Coöperatieve Vereniging Burgerwindpark De Spinder U.A.
Secretariaat : Kreitenmolenstraat 20, 5071 Udenhout
Website
: www.spinderwind.nl
KvK nummer : 72143576

Huishoudelijk reglement van de Coöperatie Burgerwindpark de Spinder UA
Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering d.d. 13 november 2018
Dit huishoudelijk reglement is een aanvulling op de statuten van de Coöperatieve Vereniging
Burgerwindpark de Spinder UA en mag niet in tegenspraak zijn met deze statuten. Waar dit bij toepassing
in de praktijk toch het geval blijkt te zijn, hebben de statuten voorrang boven het huishoudelijk reglement.
Artikel 1. Begrippen
1.1. De coöperatie: de Coöperatieve Vereniging Burgerwindpark de Spinder UA, gevestigd te Tilburg,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72143576, opgericht met als doel het
verkrijgen en administreren van Spinderdelen in de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid: Spinderwind B.V., gezeteld te Tilburg
1.2. De statuten: de statuten van De Coöperatie.
1.3. Het bestuur: het bestuur van De Coöperatie als nader beschreven in artikel 5 van de Statuten.
1.4. Spinderwind BV: de besloten vennootschap die door Stichting Burgerwindpark en Energiefonds
Brabant is opgericht en in stand wordt gehouden om het project Burgerwindpark De Spinder te exploiteren
en daarvoor als risicodrager op te treden.
1.5. Certificaathouder: Burgerwindpark De Spinder U.A. is houder van de certificaten van 50% van de
aandelen in Spinderwind BV middels Stichting Burgerwindpark.
1.6. Energiefonds Brabant BV of afgekort EFB: de vertegenwoordiger van de BOM BV (Brabantse
Ontwikkelings Maatschappij BV) en medeoprichter van Spinderwind BV is houder van de certificaten van
50% van de aandelen in Spinderwind BV
1.7. Lid: Een Lokale Energie Coöperatie (afgekort LEC) welke als lid tot De Coöperatie is toegelaten.
1.8. LEC: een van de 11 Lokale Energie Coöperaties welke Lid zijn van Burgerwindpark De Spinder U.A.,
zijnde CDER (Coöperatie Duurzame Energie Reeshof U.A.), Energiefabriek 013 (Coöperatie Energiefabriek
013 U.A.), BEC (Berkel-Enschot Energie Coöperatie U.A.), ECU (Energie Coöperatie Udenhout U.A.), Energie
De Blaak (Energie Coöperatie de Blaak U.A.), Hilverstroom (Coöperatie Hilverstroom en Gas U.A.), Energie
Dongen (Coöperatieve Vereniging Samenwerkend Dongen U.A.), ECLoZ (Coöperatieve vereniging Energie
Collectief in de gemeente Loon op Zand U.A.), Energie Gilze Rijen (Coöperatieve Energie Gilze-Rijen U.A.),
DEC Oisterwijk (Coöperatie DEC-Oisterwijk U.A.), Duurzaam Riel-Goirle (Coöperatieve vereniging Duurzaam
Riel-Goirle U.A.)
1.9. Spinderdeel: de kapitaalinleg van een Spinderdeelhouder ten behoeve van het Burgerwindpark De
Spinder
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1.10. Spinderdeelhouder: een natuurlijk of rechtspersoon welke één of meerdere Spinderdelen heeft en
die op het moment van aanschaf lid is van een Lokale Energie Coöperatie welke aangesloten is bij De
Coöperatie.
1.11. Bestuurder(s): de leden van het bestuur.
1.12. Algemene Vergadering: een vergadering van leden van de Coöperatieve Vereniging Burgerwindpark
de Spinder U.A., zoals nader beschreven in artikel 17 van de statuten, ook wel ‘Algemene
Ledenvergadering’, ‘ledenvergadering’ of ‘ALV’ genoemd
1.13. Bank: Rabobank Tilburg en omstreken
1.14. Bankrekeningnummer NL53 RABO 03.04.067.911 bij de Bank
1.15. Dividend: Winstuitkering van Spinderwind BV aan haar aandeelhouders (Burgerwindpark De Spinder
U.A. en EFB)
1.16. Uitkering: Variabele uitkering van het Burgerwindpark De Spinder U.A. aan de Spinderdeelhouders
als vergoeding voor de kapitaalinleg middels het Spinderdeel
