van toepassing 
14. Een kopie van de verzekeringen van de Productie-installatie  
15. Overeenkomst met leverancier productie-installatie 
16. Overeenkomst met partij die energie afneemt (incl. Verwerkersovereenkomst) 

 
Voor de Coöperatie als geheel: 

1. Een lijst van aspirant Leden (met eventueel vermeld aan welke Productie-installatie zij willen 
meedoen) met in ieder geval vermeld: 
a. Volledige naam, incl. voorletters 
b. Adres 
c. Postcode 
d. E-mailadres 
e. Indicatie voor welke Productie-installatie interesse is 
f. Indicatie van het beoogde inlegbedrag 

2. Een lijst met vrijwilligers 
3. Een lijst met dakeigenaren die hun dak ter beschikking stellen, met contactpersonen 
4. Een lijst met mogelijke dakeigenaren die hebben aangegeven interesse te hebben om hun dak 

beschikbaar te stellen 
5. Jaarverslagen  
6. Een reserve aanhouden voor vergoedingen aan vertrekkende Leden zoals beschreven in (…). 
7. Een kopie van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 

 

Privacy 
 

Artikel 3 
1. De Coöperatie is gehouden te voldoen aan de verplichtingen in de zin van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG). 
2. Daar waar Overeenkomsten zijn afgesloten met derden wordt in het kader van de AVG een 

Verwerkersovereenkomst afgesloten. 
3. Gegevens betreffende (aspirant-)leden, dakeigenaren en vrijwilligers zullen vertrouwelijk worden 

behandeld. Leden zullen dienaangaande geen informatie over medeleden verstrekken aan derden, 
doch deze derden doorverwijzen naar het secretariaat van de Coöperatie. Indien hiertoe aanleiding 
bestaat zal de secretaris het betreffende lid toestemming vragen derden informatie te verschaffen, 
een en ander zolang de wet niet anders voorschrijft. 

4. Leden van Bestuur van de Coöperatie blijven met betrekking tot alle zaken jegens een (aspirant-)lid, 
dak-eigenaar of vrijwilliger te allen tijde gebonden aan de geheimhouding, ook na hun aftreden in die 
hoedanigheid of na hun uittreden als lid van de Coöperatie. 

5. De door de Coöperatie verzamelde gegevens zijn uitsluitend bedoeld voor het doen van 
postcoderoosprojecten. Relevante gegevens worden ter beschikking gesteld aan de partij die de 
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energie afneemt om de administratieve afhandeling met de eigen energieleverancier van het 
deelnemend lid mogelijk te maken.  

6. In geval dat een voormalig Lid daarom vraagt, zal de Coöperatie de persoonsgegevens verwijderen 
die aan het lidmaatschap waren verbonden. 

 

Wijziging van gegevens 
 

Artikel 4 
Aanvullende op de in Artikel 5 lid 4 van de Statuten genoemde verplichting, zijn de leden verplicht  
wijzigingen van hun gegevens, zoals naam, adres, IBAN/bankrekeningnummer, telefoonnummer(s), 
faxnummer, e-mailadres, EAN-code en andere zaken die verband kunnen houden met hun 
bereikbaarheid of de regeling Verlaagd Tarief (Postcoderoos regeling), onmiddellijk door te geven aan 
de Coöperatie.   
 

Verdeling Batig Saldo en tekort 
 

Artikel 5 
Het Bestuur van de Coöperatie stelt in de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) de verdeling 
van het in Artikel 16 van de Statuten bedoelde batig saldo en een eventueel tekort voor. In principe 
wordt er verdeeld naar rato van de opbrengsten per Paneel in het afgelopen jaar. In geval van 
onvoorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld schade aan een Productie-installatie, zal het 
voorstel voor de verdeling, alvorens voorlegging aan de Ledenvergadering, naar billijkheid worden 
aangepast door het Bestuur. Mocht er een bestemming zijn die bijdraagt aan de doelstelling van de 
Coöperatie, dan kan het Bestuur een voorstel doen aan de ALV om het batig saldo daaraan te 
besteden. 
 

Beëindiging Postcoderoos-voordeel 
 

Artikel 6 
Als een Lid niet meer voldoet aan de voorwaarden voor de Aanwijzing van een specifieke Productie-
installatie, dan zal het Bestuur van de Coöperatie zorgdragen dat het Lid per die datum geen 
Postcoderoos-voordeel ontvangt. Het Lidmaatschap hoeft niet te worden beëindigd en het Lid houdt 
het recht op dezelfde verdeling van het batig saldo alsof het Lid nog wel zou voldoen aan de 
voorwaarden.  
 

