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Omschrijving activiteiten en verantwoordelijkheden voor het bestuur van 
HengstdalZON collectieve opwek coöperatie u.a. 

 

Coöperatie HengstdalZON is een initiatief van Duurzaam Hengstdal en een bewonersgroep uit de wijk 
Hengstdal. De coöperatie wordt opgericht om een postcoderoosproject onder de noemer Verlaagd Tarief 
te kunnen opzetten en beheren. Dit postcoderoosproject bestaat uit een collectief zonnedak in de wijk 
Hengstdal (postcode 6523).  

De coöperatie heeft ten doel het bewerkstelligen van economische interactie tussen de coöperatie en de 
leden en het voorzien in de stoffelijke behoeften van de leden door middel van o.a.:  

• de verwerving, oprichting en exploitatie van de duurzame Productie- installatie. 
• het op duurzame en ecologisch onschadelijke wijze produceren, doen produceren, leveren en 

doen leveren van energie, direct of indirect ten behoeve van de leden, alles in de ruimste zin.  
 

Het bestuur onderhoudt de contacten met verschillende samenwerkingspartners 
waaronder in ieder geval:   

• Woningcorporatie Standvast Wonen als eigenaar van het dak waar de panelen geplaatst worden,  
• Coöperatie WindpowerNijmegen als organisatie waar de coöperatie HengstdalZON lid van 

wordt. 
• de netbeheerder als afnemer van de opgewekte energie, en leverancier van de netaansluitingen 

van het PV-systeem, 
• de energieleveranciers van de aangesloten leden,  
• de belastingdienst die de aanwijzing verleent voor een verlaagd energiebelastingtarief.  

Het bestuur van de coöperatie bestaat uit minimaal twee en maximaal vijf leden. Idealiter bestaat het 
bestuur uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. 

De gevraagde tijdsbesteding zal naar verwachting in de eerste periode in de orde van grootte van 5 uur 
per week zijn, maar zal zodra het project draaiende is veel minder tijd vragen, zeg 5 uur per maand. Als 
de coöperatie nieuwe initiatieven onderneemt, vraagt dat uiteraard ook weer nieuwe tijdsinvesteringen 
van het bestuur.  

Na de oprichting van de coöperatie worden bestuursleden benoemd door de Algemene 
ledenvergadering. Bestuursleden worden benoemd  voor een periode van 5 jaar met maximaal één keer 
de mogelijkheid tot herbenoeming. Het bestuur neemt het beheer van het eigendom van de Productie- 
installatie (de zonnepanelen) op zich.  

 
Het bestuur heeft o.a.  tot taak om: 

• Nieuwe initiatieven te starten binnen de doelstellingen van de coöperatie 
• Lidmaatschapsovereenkomsten aan te gaan 
• Overeenkomsten aan te gaan met andere partijen 
• Subsidies aan te vragen 
• Overeenkomsten aan te gaan met dakeigenaren 
• (Notariële) akten te doen opstellen en ondertekenen 
• Geldleningen af te sluiten 
• Overeenkomsten aan te gaan met installateurs/leveranciers ten behoeve van de levering, 

montage, exploitatie, onderhoud en beheer van installaties 
• Procedures te voeren teneinde deze partijen te selecteren 
• Financieringsovereenkomsten aan te gaan met leden 
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Het bestuur schrijft  minimaal één keer per jaar een algemene ledenvergadering uit.  
Deze leden vergadering is bevoegd tot:  

• het benoemen, schorsen en ontslaan van de bestuurders;  
• het vaststellen van de jaarrekening van de coöperatie;  
• het benoemen van de accountant;  
• het wijzigen van de statuten;  
• het opstellen en wijzigen van het Huishoudelijk Reglement;  
• het ontbinden van de coöperatie. 


