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VOORSTEL DUURZAAMHEIDSFONDS GOED VEUR MEKARE 

mei 2020 
 
 
Inleiding 
In de Algemene Ledenvergadering van 12 december 2019 is besloten een werkgroep in te 
stellen voor het maken van een voorstel voor de inrichting en werkwijze van het 
duurzaamheidsfonds Goed Veur Mekare.  
De werkgroep bestaat uit Tineke Oostendorp-Kamphuis en Gerard Jutten. Zij hebben zich 
georiënteerd op de mogelijkheden en hebben zich laten inspireren door ervaringen en 
kennis bij andere fondsen.  
De werkgroep heeft een eerste concept aangeboden aan enkele betrokkenen en aan het 
bestuur van Goed Veur Mekare. De ontvangen aanvullende ideeën en suggesties zijn 
betrokken bij de verdere uitwerking van het conceptvoorstel Duurzaamheidsfonds. 
De werkgroep stelt het bestuur voor om dit conceptvoorstel vast te stellen en vervolgens 
voor te leggen aan de ledenvergadering van de coöperatie met daarbij de tekst van het 
reglement van het duurzaamheidsfonds, het aanvraagformulier en het evaluatieformulier. 
De ALV zal op voorstel van het bestuur het reglement van het fonds vaststellen. Dat 
reglement bevat onderstaande uitgangspunten, criteria en werkwijze. Na vaststelling is de 
uitvoering een zaak van het bestuur en van de in te stellen adviescommissie van het bestuur 
(zie werkwijze).  
 
 
Uitgangspunten 

- De basis voor het duurzaamheidsfonds is vastgelegd in de statuten en huishoudelijk 
regelement van de coöperatie. 
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- “Duurzaam” is een begrip met heel veel interpretatiemogelijkheden. De coöperatie 
Goed Veur Mekare baseert zich op bovenstaand plaatje. 

- De werkgroep neemt als uitgangspunt dat het duurzaamheidsfonds bedoeld is voor 
duurzame projecten van personen (gericht op anderen), voor groepen en 
(samenwerkende) organisaties en instellingen in de gemeente Olst-Wijhe en 
omgeving1. (zie criteria verderop). Dat kunnen bijvoorbeeld zijn verenigingen, 
stichtingen, maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen.  

- Het duurzaamheidsfonds draagt daardoor ook bij aan het draagvlak voor de doelen 
van de coöperatie Goed Veur Mekare.  

- Het duurzaamheidsfonds is niet bedoeld voor steun aan individuele leden van de 
coöperatie. 

- Commerciële organisaties kunnen geen gebruik maken van het duurzaamheidsfonds. 
- Het duurzaamheidsfonds wordt gevoed met een deel van de middelen die GVM 

ontvangt als aandeelhouder van haar projecten, om te beginnen van het zonnepark 
Noordmanshoek, jaarlijks te bepalen door bestuur en ledenvergadering. Ook andere 
inkomsten zijn in de toekomst denkbaar.  

- De bijdrage van het fonds aan plannen zal nooit meer dan 50% van de daadwerkelijk 
gemaakte kosten van een plan zijn. (additionele financiering). Voorgesteld wordt om 
jaarlijks een maximumbedrag aan te geven om te voorkomen dat mensen te veel 
energie stoppen in financieel niet haalbare plannen. Voorshands wordt uitgegaan van 
een jaarlijks totaal beschikbaar bedrag van ca. € 5000, oplopend tot mogelijk € 
20.000 per jaar of meer 

- Het duurzaamheidsfonds streeft er naar om jaarlijks een of meerdere plannen te 
honoreren,  

- Aan de toekenning wordt jaarlijks publiciteit verbonden. 

 
Criteria voor toekenning van een bijdrage uit het duurzaamheidsfonds 

- Een plan of activiteit kan worden ingediend door één persoon (mits daar draagvlak 
voor is bij de beoogde doelgroep), een groep van personen, een of meerdere 
(samenwerkende) organisaties of instellingen in de gemeente Olst-Wijhe en 
omgeving en wordt ook (grotendeels) uitgevoerd binnen de gemeentegrenzen van 
Olst-Wijhe. 