1.17. Spinderdeelregister: register van De Spinderdeelhouders en hun Spinderdelen.
1.18. Direct Omwonenden: bewoners van een woning die is gelegen in een van de hierna te noemen
straten van Tilburg en Loon op Zand. In de gemeente Tilburg in één van de volgende straten: Puccinistraat,
Puccinihof, Scarlattistraat, Componistenlaan, Verdiplein, Rossinistraat, Perosistraat, Perosihof,
Donnizettistraat, Kapelmeesterlaan, Paganinistraat, Paganinihof, Vivaldipad, Stokhasseltlaan tot aan
Kalverstraat, Spinderspad, IJpelareweg, Bos en Beemdweg en Vloeiveldweg. Evenals dito bewoners in de
gemeente Loon op Zand in de volgende straten: Galgeneindsestraat, Udenhoutseweg, Finantiën,
Kasteellaan tot aan Kasteelhoevenweg, Klokkenlaan tot aan Kasteelhoevenweg, Heideweg tot aan
Kasteelhoevenweg, Baan achter de Plakken en het Spinderspad tot aan Galgeneindsestraat.
1.19. Reglement: het participatiereglement waarin de voorwaarden staan die van toepassing zijn op de
6.000 participaties die onder de werking van dat reglement zijn uitgegeven.
Artikel 2. Ledenaantal
In aanvulling op het bepaalde in de statuten lid 4.1 heeft de Algemene Leden Vergadering bepaald dat
geen nieuwe leden zullen worden toegelaten tot De Coöperatie.
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Artikel 3. Participatiereglement
Naast dit huishoudelijk reglement kent De Coöperatie het Reglement Burgerwindpark de Spinder UA,
waarin de voorwaarden staan die van toepassing zijn op de 6.000 participaties die onder de werking van
dat reglement zijn uitgegeven.
Artikel 4. Fusie, Beëindiging en samenvoeging van leden
In aanvulling op Statuten Art 5.2.lid d is hier het volgende bepaald ten aanzien van het stemrecht van het
lid en de rechten van de Spinderdeelhouders die betrokken zijn bij de fusie, samenvoeging of beëindiging
van een van de leden:
1. Bij samenvoeging ofwel fusie van twee leden tot één coöperatie, heeft de nieuw gevormde
coöperatie één stem in de Algemene Vergadering.
2. Bij elke wijziging in het lidmaatschap door fusie, beëindiging of samenvoeging van een of meerdere
leden dient eerst genoegzaam aan het bestuur van de coöperatie aangetoond te worden dat de
rechten van de Spinderdeelhouders die via de betrokken leden Spinderdelen houden, gewaarborgd
blijven in de nieuwe constellatie, alvorens het bestuur kan toestemmen in de wijziging.
Artikel 5. Taken en bevoegdheden van bestuur en bestuursleden
Dit artikel is een aanvulling op de artikelen 7 t/m 12 van de statuten.
5.1. Het bestuur
5.1.1. Het bestuur heeft als taak het besturen van De Coöperatie met al haar activiteiten en is hierdoor
verantwoordelijk voor het goed functioneren van De Coöperatie.
5.1.2. Het bestuur neemt bestuursbesluiten.
5.1.3. Het bestuur streeft naar een optimale vertegenwoordiging vanuit De Coöperatie in
werkgroepen of deelactiviteiten. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de juiste kwaliteiten
voor de juiste werkgroep. Om dit te realiseren kunnen leden zich kandidaat stellen voor werkgroepen en
beslist het bestuur. Werkgroepen zijn advies gevend.
5.1.4. Het bestuur vertegenwoordigt in contacten met externen de belangen van De Coöperatie.
5.1.5. Het bestuur vertegenwoordigt de belangen van de gehele achterban (LEC’s en
Spinderdeelhouders).
5.1.6. De bestuursleden dragen bij aan een goede communicatie met de achterban.
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5.1.7. De bestuursleden dragen op constructieve wijze bij aan het succes van De Coöperatie en haar
activiteiten.
5.1.8. De bestuursleden dragen actief nieuwe mogelijkheden of activiteiten aan.
5.1.9.

