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Toelichting voorgestelde aanpassingen Huishoudelijk Reglement  
Algemene Ledenvergadering (ALV) 25 februari 2021 

Op de agenda van de ALV van 25 februari staat een stemming over een aangepast Huishoudelijk 
Reglement. Er zijn 3 hoofdonderdelen van het Huishoudelijk Reglement (HR) waarvoor we 
aanpassingen voorstellen: 

 Ledencategorieën 
 Gedragscode 
 Integriteitscommissie 

 

Aanleiding en achtergrond 

Onze coöperatie heeft bij de oprichting statuten opgesteld en daarin staan de grondregels van de 
organisatie. Hierin staan naam, statutaire doelstelling en bestuursonderwerpen. Deze statuten zijn 
vaak vrij algemeen geformuleerd. Dat is ook aan te raden, want voor iedere wijziging van de statuten 
moet je weer naar de notaris. 

Je kunt de statuten aanvullen met een huishoudelijk reglement. Hierin kun je van alles regelen over 
de dagelijkse gang van zaken. Je kunt ook de doelstelling verder uitwerken en de manier van 
vergaderen etc. De regels zijn aanvullend, ze kunnen dus niet in strijd zijn met de statuten. 

Het voordeel van een huishoudelijk reglement is dat het niet door de notaris hoeft te worden 
opgesteld. Bij wijzigingen heb je dus geen notaris nodig. Je kan ook andere specifieke regelingen 
opstellen, zoals een contributieregeling voor een vereniging of een sponsorregeling. 

Eenvoudig gezegd: de statuten zijn (na het wetboek) het hoogste recht, het huishoudelijk reglement 
is de uitwerking. 

 

Huidige Huishoudelijk Reglement en ledencategorieën 

Op de eerste ALV  van 9 mei 2019 hebben we aan de Algemene Leden Vergadering ons eerste 
Huishoudelijk Reglement ter stemming voorgelegd. 

In dit eerste Huishoudelijk Reglement was een van de belangrijkste uitgangspunten die we wilden 
vastleggen: dat wij als Terheijdens initiatief vinden dat leden die in Terheijden wonen ook 
daadwerkelijk zeggenschap moeten hebben over de plannen van TEC (en dan met name over waar 
de overgebleven gelden naar toe gaan in het kader van Sterker Dorp).  
Mensen die buiten Terheijden wonen betrekken we weliswaar graag als fan bij onze plannen en 
bijeenkomsten, maar deze groep willen we geen zeggenschap geven over de plannen van TEC en 
daarmee dus ook geen stemrecht op de ALV. Deze groep was en is meer dan welkom om mee te 
praten en mee te doen; het stemrecht is voorbehouden aan Terheijdenaren.  
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We hebben toen in het Huishoudelijk Reglement twee leden categorieën geïntroduceerd: 

- leden binnen postcodegebied 4844 (dus binnen Terheijden) met stemrecht  
- leden buiten postcodegebied 4844 (dus buiten Terheijden) die geen stemrecht hebben.  

Ook hebben we toen besloten dat leden binnen Terheijden naast inschrijfgeld jaarlijks contributie 
betalen maar leden buiten Terheijden alleen inschrijfgeld en geen jaarlijkse contributie.  

De ALV heeft het Huishoudelijk Reglement aangenomen dus daarmee dachten wij dat we alles goed 
geregeld hadden. Het bestuur heeft vanaf dat moment gehandeld volgens het reglement. 

 

Oplossing probleem ledencategorieën 

Vorig jaar hebben we de obligatie uitgifte (Traaise Bouwstenen) van de Traaise Energie Maatschappij 
voorbereid. Lidmaatschap van TEC was een voorwaarde om obligaties te kunnen kopen. Toen bleek 
dat we wettelijk niet twee leden categorieën mogen hebben waarvan de ene categorie wel en de 
andere categorie geen stemrecht heeft. De oplossing zit erin om het lidmaatschap alleen te koppelen 
aan het wonen in Terheijden en categorie leden van buiten Terheijden een andere naam te geven. 
Dan is het probleem namelijk opgelost.  

Op dit punt bevatte ons Huishoudelijk Reglement dus geen geldige regels. Daarom vielen we terug op 
wat er in de statuten staat over lidmaatschap en welke categorieën belangstellenden de coöperatie 
wel mag kennen. Onze statuten bepalen dat TEC naast leden ook donateurs kent. Een donateur is 
iemand die aan TEC geld heeft gedoneerd en spreekrecht heeft op de ALV. Het inschrijfgeld 
beschouwen wij als donatie. Het bestuur mag bepalen wie aan lidmaatschap wordt toegekend. Het 
bestuur heeft vervolgens in de geest van het Huishoudelijk Reglement gehandeld door mensen 
buiten Terheijden die ‘fan' zijn van ons collectief, na het betalen van inschrijfgeld, als donateur te 
verwelkomen. 

De groep van buiten Terheijden heeft wel inschrijfgeld betaald, geen stemrecht en hoeft ook geen 
jaarlijkse contributie te betalen. Deze mensen zijn duidelijk fan van ons collectief en te beschouwen 
als donateurs volgens de definitie van de statuten. Ook mensen die hun lidmaatschap hebben 
opgezegd, maar desgevraagd wel aangegeven hebben nog fan te zijn van ons collectief, staan in onze 
administratie te boek als donateurs/fans. Deze donateurs worden nog steeds op de hoogte 
gehouden van alle plannen en projecten van TEC en worden ook uitgenodigd voor Meet ups en de 
ALV. 
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Nieuwe Huishoudelijk Reglement: Leden en donateurs/fans 

De coöperatie kent dus leden en donateurs. En nu willen we het Huishoudelijk Reglement aanpassen 
aan de wet en de statuten, door de categorie leden buiten Terheijden te vervangen door de 
categorie donateurs. Hieronder vallen de mensen buiten Terheijden die belangstelling hebben in TEC 
en ons willen ondersteunen. Zij worden vanaf nu donateur of fan genoemd en niet ‘lid buiten 
postcodegebied 4844’. Ook mensen uit Terheijden die geen lid maar wel donateur willen zijn 
behoren tot deze groep. 

Dus als je niet in Terheijden woont, maar je bij ons collectief wilt aansluiten (je bent fan en wilt op de 
hoogte wil blijven, of financieel wil participeren (Bouwstenen)) dan betaal je eenmalig inschrijfgeld 
en word je donateur.  

Met deze wijziging sluiten we niemand uit, maar zorgen we dat een van de belangrijkste 
uitgangspunten Terheijdenaren besluiten over de koers van TEC gewaarborgd is.  

 

Aanscherpen gedragscode en benoeming integriteitscommissie 

De volgende belangrijke aanpassing van het Huishoudelijk Reglement is het verder uitwerken van de 
bevoegdheden en taken van de integriteitscommissie. We hebben na de vorige ALV een oproep 
gedaan om leden te werven voor onze integriteitscommissie en die hebben we ook gevonden. 
Tijdens de ALV worden zij voorgesteld en als het goed is benoemd.  

Zij hebben nog eens goed naar het Huishoudelijk Reglement gekeken en daarbij extra gelet op de 
praktische uitvoerbaarheid. Op basis daarvan hebben zij enkele aanpassingen voorgesteld. Deze zijn 
vervolgens door de juridische werkgroep van het TEC beoordeeld. De verbeteringen zijn door het 
bestuur overgenomen. Als volgende stap worden deze aanpassingen van het Huishoudelijk 
Reglement tijdens de ALV in stemming gebracht.   

 


