
 

 

Naar een nieuw contributie-model 
 

Datum: 28 mei 2019 

Aanleiding 
De groei van het aantal leden van Deventer Energie, nu ca. 280, stokt en het huidige 

contributiemodel is niet meer geschikt om de groeiende kosten van het beheer van steeds meer 

projecten te dekken. Deze notitie beschrijft een voorstel aan de ALV voor wijziging van het huidige 

contributiemodel naar een vorm die de komende jaren de toenemende beheerkosten kan dekken. 

Huidige contributiemodel 
Op dit moment betalen leden een vaste jaarlijkse contributie van € 36. Diensten die door de leden 

van de coöperatie worden gebruikt (zoals deelname aan een windproject of postcoderoos) zijn 

vervolgens gratis. Bij afsluiten van een energiecontract via Deventer Energie ontvangt het lid een 

korting van € 12 per jaar.  

Met het huidige aantal van circa 280 leden, waarbij bijna de helft via Deventer Energie een 

energiecontract bij Pure Energie heeft afgesloten, bedraagt de jaarlijkse opbrengst voor DE uit 

contributie ongeveer € 8.400 (= 140 x € 36 + 140 x €24). Wij denken dat het nieuwe model ook 

ongeveer dit bedrag moet opbrengen. 

Nieuw contributiemodel 
In dit voorstel wordt de jaarlijkse vaste contributie verlaagd. Wij verwachten dat dit meer mensen 

motiveert om lid te worden van Deventer Energie. Voor dit lidmaatschap ontvangt men de 

nieuwsbrief en ondersteunt men Deventer Energie in haar streven naar meer duurzame opwek van 

Energie en meer energiebesparing. 

Wanneer gebruik wordt gemaakt van aanvullende diensten, zoals windparticipaties of postcoderoos 

betalen de gebruikers per ‘dienst’ voor administratiekosten.  

 

De nieuwe tarieven 

1. contributie 

Voorgesteld wordt de vaste contributie te verlagen naar € 20 per jaar. Daarmee wordt de 

financiële drempel om lid te worden aanmerkelijk verlaagd.  

2. Energiecontract Pure Energie 

Voor het afsluiten van een energiecontract via Deventer Energie bij Pure Energie worden door DE 

geen afhandelingskosten in rekening gebracht bij de deelnemer. Deventer Energie ontvangt een 

bonus van Pure Energie voor het aandragen van klanten. Voor deze leden betekent dit een 

voordeel van 4 euro/jaar vergeleken met de huidige situatie. Dit is een grotere stimulans voor 

nieuwe leden die energie via DE af willen nemen. Tegelijkertijd kan Deventer Energie met meer 

leden de inkomsten uit bonus van Pure Energie verhogen.  



3. Participaties Windpark Kloosterlanden en Postcoderoos 

Voor deelname betalen de participanten jaarlijks een gestaffeld tarief voor administratiekosten. 

Dit tarief is als volgt opgebouwd: 

• Voor 1 – 5 participaties betaalt de participant € 10/jaar 

• Voor het meerdere betaalt de participant € 1/jaar per participatie 

• De administratiekosten zijn max. € 25 per jaar per soort participatie.  

De jaarlijkse uitkering van rente of dividend staat hier los van en blijft ongewijzigd. De 

administratiekosten worden jaarlijks gefactureerd met de contributie.  

Rekenvoorbeelden 
Onderstaand een paar rekenvoorbeeld: 

1. Lid dat verder geen gebruik maakt van producten/diensten:  

• De jaarlijkse contributie bedraagt € 20, was € 36, voordeel € 16/jaar.  

2. Lid met 10 certificaten Postcoderoos: 

• De jaarlijkse contributie bedraagt € 20.  

• Voor het Postcoderoosproject betaalt het lid € 15 (€ 10 + 5 x € 1) per jaar.  

• Totale kosten € 35 per jaar, was € 36 en neemt dus € 1 af.  

3. Lid met 5 windparticipaties en energiecontract via DE: 

• De jaarlijkse contributie bedraagt € 20.  

• Voor de 5 windparticipaties betaalt het lid € 10 per jaar.  

• Voor het energiecontract via DE betaalt het lid niets extra’s aan DE. 

• Totale kosten € 30. De jaarlijkse bijdrage aan DE was € 24 en stijgt dus met € 6. 

4. Lid met 8 certificaten Postcoderoos en 5 windparticipaties. 

• De jaarlijkse contributie bedraagt € 20. 

• Voor de 8 certificaten in de Postcoderoos betaalt het lid € 13 (€ 10 + 3 x € 1) per jaar 

• Voor de 5 windparticipaties betaalt het lid € 10 per jaar 

• Totale kosten € 53. De jaarlijkse bijdrage aan DE  was € 36 en neemt toe met € 17.  

 

Effect bij uitvoering van dit voorstel  
Met de hierboven voorgestelde tarieven blijven de inkomsten voor DE in de huidige situatie 

nagenoeg gelijk. Voor leden die “weinig” producten of diensten afnemen wordt de situatie beter, 

voor leden die “veel” producten afnemen wordt het wat duurder, zij dragen wat meer bij aan DE. 

Potentiele leden zullen gemakkelijker lid worden, omdat de contributie lager is. Voor potentiele 

deelnemers in een postcoderoosproject is de instap tot 11 panelen gelijke kosten, daaronder 

voordeliger, daarboven iets duurder.  

Doordat de nieuwe aanwas van leden met name komt door deelnemen in projecten, zullen de 

administratiekosten van DE stijgen. Daar staan extra inkomsten uit administratievergoeding 

tegenover, waardoor het financieel beter in evenwicht blijft.  
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