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Informatiepakket  

Energiecoöperatie Huibertstroom  

 

- Missie, Visie en Doelen Huibertstroom 

- Tijdlijn  

- Energielabels 

- Voorbeeld woningen Everdingen 

- Hoe kunnen we Everdingen verwarmen met water uit de Lek? 

- Onderzoek: Zet ‘m op 70 graden of lager 

- Inschrijfformulier Onderzoek, Energiecoach en nieuwsbrief. 

- Inschrijfformulier Lidmaatschap Huibertstroom 
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Inschrijfformulier lidmaatschap Energiecoöperatie Huibertstroom U.A.   

 

 
 

Wat is een energiecoöperatie ?  

Een energiecoöperatie is een ondernemingsvorm die zich bezighoudt met inkoop en verkoop 

van energie. De energiecoöperatie Huibertstroom U.A. is ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel onder nummer 78238455 en is BTW plichtig.  

 

Hoe is een energiecoöperatie georganiseerd?  

Qua organisatie lijkt een coöperatie op een vereniging. Er is een bestuur en er zijn leden.  

In het bestuur hebben nu zitting:  

- Katharina Frede, voorzitter 

- Peter ten Have, penningmeester, interim secretaris 

- Ide Engelsman, projectleider warmte 

- Jan van Dockum, projectleider elektra 

- Gisella de Groot, secretaris 

 

Het bestuur, bestaande uit vrijwilligers,  heeft de dagelijkse leiding en bewaakt de voortgang 

van alle projecten. Het bestuur houdt de leden op de hoogte van de ontwikkelingen.  

Op de Algemene Ledenvergadering ALV kunnen leden meepraten over het beleid van het 

bestuur en daar richting aan geven. Uiteindelijk hebben de leden het laatste woord in de 

besluitvorming. De werking van de organisatie is vastgelegd bij de notaris in de statuten.  

De statuten van de coöperatie kun je vinden op de website www.huibertstroom.nl   

Een reglement is er nog niet. Het Huishoudelijk Reglement zal vastgesteld worden in de 

Algemene Ledenvergadering ALV.  

 

Wat betekent U.A. achter de naam?  

U.A. staat voor Uitgesloten Aansprakelijkheid. Leden of oud leden kunnen nooit aansprakelijk 

gesteld worden door de coöperatie voor genomen besluiten of bij financiële problemen.  

Zie artikel 10 van de statuten.  

 

Wat verwacht het bestuur van een lid?  

Van leden verwachten we dat ze positief of positief kritisch zijn ten aanzien van het 

klimaatakkoord van de overheid en de noodzaak om over te stappen op duurzame energie. Je 

wordt uitgenodigd om de Algemene Ledenvergadering te bezoeken om zo een bijdrage te 

leveren aan de energietransitie van Everdingen. Ook is het mogelijk voor leden om deel te 

nemen aan werkgroepen van Huibertstroom. Op dit moment zijn dat warmte, elektra, 

http://www.huibertstroom.nl/
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participatie en de energiecoaches. Het is mooi als leden het bestaan van de energiecoöperatie 

onder de aandacht brengen bij andere Everdingers. 

 

Wat kan je verwachten als lid?  

Als lid wordt je heel direct betrokken bij de energietransitie van Everdingen. Je mag meepraten 

en besluiten nemen over keuzes voor andere warmtebronnen en onze elektriciteitsvoorziening. 

Genomen besluiten zullen bepalend zijn voor de toekomstige ontwikkeling van het dorp 

Everdingen.  

Lid zijn van Energiecoöperatie Huibertstroom betekent kunnen meedoen aan ontplooide 

activiteiten waar je als lid voordeel uit kan halen op het gebied van duurzaamheid.  

 

Wat kost het lidmaatschap?  

Het lidmaatschap kost 10 euro per kalenderjaar. 

Het lidmaatschapsgeld wordt aangewend voor de kosten die de energiecoöperatie maakt voor 

vergaderingen, administratie, ledenwerving, fondswerving en raadplegen van specialisten. De 

bestuurders van de energiecoöperatie ontvangen geen vergoeding voor geleverde diensten. Na 

inschrijving of aan het begin van elk kalenderjaar ontvang je van de penningmeester een 

verzoek om het lidmaatschap te betalen.  