Het bestuur legt verantwoording af aan de leden, onder meer in de Algemene Vergadering.

5.2. De voorzitter
5.2.1. Heeft algemene leiding van De Coöperatie.
5.2.2. Geeft leiding aan het bestuur.
5.2.3. Vertegenwoordigt De Coöperatie naar buiten toe.
5.2.4. Leidt de bestuursvergaderingen.
5.2.5. Ziet erop toe dat beslissingen worden genomen in overeenstemming met de wet, de statuten, dit
huishoudelijk reglement, het Reglement en eventuele andere voorwaarden die t.b.v. De Coöperatie en
haar activiteiten worden afgesloten.
5.2.6. Ziet erop toe dat bestuursleden hun taken naar behoren vervullen en spreekt hen hierop aan indien
dit niet het geval lijkt.
5.3. De penningmeester
5.3.1. Voert de financiële administratie van De Coöperatie.
5.3.2. Waarborgt de continuïteit van de financiële administratie, met name in geval van opvolging.
5.3.3. Beheert het Spinderdeelregister en draagt zorg voor de uitkeringen van de vergoedingen naar
LEC’s en Spinderdeelhouders
5.3.4. Maakt het financiële gedeelte van het jaarverslag.
5.3.5. Beheert de kas, de bankrekeningen bij de Bank en de eventuele spaarrekeningen, beleggingen en
investeringen.
5.3.6. Begroot inkomsten, uitgaven en vergoedingen, en voert op deze activiteiten tussentijds en na
afronding financiële controle uit.
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5.3.7. Beslist zelfstandig over uitgaven tot €250.
5.3.8. Uitgaven die de €250 overstijgen, behoeven de goedkeurig en schriftelijke bevestiging van
tenminste twee bestuursleden.
5.4. De secretaris
5.4.1. Maakt van elke vergadering een verslag waarin minimaal vermeld: a. De datum en plaats van de
vergadering. b. De aanwezige en afwezige bestuursleden. c. De genomen besluiten.
5.4.2. Neemt kennis van en behandelt de inkomende post/mail, schakelt waar nodig andere
bestuursleden in om de post/mail te behandelen en verzorgt de daaruit voortvloeiende correspondentie.
5.4.3.

Archiveert alle relevante documenten.

5.4.4.

Beheert de dataopslag en documentenuitwisseling van De Coöperatie.

