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Toelichting op de Deelnemersovereenkomst 20210413 

Deelnemen in het bedrijf 
Een coöperatie is een vereniging die een bedrijf uitoefent. In ons geval een bedrijf dat duurzame 

elektriciteit produceert. De leden van de vereniging worden betrokken bij dat bedrijf door deze 

deelnemersovereenkomst te ondertekenen. Daarmee wordt je deelnemer in de projecten die wij 

realiseren. Voorlopig installaties van zonne-projecten op daken of op daarvoor in aanmerking 

komende percelen, later kunnen dat ook windprojecten zijn. Deelname levert een vergoeding op uit 

de inkomsten van de projecten die worden gerealiseerd. Jaarlijks wordt die vergoeding door de 

Algemene Ledenvergadering (ALV) vastgesteld voor alle leden. 

Subsidie 
Onze projecten zijn kleinschalig. Ook al zijn we een niet-commercieel bedrijf met een bestuur van 

vrijwilligers, kleinschalige projecten kunnen alleen worden gerealiseerd met subsidie. De 

Rijksoverheid heeft per 1 april 2021 een nieuwe subsidieregeling opgesteld: de Subsidieregeling 

Coöperatieve Energieopwekking (SCE). Leden moeten volgens deze regeling deelnemen in projecten 

door daarin te investeren. Bij de ECBR is dat het € 5,- inleggeld. Het overige benodigde 

investeringskapitaal wordt geleend bij de BNG met gemeentegarantie. De capaciteit (in kWp) van een 

installatie is gekoppeld aan een bepaald aantal deelnemende leden om subsidie voor die installatie te 

krijgen. Het bestuur berekent dat en wijst administratief leden toe. Voorts moeten deelnemers 

kleinverbruiker zijn en ook woonachtig in het (postcode)gebied van de installatie.  

Instemmen met de deelnemersovereenkomst 
Door in te stemmen met deze overeenkomst wordt u deelnemer in de projecten.  

Lid voor 1 april 2021? 
Wie voor 1 april 2021 al lid was, behoudt zijn rechten en plichten uit de Postcoderoosregeling (de 

vorige subsidieregeling) en wordt deelnemer in deze deelnemersovereenkomst door vaststelling 

ervan door de ALV. 

Vragen? 
Kijk op de website voor vragen en antwoorden. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op via 

de contactpagina op de website of via info@ec-br.nl  
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