Huishoudelijk reglement CALorie
Artikel 1
Algemeen
1. Dit huishoudelijk reglement is een aanvulling op de statuten van CALorie.
2. Dit huishoudelijk reglement is, evenals de statuten, te downloaden van
www.calorieenergie.nl.
Artikel 2
Leden en register
1. Leden zijn meerderjarige natuurlijke personen of rechtspersonen die de vrije
beheers- dan wel beschikkingsbevoegdheid over hun vermogen hebben.
2. Het bestuur houdt een register bij van haar leden met (in aanvulling tot het bepaalde
in de statuten:
a. naam;
b. adres;
c. email adres;
d. bankrekeningnummer
e. telefoonnummer
f. een afschrift van een rechtsgeldig toetredingsbesluit (alleen van
overheidslichamen);
Artikel 3
Aanmelding
1. Natuurlijke personen of rechtspersonen die lid wensen te worden van CALorie
melden zich aan door via de website van Calorie en vullen daarin hun gegevens in als
nieuw lid of zij sturen een email naar secretaris@calorieenergie.nl met deze
gegevens, waarna deze worden opgenomen in het ledenportaal. Deze gegevens
kunnen door ieder lid zelf worden gecontroleerd of aangepast.
2. De aanmelding bevat ten minste de volgende gegevens:
a. Natuurlijke personen: naam, adres, woonplaats, bankrekeningnummer en
emailadres.
b. Rechtspersonen: naam, adres, woonplaats bankrekeningnummer en emailadres.
c. Overheidslichamen: (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, emailadres en een
afschrift van een rechtsgeldig besluit tot toetreding als lid.
3. Na aanmelding ontvangt het nieuwe lid een bevestiging dan wel afwijzing van zijn
lidmaatschap. Ten aanzien van de beslissingsprocedure wordt verwezen naar het
bepaalde in de statuten. Door zijn aanmelding gaat het nieuwe lid ook akkoord dat
het lidmaatschapsgeld via automatische incasso geïncasseerd mag worden.
Artikel 4
Rechten en plichten van leden
1. Leden hebben stemrecht in de Algemene Ledenvergadering. Voor de overige
bepalingen hierover wordt verwezen naar de statuten.
2. Leden hebben het recht voorstellen, klachten en wensen in te dienen bij het bestuur.
Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken

3.
4.

c.q. te doen behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de
behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de
klacht of de wens heeft ingediend.
Leden hebben de plicht een (email)adreswijziging door te geven in het ledenportaal
of deze door te geven aan de secretaris via secretaris@calorieenergie.nl.
Leden hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie.

Artikel 5
Contributie
1. In geval gedurende een kalenderjaar het lidmaatschap aanvangt is contributie
verschuldigd vanaf het kwartaal van aanmelding, ten bedrage van € 5,- per kwartaal
voor het betreffende kalenderjaar.
2. De leden ontvangen per email een factuur voor de verschuldigde contributie. De
contributie wordt in het algemeen per automatische incasso geïnd door de
penningmeester.
3. In geval van opzegging van het lidmaatschap (zie artikel 4) gedurende een
kalenderjaar blijft de contributie voor het hele kalenderjaar verschuldigd en vindt dus
geen restitutie plaats.
Artikel 6
Einde van het lidmaatschap
1. Het lidmaatschap eindigt door:
a. overlijden (natuurlijk persoon) c.q. ontbinding (rechtspersoon);
b. opzegging door het lid;
c. opzegging door het bestuur;
d. ontzetting door het bestuur.
Voor onderdelen c. en d. wordt verwezen naar het bepaalde in de statuten.
2. Een lid kan (in aanvulling op het bepaalde in de statuten) opzeggen door het sturen
van een email aan secretaris@calorieenergie.nl of brief aan het op
www.calorieenergie.nl vermelde correspondentieadres onder vermelding van naam,
adres, woonplaats en emailadres.
3. De opzegging dient plaats te vinden uiterlijk vier weken voor het einde van het
kalenderjaar.
Artikel 7
Wijziging huishoudelijk reglement
Wijzigingen in het huishoudelijk reglement worden vastgesteld door de Algemene
Ledenvergadering met een gewone meerderheid van stemmen. Voorstellen tot
wijziging gaan uit van het bestuur of tenminste een kwart van alle leden.
Artikel 8
Slot
1. In alle gevallen waarin de statuten en de reglementen niet voorzien, beslist het
algemeen bestuur.
2. Leden kunnen over dergelijke besluiten altijd overleg plegen met het bestuur en het
bestuur vragen dergelijke besluiten op www.calorieenergie.nl te publiceren. Verder
kunnen leden conform de statuten een algemene ledenvergadering bijeen laten
roepen door het bestuur als zij een dergelijk besluit met andere leden willen
bespreken.

