
SAMENWERKINGOVEREENKOMST 
COÖPERATIE GOED U.A. – ZON OP ALLEZAKEN B.V. 

 
Deze overeenkomst heeft tot doel de afspraken vast te leggen met betrekking tot de 

samenwerking tussen coöperatie GOED en Zon Op Alle Zaken, zodat deze voor eenieder 
inzichtelijk zijn. Deze is voorgelegd en goedgekeurd in de ALV van 17 februari 2022. 

 
1. Zon Op Alle Zaken B.V. is een maatschappelijk adviseur en ontwikkelaar die tot doel heeft bij 

te dragen aan een eerlijke energietransitie. 
 

2. Coöperatie GOED U.A. is een ledencoöperatie die duurzame-energieprojecten exploiteert, 
waarvan het eigendom in handen van de leden is, en waarvan de opbrengsten ten goede 
komen aan lokale maatschappelijke doelen, zoals verlichten van energiearmoede en het 
verduurzamen van maatschappelijke organisaties. Coöperatie GOED kent een onbezoldigd 
bestuur en heeft geen personeel. 
 

3. Zon Op Alle Zaken is oprichter van coöperatie GOED en bedenker van het concept om 
energieprojecten op deze manier en met dit doel op te zetten.  
 

4. Zon Op Alle Zaken en coöperatie GOED streven ernaar om in samenwerking tot zoveel 
mogelijk energieprojecten te komen tegen zo laag mogelijke kosten. Zon Op Alle Zaken is een 
maatschappelijke onderneming, met een duidelijke missie en gericht op een rendabele 
bedrijfsvoering. 
 

5. Zon Op Alle Zaken ontwikkelt de energieprojecten op eigen risico, en draagt deze over aan de 
coöperatie als deze gereed zijn voor exploitatie, of zoveel eerder of later als nodig is voor een 
goede opzet en uitvoering van het project. 
 

6. Coöperatie GOED betaalt hiervoor een eenmalige, kostendekkende bijdrage aan Zon Op Alle 
Zaken. De hoogte van deze bijdrage is gebaseerd op de bestede tijd en het uurtarief, en de 
gemaakte kosten. Hierover worden per energieproject afspraken gemaakt. 
 

7. Zon Op Alle Zaken streeft altijd naar zo laag mogelijke kosten, en maakt deze inzichtelijk in de 
begroting bij het energieproject. 
 

8. Coöperatie GOED is niet gebonden aan Zon Op Alle Zaken voor de opzet van 
energieprojecten, maar kan ook met andere adviseurs of ontwikkelaars afspraken maken over 
de opzet van energieprojecten die bijdragen aan de doelen van de coöperatie. 
 

9. Zon Op Alle Zaken is niet gebonden aan coöperatie GOED voor de overdracht van 
ontwikkelde projecten, maar kan ook afspraken maken met andere exploitanten van 
energieprojecten. 
 

10. Beide partijen evalueren deze afspraken aan het einde van 2023, en leggen de bevindingen en 
het verslag ervan voor aan de ALV van coöperatie GOED. 

 
Groningen, 17 februari 2022 
 
 
 
Zon Op Alle Zaken B.V. 
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