
 
Reglement 

Vrienden van GLOED 
 

Project ‘Zonnecarport Zuidhorn’ Coöperatie Garnwerd Lokaal Onafhankelijk en Duurzaam U.A. 
(hierna: GLOED) 

 
Overwegende dat; 

• GLOED mede als doelstelling heeft energie als levensbehoefte bereikbaar te houden voor 
iedereen in Garnwerd en omstreken;  

• GLOED de energietransitie voor iedereen toegankelijk wil maken;  
• door de stijgende energiekosten steeds meer huishoudens een te hoge energierekening 

hebben ten opzichte van hun inkomsten;  
• hierdoor vooral de mensen met een relatief laag inkomen steeds moeite (zullen) krijgen met 

het betalen van de energierekening; dit wordt ook wel energie-armoede genoemd;  
• GLOED energiearmoede daarom tegen wil gaan door het lokaal en duurzaam opwekken van 

energie en de opbrengsten hiervan beschikbaar te stellen aan mensen met een smalle beurs;  
• Voor de realisatie van project Zonnecarport Zuidhorn zoekt GLOED 100 leden die Vriend van 

GLOED willen worden.  
• Mensen die willen bijdragen aan dit project worden gevraagd lid te worden van GLOED en als 

Vriend van GLOED een eenmalige bijdrage te doen € 0,01,- in het project Zonnecarport 
Zuidhorn.  

• Vrienden van GLOED dragen met hun lidmaatschap en éénmalige bijdrage bij aan het Project 
Zonnecarport Zuidhorn en maken het mede mogelijk dat GLOED 100 (andere) mensen met een 
smalle beurs een ZonBon kan doneren, (cf. Donatiereglement ZonBonnen Zonnecarport 
Zuidhorn).  

• GLOED in dit reglement schriftelijk vast wil leggen hoe deze leden lid en “Vriend van GLOED” 
kunnen worden en kunnen bijdragen aan dit project en andere praktische informatie.  

 
Artikel 1 Verzoek tot lidmaatschap  
1. Aan het lidmaatschap van GLOED zijn geen kosten verbonden.  
2. Een verzoek tot lidmaatschap kan onder vermelding van naam, adresgegevens, e-mailadres, en 
banknummer, worden gedaan via www.gloedgarnwerd.nl/vriend.  
4. Ieder lid wordt geacht in te stemmen met de doelstellingen van GLOED.  
5. Inwoners van Nederland die 18 jaar of ouder zijn, en bedrijven of organisaties die in Nederland een 
vestiging hebben, kunnen lid worden van GLOED. Per woonadres kunnen meerdere (rechts) personen 
lid worden. Voor (rechts)personen buiten Nederland bestaat de mogelijkheid zich aan te melden als 
sympathisant.  
6. Van Leden wordt verlangd bij verandering van adres, e-mailadres, bankrekening of anderszins voor 
GLOED belangrijke wijzigingen in de persoons- en/of adresgegevens, binnen 14 dagen na de wijziging, 
de ledenadministratie/secretaris hiervan schriftelijk of via een e-mail naar gloed@garnwerd.eu in 
kennis te stellen.  
7. Een lidmaatschap kan op elke dag van het jaar ingaan.  
 
 



Artikel 2 Stemrecht en Algemene Ledenvergadering (ALV)  
1. In de statuten, artikel 9, is de ALV vastgelegd.  
2. Stemgerechtigd zijn in de ALV zijn alle (niet geschorste) leden. Met inachtneming van het in de 
statuten bepaalde heeft elk lid één stem.  
3. De ALV vergadert wanneer het bestuur dat noodzakelijk acht of als dit op grond van de statuten 
verplicht is, tenminste éénmaal per jaar, uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar.  
4. Een lid heeft geen stemrecht met betrekking tot besluiten als gevolg waarvan contractuele 
verbintenissen ontstaan tussen GLOED en hemzelf, zijn partner en/of een van zijn bloed- of 
aanverwanten in de rechte lijn.  
5. Indien een lid, zijn partner of één van zijn bloed- of aanverwanten in rechte lijn persoonlijk bij een 
zaak die op de agenda van de ALV staat, is betrokken, brengt hij dat ten minste drie dagen voor de 
vergadering aan de voorzitter ter kennis. In geval van betrokkenheid van een rechtspersoon bij een zaak 
die op de agenda van ALV staat, brengt de vertegenwoordiger van de rechtspersoon dit ten minste drie 
dagen voor de vergadering aan de voorzitter ter kennis.  
6. Besluiten worden bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen genomen, tenzij in 
de statuten anders is voorgeschreven. Over de benoeming van personen wordt steeds schriftelijk 
gestemd.  
 
Artikel 3 Vrienden van GLOED  
1. Natuurlijke personen die het project Zonnecarport Zuidhorn mede mogelijk willen maken, kunnen 
zich aanmelden als “Vriend Van GLOED”.  
2. Een Vriend van GLOED, maakt in beginsel geen aanspraak op een uitkering uit dit project, tenzij hij of 
zij voldoet aan de voorwaarden.  
3. Een verzoek tot Vriend worden van GLOED kan (alleen) gedaan worden door (natuurlijke) personen 
die voldoen aan elk van de volgende voorwaarden:  
i) Hij/zij lid is of lid wordt van GLOED;  
ii) Hij/zij is woonachtig in de volgende postcodegebieden; 9831, 9832, 9801, 9804, 9833, 98931 én;  
iii) beschikken over een betaalrekening die is gesteld op zijn naam en die wordt aangehouden bij een 
bank die bevoegd is om als zodanig in Nederland actief te zijn.  
iv) Personen die beschikken over een kleinverbruikersaansluiting voor de levering van stroom, 
(aansluiting kleiner of gelijk aan 3x80 Ampère)  

