
Reglement GOEDe Buur
Project Zonnedak Boonacker Sappemeer

coöperatie GOED U.A. (hierna: GOED)

Overwegende dat; 

 GOED mede als doelstelling heeft energie als levensbehoefte bereikbaar te houden voor 
iedereen in Nederland; 

 GOED de energietransitie voor iedereen toegankelijk wil maken; 
 door de stijgende energiekosten steeds meer huishoudens een te hoge energierekening 

hebben ten opzichte van hun inkomsten;  
 hierdoor vooral de mensen met een relatief laag inkomen steeds moeite (zullen) krijgen met het

betalen van de energierekening; dit wordt ook wel energie-armoede genoemd; 
 GOED opbrengsten van duurzaam opgewekte energie wil inzetten voor maatschappelijke 

doelen;
 GOED energiearmoede tegen wil gaan door het lokaal en duurzaam opwekken van energie en 

de opbrengsten hiervan beschikbaar stellen aan mensen met een smalle beurs; 
 GOED maatschappelijke organisaties wil ondersteunen bij verduurzaming en andere 

maatschappelijke bijdragen aan de samenleving;
 Leden van GOED al een bijdrage hebben geleverd aan het realiseren van de doelstellingen van 

GOED door GOEDe vriend te worden van GOED; 
 Voor de realisatie van project ‘Zonnedak Boonacker Sappemeer’ zoekt GOED 15 GOEDe 

Vrienden die GOEDe Buur willen worden;
 Van een GOEDe Buur wordt gevraagd een eenmalige bijdrage te doen van (tenminste) € 0,01,- 

in het project ‘Zonnedak Boonacker Sappemeer’;
 Een GOEDe Buur maakt het met de éénmalige bijdrage mede-mogelijk dat de opbrengsten van 

project ‘Zonnedak Boonacker Sappemeer’ kan doneren aan maatschappelijke doelen;
 GOED in dit reglement schriftelijk vast wil leggen hoe een GOEDe Vriend een GOEDe Buur kan 

worden en kan bijdragen aan dit project.

Artikel 1  Verzoek of aanvraag tot GOEDe Buur 

1. Om project ‘Zonnedak Boonacker Sappemeer’ van GOED mogelijk te maken kan het bestuur
GOEDe Vrienden vragen om GOEDe Buur te worden van het project.

2. Een verzoek tot GOEDE Buur kan alleen gedaan worden door GOEDe Vrienden die voldoen 
aan elk van de volgende voorwaarden:
i) Hij/zij is woonachtig in de volgende postcodegebieden; 9601, 9602, 9603, 9607, 9608 , 

9611, 9615 1 én;
ii) beschikken over een betaalrekening die is gesteld op zijn naam en die wordt 

aangehouden bij een bank die bevoegd is om als zodanig in Nederland actief te zijn. 

1 LS: deze postcodes liggend in de postcoderoos zijn een rechtstreekse eis uit de Subsidieregeling Coöperatieve 
Energieopwekking (SCE). De postcodes worden ingegeven door de fysieke locatie van het ‘Zonnedak Boonacker 
Sappemeer’ en het zgn ‘postcoderoosprincipe’, waarbij het ‘administratieve centrum’ van de roos in 9611 
(Noorderstraat 314, 9611 AT te Sappemeer) ligt. 
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iii) Als huishouden of rechtsvorm beschikt over een kleinverbruikersaansluiting voor de 
levering van stroom, (aansluiting kleiner of gelijk aan 3x80 Ampère) 

3. Per adres kan maximaal één GOEDe Vriend een GOEDe Buur worden. 
4. Aanmelden als GOEDe Buur van GOED gaat via het mijn.cooperatiegoed-portaal van de 

GOEDe Vriend.
5. Een GOEDe Buur maakt in beginsel geen aanspraak op een uitkering uit dit project.
6. Bij de inschrijving wordt de inschrijving bevestigd met de betaling van €0,01. 
7. Na ontvangst van de betaling ontvangt de GOEDe Buur een email ter bevestiging van de 

voorlopige inschrijving. 
8. Zo gauw project ‘Zonnedak Boonacker Sappemeer’  definitief is uitgevoerd ontvangt de 

GOEDe Buur het definitieve inschrijfbewijs.
9. Mensen kunnen zich doorlopend aanmelden als GOEDe Buur. 
10. Het bestuur is bevoegd om na de eerste periode van inschrijven te sluiten.
11. De mogelijkheid om zich aan te melden als GOEDe Buur wordt bekend gemaakt via de 

nieuwsbrief en/of de website van GOED of via andere daartoe geëigende 
communicatiekanalen. 

12. GOEDe Vrienden dit zich inschrijven als GOEDe Buur hebben een wettelijke bedenktijd van 
14 dagen. Binnen deze periode kan de inschrijving ongedaan gemaakt worden, zonder 
opgaaf van redenen. 

Artikel 2 Register GOEDe buren

1. Het bestuur draagt zorg voor het GOEDe Buur-register waarin GOEDe Buren voor het 
project ‘Zonnedak Boonacker Sappemeer’ , onderscheiden naar naam, adres, uitgifte, 
betalingsgegevens en ingangsdatum worden vastgelegd en bijgehouden.  

2. Elke GOEDe Buur is gehouden wijzigingen in zijn/haar gegevens (adres, e-mailadres en 
bankrekeninggegevens) aan GOED door te geven. GOED is niet aansprakelijk voor gevolgen 
van nalatigheid hierin.

3. Het bestuur is verantwoordelijk voor het verwerken van mutaties omtrent de wijzigingen 
en/of uitschrijven van GOEDe Buren en bevestigt dit schriftelijk.

4. In samenhang met het GOEDe Buur-register onderhoudt GOED een GOEDe Buur-archief, 
houdende alle documentatie over mutaties.

5. GOED kan de administratie van het GOEDe Buur-register laten verzorgen door derden, mits 
daarbij continuïteit en compleetheid van het register, alsmede de vertrouwelijkheid van 
gegevens is gewaarborgd. 

6. Het GOEDe Buur-register is niet openbaar, en alleen geanonimiseerd ter inzage voor de 
ALV. 

Artikel 3 Verstrekking gegevens 

1. GOED gebruikt de bijdragen van de GOEDe Buren voor de financiering van het project 
‘Zonnedak Boonacker Sappemeer’. Voor dit project is een beschikking tot subsidieverlening 
aan GOED volgens de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE). Uit hoofde 
hiervan worden de naam, adres en inschrijving opgegeven aan de Rijksoverheid (Minister 
van Economische Zaken en Klimaat). Ook kan GOED een afschrift van het ‘definitieve 
inschrijvingsbewijs als GOEDe Buur’ aan de minister verstrekken. Een en ander is nodig voor
verkrijging en behoud van de subsidie, die het project ‘Zonnedak Boonacker Sappemeer’ en 
de donatie GOEDgeld aan mensen die het nodig hebben mogelijk maakt.

2. Met de inschrijving geeft de GOEDe Buur toestemming aan GOED om (vanuit de 
subsidieverplichting) jaarlijks naam en adres (en enkel deze gegevens) te delen met de 
Rijksdienst Van Ondernemend Nederland. 
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3. GOED is na de definitieve inschrijvingsbewijs als GOEDe Buur, bevoegd de GOEDe Buur te 
vragen aan te tonen dat de stroom aan de betreffende buur geleverd wordt via een 
kleinverbruikersaansluiting (3x80 Ampère of kleiner), bijvoorbeeld middels een kopie van de
energie/stroomrekening.
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