5.5. Algemene bestuursleden en bestuurstaken
5.5.1. Het bestuur bestaat minimaal uit 3 en maximaal 7 leden (in afwijking van de statuten,
goedgekeurd door de Algemene Vergadering). Afhankelijk van de hoeveelheid werk die het Bestuur moet
verrichten kunnen algemene bestuursleden worden benoemd. Deze benoeming vindt plaats volgens de
voorwaarden zoals beschreven in artikel 7 van de statuten.
5.5.2. De algemeen bestuursleden dragen mede bij in het uitvoeren van de overige taken van het
Bestuur.
5.6. Besluiten
Het Bestuur is verantwoordelijk en bevoegd om zelfstandig besluiten te nemen die nodig zijn om De
Coöperatie werkzaam te houden en de doelen na te streven. Dit geldt voor alle besluiten, behoudens de
beperkingen die genoemd zijn in de statuten in artikel 11.2
5.7. Zittingsduur Bestuur
5.7.1 In aanvulling op het bepaalde in de statuten art 7.5.a kan een bestuurslid eenmaal herbenoemd
worden voor drie jaar en is de maximale zittingsduur derhalve zes jaar.
5.7.2. Dit artikel treedt in werking na de eerste bestuursverkiezing, echter niet eerder dan dat de
windmolens geheel in bedrijf zijn gesteld.
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5.7.3. Tot dat moment zal het voormalig bestuur van de Vereniging van Certificaathouders het bestuur
vormen.
5.7.4. Het te verkiezen en te benoemen bestuur van De Coöperatie zal derhalve eerst aantreden vanaf de
eerste ALV na 1 januari 2020.
5.8. Voorkomen Belangenverstrengeling bestuurders en andere functionarissen
5.8.1. Eerlijke concurrentieverhoudingen: Bij samenwerkingsrelaties voorkomt de bestuurder (de schijn
van) bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen.
5.8.2. Onthouding van deelname aan de besluitvorming:
a. Een bestuurder die een zakelijke relatie of familiebetrekkingen heeft met een aanbieder van
diensten aan De Coöperatie, onthoudt zich van deelname aan de besluitvorming over de betreffende
opdracht.
b. Wanneer dit het geval is, dient de betreffende opdracht de goedkeuring van alle overige
bestuursleden te hebben.
5.8.3. Onafhankelijkheid:
Een bestuurder neemt van een aanbieder van diensten aan De Coöperatie geen faciliteiten of diensten aan
die zijn onafhankelijke positie ten opzichte van de aanbieder kunnen beïnvloeden.
5.9. Integer en zorgvuldig handelen
5.9.1. Zorgvuldigheid: Een bestuurder gaat zorgvuldig en correct om met informatie waarover hij uit
hoofde van zijn functie beschikt.
5.9.2. Geheime of vertrouwelijke informatie: Een bestuurder houdt geen informatie achter, tenzij deze
geheim of vertrouwelijk is.
5.10. Bescherming persoonsgegevens
De Coöperatie moet voldoen aan de bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook
wel ‘Privacywet’). In dit kader zijn alle betrokken functionarissen die vanuit hun rol met persoonsgegevens
werken gehouden aan onderstaande.
5.10.1. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of
identificeerbare natuurlijke persoon (”de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een
natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een
identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een
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of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische,
economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
5.10.2. Een functionaris die vanwege zijn/haar rol binnen De Coöperatie met persoonsgegevens werkt, a.
zal de persoonsgegevens geheimhouden, tenzij dit op basis van een wettelijke verplichting niet mogelijk is;
b. zal de persoonsgegevens niet aan derden verstrekken; c. zorgt ervoor dat de Persoonsgegevens
voldoende beveiligd zijn d.m.v. passende technische en organisatorische maatregelen;
5.10.3. Een datalek is een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de
vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang
tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens. In geval van een ontdekking van een
mogelijk datalek zal de functionaris de bestuursverantwoordelijke hierover binnen 24 uur informeren.
Functionaris zal aan het bestuur de informatie verstrekken, zodat het bestuur indien nodig een melding bij
de Toezichthouder kan doen.
5.11. Bestuurlijke uitgaven
5.11.1. Bestuursfuncties zijn onbezoldigd. Bestuurders krijgen een vrijwilligersvergoeding welke jaarlijks
door de ALV wordt vastgesteld.
5.11.2. Vergoeding uitgaven: Bestuursleden zijn gerechtigd privé gedane of voorgeschoten uitgaven en
gereden kilometers te declareren. Uitgaven worden door De Coöperatie uitsluitend vergoed als de hoogte
en de functionaliteit ervan kunnen worden aangetoond.
5.11.3 Procedure afwikkeling declaraties: Declaraties worden afgewikkeld door middel van een
declaratieformulier. Daarop staat aangegeven hoe deze dient te worden gebruikt. De penningmeester is
verantwoordelijk voor de controle van declaraties. Declaraties worden per half jaar ingediend.
5.11.4. De vergoeding van de vrijwilligersbijdrage(n) en de mogelijkheid tot het declareren van gemaakte
kosten en reiskosten gelden vanaf 5 juli 2018.
Artikel 6. Vermijding Overlast Direct omwonenden
Het bestuur van De Coöperatie zal geen besluiten nemen die objectief aantoonbaar leiden tot meer
overlast voor de Direct omwonenden van het windpark dan in de thans vergunde situatie.
Artikel 7. Nadere regeling rond uitkeringen aan leden door De Coöperatie
In aanvulling op het gestelde ten aanzien van het vaststellen van de Jaarrekening in Artikel 16 lid 7 van de
statuten, kunnen uitkeringen aan de leden door de ALV worden vastgesteld, met inachtneming van artikel
8 van dit huishoudelijk reglement.
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Artikel 8. Uitkering van de windbonus
In het Participatiereglement is bepaald dat de opbrengst na aftrek van kosten tot € 18,25 per Spinderdeel
aan de Spinderdeelhouders wordt uitgekeerd als windbonus. Daarboven vindt uitkering plaats in de
verhouding 30/70 aan de Spinderdeelhouders respectievelijk de LEC’s.
8.1. De LEC’s dienen de uitgekeerde windbonus te besteden aan projecten die passen binnen de
individuele doelstelling(en), gericht op duurzame initiatieven en de energietransitie.
8.2. De besteding van de windbonus door de LEC dient jaarlijks formeel door de ALV van de LEC te worden
goedgekeurd. De LEC zal de besteding van de windbonus het jaar daarop toelichten in de ALV van De
Coöperatie.
8.3. De toegekende windbonus kan ook worden besteed aan nieuwe gezamenlijke projecten samen met
andere LEC’s.
8.4. Wanneer de windbonus niet volgens deze regeling wordt besteed, kan de ALV van De Coöperatie
besluiten tot gepaste maatregelen.
Artikel 9. Wijziging huishoudelijk reglement
9.1. Wijzigingen in het huishoudelijk 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.
9.2. Het doen van voorstellen tot wijziging van het huishoudelijk reglement is voorbehouden aan het
Bestuur, eventueel op voorstel van de leden, zulks door de leden schriftelijk in te dienen bij het Bestuur,
met in achtneming van de bepalingen in artikel 17 van de statuten.
9.3. De secretaris 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.
Artikel 10. Slotbepalingen
In alle gevallen waarin verschil van mening bestaat over de toepassing van enige bepaling van het
huishoudelijke reglement beslist het Bestuur.
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