- Het ingediende plan is primair van en voor inwoners van de gemeente Olst-Wijhe. 
- Het ingediende plan levert een aantoonbare bijdrage aan een of meerdere van de 

volgende duurzaamheidsaspecten: 
o verlaging van de CO2  -emissie 
o energiebesparing  
o versterking biodiversiteit 
o circulaire economie 
o hergebruik van grondstoffen 

 
1 “en omgeving” is hier op dezelfde wijze bedoeld als in de statuten, om ook een lidmaatschap mogelijk te maken voor 
mensen die op een zeer  geringe afstand buiten de gemeente Olst-Wijhe wonen. 
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- Het geven van voorlichting en educatie maakt zo mogelijk ook deel uit van het plan. 
Een plan dat alleen bestaat uit voorlichting en educatie komt niet in aanmerking. De 
uitvoering van het plan moet een aantoonbaar resultaat in duurzaamheid opleveren. 
Zie de hierboven genoemde duurzaamheidsaspecten en de figuur bovenaan dit stuk. 

- Het vergroten van betrokkenheid en draagvlak voor de energietransitie, juist onder 
groepen die minder draagkrachtig zijn maakt zo mogelijk deel uit van het plan (d.w.z. 
veel gewicht in puntentelling).  

- Het plan kan na toekenning binnen 6 maanden worden gestart en dient in principe 
binnen 1 jaar te worden uitgevoerd.  

- Bij de indiening van het plan zit een begroting van kosten en een uitvoeringsplan.  
- De indiener(s) van het plan is (zijn) verplicht mee te werken aan een evaluatie van 

het plan na uitvoering. 
- Het karakter van de bijdrage is een eenmalige bijdrage. 
- Het plan heeft duidelijk de financiële ondersteuning van het fonds nodig om tot 

stand te komen. 
- Plan wordt door de indiener zelf uitgevoerd al of niet samen met anderen. 

 
Elk ingediend plan wordt beoordeeld op deze criteria. Niet wie het eerst komt, het eerst 
maalt. Via een wegingskader worden aan elk criterium punten toegekend. Beneden een 
bepaald puntenaantal wordt het plan afgewezen en komt dus niet in aanmerking voor een 
bijdrage. Plannen die voldoen aan de minimumeisen, worden gerankt op puntenaantal zodat 
het beste / de beste plan(nen) binnen het beschikbare jaarbudget word(t)en gehonoreerd. 
Dit wegingskader wordt nader uitgewerkt in het reglement, is transparant en wordt vooraf 
kenbaar gemaakt aan de aanvragers, zodat teleurstellingen zo veel mogelijk worden 
voorkomen.  
 
 
Werkwijze duurzaamheidsfonds 

- Jaarlijks wordt, na de ledenvergadering waarin het financieel jaarverslag is 
goedgekeurd, in de lokale pers bekend gemaakt door het bestuur van Goed Veur 
Mekare dat er plannen kunnen worden ingediend vóór een bepaalde datum; indien 
het fonds na de eerste ronde niet leeg is kan het bestuur besluiten dat  tweemaal per 
jaar te doen. Bij de bekendmaking worden de criteria duidelijk gemaakt en 
toegelicht. Ook wordt aangegeven welk budget maximaal beschikbaar is in dat jaar. 

- Jaarlijks bepaalt het bestuur of er één of meerdere initiatieven financieel 
ondersteund kunnen worden. 

- De plannen worden ingediend bij een nader te bepalen adres van de 
Adviescommissie Duurzaamheidsfonds Goed Veur Mekare en binnen een nader te 
bepalen termijn. Deze adviescommissie (drie wijze vrouwen en/of mannen) 
beoordeelt de plannen en maakt een ranking van de ingediende plannen. 
De indieners krijgen de kans om hun plannen mondeling toe te lichten aan de 
adviescommissie 

- De uitkomst van de beoordeling en ranking wordt verwerkt in een advies aan het 
bestuur. Het bestuur beslist en communiceert die uitslag in de lokale pers. 
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- Overweging: gelet op de lokale betrokkenheid en eventuele gevoeligheden is het 
wellicht wenselijk dat de uitslag eerst mondeling wordt gecommuniceerd met de 
indieners met een uitleg van het waarom van het resultaat van de weging. 

- Beroep op de beslissing van het bestuur is niet mogelijk.  
- Het resultaat van de jaarlijkse toekenning(en) uit het duurzaamheidsfonds wordt in 

de lokale pers en op de site bekend gemaakt.  
- Ontsnappingsclausule: in gevallen waarin het reglement niet voorziet of waar het 

contraproductief is, mag het bestuur er gemotiveerd van afwijken. 
- De ALV van de coöperatie ontvangt elk jaar bij de jaarafrekening een overzicht van de 

gehonoreerde plannen en de beschikbaar gestelde bedragen.  

