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HUISHOUDELIJK REGLEMENT  
TERSCHELLING ENERGIE COÖPERATIEF U.A. 

Artikel 1: Definities 
In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: 
a.  Coöperatie: 
 Terschelling Energie Coöperatief U.A. opgericht op 30 april 2015 voor een 

waarnemer van mr. Johannes Petrus Mensink, notaris te Terschelling en 
Vlieland; 

b.  Statuten:  
 de statuten van de coöperatie, zoals die zijn vastgesteld bij voormelde 

akte van oprichting. 
c. Bestuur:  
 de Raad van Bestuur als bedoeld in artikel 13 van de statuten; 
d.  Algemene ledenvergadering:  
 het orgaan van de coöperatie bestaande uit alle leden als bedoeld in 

artikel 20 van de statuten, alsmede de fysieke bijeenkomst van de leden; 
e.  Commissie:  
 elke krachtens bestuursbesluit aangestelde commissies. 
 
Artikel 2: Lidmaatschap 
1. Een economische en/of maatschappelijke binding met het eiland 

Terschelling, als bedoeld in artikel 3 van de statuten van de coöperatie 
wordt geacht aanwezig te zijn bij een ieder die een 
elektriciteitsaansluiting en/of een gasaansluiting heeft op Terschelling. 

2. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.  
 
Artikel 3: Wijzigingen in de gegevens van leden 
De leden verplichten zich wijzigingen van hun gegevens zoals naam, adres, 
e-mailadres en andere zaken die van belang zijn voor hun lidmaatschap en 
bereikbaarheid, zo spoedig mogelijk door te geven aan de coöperatie.  
 
Artikel 4:  Privacy 
1.  Gegevens betreffende de leden zullen vertrouwelijk worden behandeld. 

Leden zullen dienaangaande geen informatie over medeleden 
verstrekken aan derden, doch deze derden doorverwijzen naar de 
secretariaat van het Bestuur. 

2.  Leden van het Bestuur blijven met betrekking tot alle zaken jegens een lid 
te allen tijde gebonden aan de geheimhouding, ook na hun aftreden in die 
hoedanigheid of na hun uittreden als lid van de coöperatie. 

3. Ter bescherming van de persoonsgegevens van de leden kent de 
coöperatie een privacyreglement. 
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Artikel 5: Commissies 
1.  De Algemene Vergadering kan op voordracht van het Bestuur overgaan 

tot het instellen van één of meerdere Commissies voor een bepaalde of 
onbepaalde tijd. Het besluit tot instelling van een Commissie bevat de 
naam van de commissie, een doelomschrijving, de taken en 
bevoegdheden alsmede een begroting van de kosten.  

2. Leden van Commissies kunnen zijn leden van de coöperatie en derden. 
Het Bestuur van de coöperatie benoemt, schorst en ontslaat de leden van 
Commissies.  

3. De leden van een Commissie worden benoemd voor een termijn van ten 
hoogste 4 jaar. Na deze termijn kan eenmaal herbenoeming plaatsvinden.  

4. De bevoegdheid van een Commissie gaat niet verder van die van 
adviesorgaan. De Commissies leggen verantwoording af aan het Bestuur.  

5.  Het zitting nemen in een Commissie vindt plaats op vrijwillige basis. Het 
Bestuur kan echter besluiten dat de commissieleden voor hun 
werkzaamheden een vergoeding ontvangen en de hoogte hiervan 
vaststellen.  

6. Een Commissie kan zich laten bijstaan door externe adviseurs. Voor het 
inschakelen van een externe adviseur is de voorafgaande goedkeuring 
van het Bestuur nodig. Het Bestuur kan financiële beperkingen stellen aan 
de inschakeling van externe adviseurs.  

7. Het Bestuur legt jaarlijks in de Algemene ledenvergadering 
verantwoording af over de Commissie(s). 

 
Artikel 6: Wijziging huishoudelijk reglement 
1.  Wijzigingen in het huishoudelijk reglement kunnen uitsluitend worden 

aangebracht bij besluit van de Algemene ledenvergadering. Op de 
agenda van de Algemene ledenvergadering 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 huishoudelijk reglement is 
voorbehouden aan het Bestuur, eventueel op voordracht van de leden, 
zulks door de leden schriftelijk in te dienen bij het Bestuur uiterlijk 14 
dagen vóór de eerstkomende Algemene ledenvergadering. 

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

4. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft de 
volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. 

 
Artikel 7: Slotbepaling 
In alle gevallen waarin verschil van mening bestaat over de toepassing van 
enige bepaling van het huishoudelijke reglement beslist het Bestuur. 