  
4. Per adres kan maximaal één persoon “Vriend Van GLOED” worden.  
5. Aanmelden als Vriend van GLOED gaat via een door het bestuur voor desbetreffende project 
Zonnecarport Zuidhorn opgemaakt (online) formulier op de website van GLOED.  
6. Na ontvangst van de inschrijving vindt de voorlopige inschrijving als “Vriend van GLOED” plaats. De 
inschrijvers ontvangen een (eerste) e-mail met het verzoek om € 0,01 te betalen om de inschrijving als 
Vriend van GLOED definitief te maken. Dit mede ter verificatie van het banknummer van de Vriend en 
om te voldoen aan de voorwaarden van de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking, die dit 
project van GLOED mede mogelijk maakt.  
7. Dit bedrag wordt overgeboekt naar NL90 TRIO 0338 4320 00 ten name van GLOED en onder 
vermelding van het huisadres.  
 
1 LS: deze postcodes liggend in de gemeente Westerkwartier zijn een rechtstreekse eis uit de Subsidieregeling Coöperatieve 
Energieopwekking (SCE). De postcodes worden ingegeven door de fysieke locatie van de Zonnecarport Zuidhorn en het 
zogenaamde ‘postcoderoosprincipe’, waarbij het ‘administratieve centrum’ van de roos in 9831 (Aduard) ligt.  
 



 
8. Indien GLOED geen betaling ontvangt, vervalt de voorlopige toekenning na 14 dagen.  
9. Definitief inschrijvingsbewijs als Vriend van GLOED vindt plaats op volgorde van binnenkomst van 
inschrijvingen die volledig zijn afgerond. Dit betekent dat inschrijving via het aanmeldformulier én de 
betaling van € 0,01 is voldaan. De Vrienden van GLOED ontvangen een (tweede) e-mail met een 
definitief inschrijvingsbewijs als Vriend van GLOED.  
10. Mensen kunnen zich van 25 november 2021 tot en met 31 december 2021 aanmelden als Vriend 
Van GLOED.  
11. Het bestuur is bevoegd om na de eerste periode van inschrijven de volgende inschrijfperiode(n) vast 
te stellen.  
12. Inschrijvers die niet kunnen meedoen omdat het benodigde aantal Vrienden van GLOED behaald is, 
worden op volgorde van binnenkomst op een reservelijst gezet. Het bestuur houdt hier een 
administratie van bij.  
13. De mogelijkheid om zich aan te melden als Vriend van GLOED wordt bekend gemaakt via de 
nieuwsbrief en/of de website van GLOED of via andere daartoe geëigende communicatiekanalen. 
 
 Artikel 4 Register Vrienden van GLOED  
1. Het bestuur draagt zorg voor het Vrienden van GLOED-register waarin de Vrienden van GLOED voor 
het project Zonnecarport Zuidhorn, onderscheiden naar naam, adres, uitgifte, betalingsgegevens en 
ingangsdatum per Vriend worden vastgelegd en bijgehouden.  
2. Elke Vriend van GLOED is gehouden wijzigingen in zijn/haar gegevens (adres, e-mailadres en 
bankrekeninggegevens) aan GLOED door te geven. GLOED is niet aansprakelijk voor gevolgen van 
nalatigheid van de Vriend van GLOED hierin.  
3. In samenhang met het Vrienden van GLOED-register onderhoudt GLOED een Vrienden van GLOED -
archief, houdende alle documentatie over mutaties van Vrienden van GLOED.  
4. Het bestuur is verantwoordelijk voor het verwerken van mutaties omtrent de wijzigingen en/of 
uitschrijven van Vrienden van GLOED en bevestigt dit schriftelijk.  
5. GLOED kan de administratie van het Vrienden van GLOED-register laten verzorgen door derden, mits 
daarbij continuïteit en compleetheid van het register, alsmede de vertrouwelijkheid van gegevens is 
gewaarborgd.  
6. Het Vrienden van GLOED-register is niet openbaar, en alleen geanonimiseerd ter inzage voor de ALV.  
 
Artikel 5 Verstrekking gegevens  
1. GLOED gebruikt de bijdragen van de Vrienden van GLOED voor de financiering van het project 
Zonnecarport Zuidhorn. Voor dit project is een beschikking tot subsidieverlening aan GLOED verstrekt 
volgens de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE). Uit hoofde hiervan worden de 
naam, adres en inschrijving opgegeven aan de Rijksoverheid (Minister van Economische Zaken en 
Klimaat). Ook kan GLOED een afschrift van het ‘definitieve inschrijvingsbewijs als Vriend van GLOED’ 
aan de minister verstrekken. Een en ander is nodig voor definitieve verkrijging en behoud van de 
subsidie, die de Zonnecarport Zuidhorn en de donatie via de ZonBon mogelijk maakt.  
2. Met de inschrijving geeft het deelnemende lid toestemming aan GLOED om (vanuit de 
subsidieverplichting) jaarlijks naam en adres (en enkel deze gegevens) te delen met de Rijksdienst Van 
Ondernemend Nederland.  
3. GLOED is na de definitieve inschrijving als “Vriend van GLOED”, bevoegd de Vriend van GLOED te 
vragen aan te tonen dat de stroom aan de betreffende Vriend geleverd wordt via een 
kleinverbruikersaansluiting (3x80 Ampère of kleiner), bijvoorbeeld middels een kopie van de 
energie/stroomrekening.  
 
Bijlage 1: Donatiereglement ZonBonnen Zonnecarport Zuidhorn 


