
Voorstel aanpassing statuten  
tijdens ALV Energiek Leiden 7-3-2022 
 
 

Leiden, 27-2-2022 
 
Beste leden, 
 
In 2021 werd de stichting Energiek Leiden opgevolgd door de coöperatieve vereniging Energiek 
Leiden. De reden was de volgende? Een stichting heeft geen leden. Een coöperatie is democratischer 
en in zichzelf gericht op samenwerking door de leden. 
 
Met Leiden in de naam werd de gemeente Leiden als werkgebied vastgelegd. Energie-initiatieven en 
-systemen houden zich echter niet (altijd) aan ambtelijke grenzen. En zeker niet in de agglomeratie 
waar wij leven; Leiden, Oegstgeest, Leiderdorp en Voorschoten, enz. 
Het werkgebied “gemeente Leiden” in de (oprichtings-)statuten knelt.  
 
Collega coöperaties hebben in hun statuten de gemeente niet als harde grens in hun statuten 
genoemd. Zij hebben de volgende definitie in hun statuten:  
Werkgebied: de geografische afbakening waarbinnen de Coöperatie opereert en zoals in het 
huishoudelijk reglement nader kan worden bepaald, ten minste omvattende de gemeente Leiden plus 
aangrenzende gemeentes. 
Een voordeel van deze definitie is dat burgers aan beide zijden  van de Zijl en de Korte Vliet makkelijk 
kunnen samenwerken aan duurzaamheid. 
Een ander voordeel is dat we in het vervolg geen kosten voor de notaris hoeven te maken als we het 
nog een keer willen aanpassen. Een beslissing van de ALV tot aanpassing van het huishoudelijk 
reglement is voldoende. 
 
Als bestuur stellen we voor de statuten op de  volgenden punten aan te passen: 

• Art1.  
Toevoegen:Werkgebied: de geografische afbakening waarbinnen de Coöperatie opereert en 
zoals in het huishoudelijk reglement nader kan worden bepaald, ten minste omvattende de 
gemeente Leiden plus aangrenzende gemeentes. 

• In gehele statuten “de gemeente Leiden” vervangen door “het werkgebied”. Concreet de 
volgende artikelen 

• 3.1; Waar willen we de energietransitie versnellen. 

• 3.2b; Waar willen we duurzame energie kunnen (laten) opwekken. 

• 4.1; Wie kunnen er lid worden. 

• 7.1a; wanneer kan je geen lis (meer) zijn. 
 
De gehele statuten kan je vinden via  Akte-van-oprichting-Cooperatie-Energiek-Leiden-zonder-
namen-1.pdf (energiekleiden.nl) 
 
Namens het bestuur, 
 
Henk Jan Visser 
secretaris 
 

https://www.energiekleiden.nl/wp-content/uploads/2021/11/Akte-van-oprichting-Cooperatie-Energiek-Leiden-zonder-namen-1.pdf
https://www.energiekleiden.nl/wp-content/uploads/2021/11/Akte-van-oprichting-Cooperatie-Energiek-Leiden-zonder-namen-1.pdf