 

Kan je als bedrijf of organisatie lid worden?  

Ja, ook bedrijven en organisaties (stichtingen en verenigingen) kunnen lid worden. Neem 

hiervoor contact op met het info@huibertstroom.nl voor een afwijkend inschrijfformulier. Op het 

inschrijfformulier dient ingevuld te worden wie namens het bedrijf of organisatie de 

vertegenwoordiger is op de ALV.  

 

Hoe kan ik lid worden?  

Vul onderstaand inschrijfformulier in en post het in de brievenbus van de Energiecoöperatie. 

Onze groene brievenbus hangt in de hal van supermarkt Winkel & ZO aan de Graaf florisstraat 

4b in Everdingen.  Ook kunt u het formulier scannen en mailen naar info@huibertstroom.nl  

Na inschrijving in het ledenregister ontvangt u van ons binnen twee weken uw 

lidmaatschapsnummer. Nog vragen over het lidmaatschap? Stel ze per email aan 

info@huibertstroom.nl. Indien gewenst kunnen we de vragen ook telefonisch beantwoorden! 
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Inschrijfformulier lidmaatschap Energiecoöperatie Huibertstroom U.A.  

 

 
 

Ondergetekende verzoekt lidmaatschap van de Energiecoöperatie Huibertstroom U.A.  

 

Voornaam, Voorletters  

Tussenvoegsel   

Achternaam   

Straat en huisnummer  

Postcode  

Woonplaats  

Email adres  

Telefoon  

 

Ondergetekende verklaart zich als lid te houden aan de bepalingen van de statuten, 

reglementen en andere genomen of nog te nemen besluiten van Energiecoöperatie 

Huibertstroom.  

 

Datum Plaats Handtekening 

 Everdingen  

 

Elke twee maanden versturen wij een nieuwsbrief met ontwikkelingen voor duurzame energie in 

Everdingen. Ik wil deze nieuwsbrief     WEL  /   NIET   ontvangen.  

 

Het ingevulde formulier kan in de brievenbus van de Energiecoöperatie. Deze groene 

brievenbus hangt in de hal van supermarkt Winkel & Zo aan de Graaf Florisstraat 4b in 

Everdingen. Het formulier kan na inscannen ook gemaild worden aan info@huibertstroom.nl  

Na inschrijving in het ledenregister ontvang je binnen twee weken per email je 

lidmaatschapsnummer.  

mailto:info@huibertstroom.nl
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Inschrijfformulier onderzoek, energiecoach en nieuwsbrief  

 
 

Voornaam of voorletters  

Tussenvoegsel achternaam   

Achternaam   

Straat en huisnummer  

Postcode en woonplaats  

Telefoonnummer  

Email adres  

 

 

Gezocht! Proefpersonen voor onderzoek: Zet ‘m op 70 graden 

of lager.  

Wie wil de proef op de som nemen en de CV 

aanvoertemperatuur deze winter verlagen naar 70, 60, 50 of 

zelfs 40 graden? Met dit onderzoek willen we erachter komen 

welke temperatuur er nodig is om de huizen in Everdingen 

comfortabel mee te verwarmen. 

   
 
 
 
 
         JA   /  NEE  

Bezoek energiecoach Samen met een energiecoach wil ik 
bespreken wat er in mijn huis mogelijk is aan duurzame 
voorzieningen. (NB We nemen contact op, een bezoek kan 
uitgesteld worden vanwege Corona maar dan staat u op de 
lijst) .  

 
        JA    /  NEE   

Nieuwsbrief Energiecoöperatie Huibertstroom. 
Elke twee maanden versturen we een nieuwsbrief met 
ontwikkelingen voor duurzame energie voor Everdingen.  

 
        JA   /    NEE  

 

 

Het ingevulde formulier kunt u posten in de brievenbus van de Energiecoöperatie. Onze groene 

brievenbus hangt in de hal van supermarkt Winkel & ZO aan de Graaf Florisstraat 4b in 

Everdingen.  Ook kunt u het formulier scannen en mailen naar info@huibertstroom.nl  

 

mailto:info@huibertstroom.nl

