Huishoudelijk Reglement Vereniging de Zoncoalitie
Ingang 1 maart 2019
Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld als een aanvullend reglement op de statuten van
de Vereniging de Zoncoalitie, statutair gevestigd te Amsterdam, onder nummer 67251803,
(“Vereniging”) en beschrijft de afspraken en regels die gelden tussen de Vereniging en haar
leden en die niet in de Statuten bepaald zijn. De Statuten van de Vereniging zijn in alle
gevallen leidend.
1. Doelstelling en activiteiten
De Vereniging is een open samenwerkingsverband waarin de aanbieders van
zonnestroom-systemen, ideële (burger) en onderzoeksorganisaties gezamenlijk er naar
streven het gebruik van zonne-energie en de realisatie van zonnestroomsystemen in
Nederland te bevorderen in de breedste zin des woord. Hieronder valt onder meer het
organiseren van bijeenkomsten, conferenties, campagnes en het benaderen en
verbinden van potentiële relevante partijen. Ter borging van de kwaliteit en het
functioneren van de Vereniging kan zij aanvullende kwaliteits- en gedragsnormen stellen
waaraan haar Leden dienen te voldoen.
2. Rechten en plichten
a. Het lid onderschrijft de doelstellingen en uitgangspunten van de Vereniging zoals
vastgesteld in de statuten en dit huishoudelijk reglement.
b. Leden worden geacht een actieve houding te hebben en bereid te zijn uren te
investeren voor overleg, afstemming en besluitvorming.
c. Leden kunnen zich inschrijven op daken van dakbezitters die via een matchingronde
door het projectbureau van de Zoncoalitie worden aangeboden.
d. Bij gunning van een bindende opdracht na aanbesteding dient het winnende Lid de
factuur inzake de matching fee onverwijld aan het projectbureau van de Zoncoalitie
dienen te worden voldaan binnen de daarvoor gestelde termijn.
3. Eenmalige bijdrage en contributie
De algemene ledenvergadering (ALV) heeft vastgesteld dat leden een jaarlijkse
contributie en een eenmalige bijdrage aan de Vereniging dienen te voldoen. De
eenmalige bijdrage en jaarlijkse contributie zijn als volgt samengesteld:
a. Met ingang van 1 september 2017 zijn nieuwe leden bij toetreding een eenmalige
bijdrage verschuldigd van EUR 4500,-. Deze bijdrage dient ter compensatie van de
tijdsinvestering die door de eerdere leden is gedaan voor de totstandkoming van de
Zoncoalitie. Betaling van de eenmalige bijdrage vindt plaats na van een factuur door
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de Vereniging.
Leden die reeds aan de Vereniging verbonden waren voor 1 September 2017 hoeven
geen eenmalige bijdrage te voldoen.
De Vereniging kent verschillende soorten leden, voor allen is dit huishoudelijke
reglement van toepassing, in Annex 1. Verschillende leden zijn:
1. Leden die meedoen aan de Matchingprocedures; te denken valt aan een EPCer of Ontwikkelaar.
2. Leden die niet meedoen aan de Matchingprocedures; te denken valt aan een
kennisinstituut.
Alle Matching/Commerciële - Leden betalen voorts een jaarlijkse contributie, van
Euro 650,- om de kosten en activiteiten van de Vereniging te bekostigen.
(Burger)coöperaties betalen 325,- euro. De Gun/Kennis– leden dragen bij door hun
kennis en netwerk beschikbaar te stellen.
De hoogte van jaarlijkse contributie kan door de ALV van de Vereniging worden
aangepast.

4. Geschillenregeling
Een geschil is aanwezig zodra een der partijen de aanwezigheid ervan inbrengt bij het
bestuur van de Vereniging. Partijen streven naar onderlinge minnelijke schikking, waarbij
het bestuur van de Vereniging een onafhankelijke en bemiddelende rol zal spelen. In het
geval een schikking niet bereikt kan worden, committeren partijen zich aan de uitkomst
van het oordeel van het bestuur en indien nodig bemiddeling door een derde partij, aan
te wijzen door het bestuur van de Vereniging.
5. Kwaliteit
In offertes wordt op een zo transparant mogelijke wijze door de Leden inzicht gegeven in
een businesscase voor de dakbezitter Leden van de Vereniging informeren dakeigenaren
en investeerders in een project volledig, inclusief een beschrijving van de verschillende
risico’s. De Vereniging kan aanvullende kwaliteitseisen stellen aan aanbiedingen van haar
Leden aan potentiële klanten. Inhoudelijke opvolging van interesse van potentiële
klanten is uitdrukkelijk de taak van aanbieders van zonne-aanbieders. Dat er opvolging
wordt gegeven wordt gemonitord door de Vereniging en gerapporteerd aan haar leden.
Op deze manier weten dakeigenaren dat ze bij de Zoncoalitie binnen redelijke termijnen
bediend worden.
6. Wet- en regelgeving
a. De Vereniging en de Leden worden geacht zich ten alle tijde binnen en buiten het
Verenigingsverband te handelen in lijn met de relevante wet- en regelgeving met
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bijzondere aandacht omtrent de regelgeving inzake mededinging en financieel
toezicht.
b. De Vereniging is een open samenwerkingsverband en staat open voor alle
Nederlandse aanbieders van zonne-energie. De Vereniging kan potentiële klanten
werven voor haar deelnemers.
c. Het is ten strengste verboden om (potentiële) klanten onderling toe te wijzen binnen
de Vereniging. De potentiële klant is geheel vrij in de keuze van haar aanbieder
binnen en buiten de Vereniging. Offertes of andere commerciële informatie inzake
worden binnen en onder Leden niet gedeeld, tenzij dit uit hoofde van een openlijke
samenwerking en aanbieding in het kader van een aanbesteding plaatsvindt.
7. Wijzigingen
a. Leden zijn verplicht aan het bestuur zijn of haar adres en de wijzigingen daarin,
alsmede elke wijziging in de overige relevante gegevens door te geven. Op verzoek
van een lid, verleent het bestuur inzage in het ledenregister, doch uitsluitend voor
zover het de gegevens van het verzoekende lid betreft.
b. Indien Leden ophouden te voldoen aan de voor het desbetreffende Lid geldende
vereisten als vermeld in het Huishoudelijk Reglement, is hij of zij verplicht daarvan
onverwijld schriftelijk kennis te geven aan het bestuur. Dat kan schriftelijk: per brief,
e-mail of een door een of andere wijze langs elektronisch leesbaar en
reproduceerbaar bericht, mits de identiteit van de verzender met afdoende
zekerheid kan worden vastgesteld.
c. Het Lidmaatschap van Lid gaat -indien het Lid ophoudt te bestaan door fusie of
splitsing- over op de verkrijgende rechtspersoon, mits die verkrijgende rechtspersoon
voldoet aan de eisen als vermeld in de statuten en het Huishoudelijk Reglement.
d. Het Lidmaatschap is gebonden aan een bedrijf of organisatie.
e. Het Lidmaatschap van Lid gaat -indien het Lid ophoudt te bestaan door fusie of
splitsing- over op de verkrijgende rechtspersoon, mits die verkrijgende rechtspersoon
voldoet aan de eisen als vermeld in de statuten en het Huishoudelijk Reglement.
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