 
Tineke Oostendorp-Kamphuis en Gerard Jutten - mei 2020, 
Bestuur GVM - augustus 2020. 

 
 
Bijlagen: 

a. Conceptreglement  
b. Concept-aanvraagformulier  
c. Concept-evaluatieformulier  
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Bijlage 
 
Statuten coöperatie Goed Veur Mekare:  
 
Doel 
Artikel 2. 
A. De coöperatie heeft als doel bij te dragen aan de energietransitie en de daarbij 
behorende maatschappelijke ontwikkeling. 
Met dit doel voorziet de coöperatie in de stoffelijke behoeften van haar leden krachtens 
overeenkomsten met hen gesloten in het bedrijf dat zij te dien einde ten behoeve van 
haar leden uitoefent of doet uitoefenen. Zij kan ook de maatschappelijke belangen van 
leden behartigen. 
 
B. De coöperatie heeft meer specifiek ten doel de leden te ondersteunen bij het 
realiseren van hun duurzaamheidsdoelstellingen, waaronder begrepen doch niet 
uitsluitend op het gebied van energie, voedsel, lokale economie, mobiliteit, sociale 
duurzaamheid en inclusieve lokale samenleving, meer in het bijzonder: 
1. het bevorderen en faciliteren van de lokale transitie van fossiele naar duurzame 
energie door middel van: 
a. het verminderen van energiegebruik; 
b. een efficiënt energiegebruik; 
c. de lokale opwekking en het gebruik van duurzame energie; 
2. het bevorderen en faciliteren van een lokale circulaire economie door middel van 
bedrijven en bedrijvigheid die zich in belangrijke mate kenmerken door: 
a. een duidelijk lokale worteling 
b. gerichtheid op het optimaal benutten van zo lokaal mogelijke hulpbronnen, goederen 
en diensten 
c. respect voor mens en milieu, hier en elders op de wereld; 
d. gerichtheid op het creëren van maatschappelijk toegevoegde waarde; 
3. het verrichten van al hetgeen met de in dit artikel bepaalde doelen verband houdt of 
daartoe bevorderlijk kan zijn. 
 
C. De coöperatie heeft ten slotte als doel een katalysator te zijn tussen samenleving en 
de gemeente(n), waarbij de coöperatie waarde toevoegt aan de realisatie van 
duurzaamheid in de gemeente Olst-Wijhe en een bijdrage levert aan een toekomst 
waarin gewerkt wordt aan het bevorderen van een evenwicht tussen economische, 
sociale en ecologische belangen. 
 
Zij tracht haar hiervoor onder A, B en C voormelde doelstellingen onder meer te bereiken 
door: 
a. het uitoefenen of doen uitoefenen van een bedrijf ten behoeve van haar leden; 
b. Het oprichten van of een relatie aangaan met een uitvoeringsorganisatie met 
leveringsbevoegdheid en programma verantwoordelijkheid, die de leden directe toegang 
geeft tot de energiemarkt; 
c. het sluiten van overeenkomsten met leden teneinde te voorzien in hun behoefte aan 
uitwisseling, inkoop en verkoop van duurzame, lokaal geproduceerde energie; 
d. het ondersteunen van leden bij initiatieven die de realisatie van de doelstellingen van 
de coöperatie bevorderen; 
e. het aangaan van overeenkomsten met derden voor het leveren van diensten; 
f. het oprichten van, deelnemen in of samenwerken met organisaties, als dat voor het 
bereiken van het doel van de coöperatie bevorderlijk kan zijn; 
g. het geven van voorlichting over onderwerpen die de doelstellingen van de coöperatie 
ondersteunen, en het ondersteunen van de leden bij promotie en voorlichting; 
h. het bevorderen van kennisdeling en samenwerking op in voorgaand lid genoemde 
gebieden, tussen de leden onderling en met belangstellenden en andere stakeholders. 
i. het optreden als vertegenwoordiger namens de leden waar dat de doelstellingen van de 
coöperatie ondersteunt; 
k. het ontwikkelen van werkinstrumenten, met name op financieel en bancair vlak, gericht 
op de realisatie van haar doelen; 
l. het bevorderen van het maatschappelijk draagvlak voor burgerinitiatieven die de 
doelstellingen van de coöperatie dienen bij bewoners, overheden en politiek door middel 
van informatieverstrekking, promotieactiviteiten en lobby; 
m. het uitvoeren van alle voorkomende werkzaamheden die met het vermelde doel in 
verband staan of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.” 

 