Vrije Panelen 
 

Artikel 7 
Dit artikel, en de twee volgende, van het reglement voorziet in het saldo en de overgang, zoals 
bedoeld in Artikel 17.2 tweede en derde bullet van de Statuten, alsook in een overgang in het geval 
dat het Lidmaatschap niet eindigt. 
(een deel van) De Panelen van een Lid worden Vrij als aan één of meer van de volgende voorwaarden 
is voldaan: 
1. het postcoderoos-voordeel eindigt zoals bedoeld in Artikel 6 van het Administratie reglement; 
2. het Lid heeft aangetoond dat het energieverbruik zodanig gedaald is dat het Postcoderoos-

voordeel niet meer kan worden benut voor alle Panelen van het Lid; 
3. het Lidmaatschap eindigt; 
4. het bestuur dat in overleg met het Lid besluit. 
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Verkoopprijs Vrije Panelen 
 

Artikel 8 
Het symbool    𝑟(𝐼) 
staat voor het verwachte rendement dat aan het begin van de looptijd van een Productie-installatie is 
vastgesteld. 
De factor voor het verkooprendement van de Productie installatie I in jaar t ( van 1 tot en met 15) is  

𝑟(𝐼, 𝑡) = 𝑟(𝐼) + 0,01 ⋅ 𝑡 
in woorden: het verwachte rendement aan het begin van de looptijd plus 1 procent rendement per 
jaar erbij. 
 
Het symbool   𝑦(𝐼, 𝑡) 
 
staat voor het verwachte Postcoderoos-voordeel voor een Paneel van Productie-installatie I in jaar t 
(van 1 tot en met 15) van de looptijd. 
 
De verkoopprijs voor een Vrij Paneel van Productie-installatie I in jaar t van de looptijd is  

𝑘(𝐼, 𝑡) = ∑
𝑦(𝐼, 𝑡 + 𝑖)

𝑟(𝐼, 𝑡)𝑖
 

In woorden: de som van de te verwachte postcoderoosvoordelen lopend vanaf het jaar van verkoop 
tot het einde van de looptijd, aangepast om het verkooprendement te verkrijgen. 
 

Overgang Vrije Panelen 
 

Artikel 9 
De Coöperatie kan Vrije Panelen van een Lid doen overgaan op een derde. 
 
Dit werkt als volgt: 

 Nadat is vastgesteld/besloten dat het Lid Vrije Panelen heeft, kan het Lid (een deel van) de 
Vrije Panelen voor 0 euro terug verkopen aan de Coöperatie. 

 De Coöperatie zal de teruggekochte Vrije Panelen te koop aanbieden aan een (nieuw) Lid 
volgens de Verkoopprijs Vrije Panelen (artikel 8).  

 Deze prijs kan het bestuur naar billijkheid aanpassen in het geval van bijzondere 
omstandigheden. 

 Als de Coöperatie (een deel van) de Vrije Panelen verkocht heeft, zal de Coöperatie de inleg 
die de koper heeft betaald als onkostenvergoeding overmaken naar het Lid van wie de Vrije 
Panelen waren. 

 

Beëindiging lidmaatschap 
 

Artikel 10 
Bij beëindiging van lidmaatschap heeft het vertrekkend Lid alleen recht op eventueel 
onkostenvergoedingen van Vrije Panelen zoals beschreven Artikels 7, 8 en 9 van het Administratie 
reglement. 
 
In het geval dat een Lid geen Panelen meer heeft, zal het Lidmaatschap door het Bestuur worden  
beëindigd.  
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Wijziging Administratie reglement 
 

Artikel 11  
1. Wijzigingen in het Administratie reglement kunnen uitsluitend worden aangebracht bij 

besluit van de ALV. Op de agenda van de ALV waarin een voorstel tot wijziging aan de orde 
komt, dient daarvan duidelijk mededeling te worden gedaan. 

2. Het doen van voorstellen tot wijziging van het Administratie reglement is voorbehouden aan 
het Bestuur van de Coöperatie, eventueel op voordracht van de leden, zulks door de leden 
schriftelijk in te dienen bij het Bestuur uiterlijk 14 dagen vóór de eerstkomende ALV. 

3. De secretaris draagt er zorg voor dat een voorstel tot wijziging van het Administratie 
reglement, waarin de voorgestelde wijzigingen woordelijk zijn opgenomen, wordt 
meegezonden met de agenda voor de ALV waarin het wijzigingsvoorstel zal worden 
behandeld. 

 

Slotbepaling 
 

Artikel 12 
In alle gevallen waarin verschil van mening bestaat over de toepassing van enige bepaling van het 
Administratie reglement beslist het Bestuur van de Coöperatie. 


