
 

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST  

Inleiding: 

Energie coöperatie  Duurzaam Duurswold  wil gaan samenwerken met 

Duurswoldster(sport)verenigingen op basis van deze samenwerkingsovereenkomst. Als leden van de 

(sport)verenigingen energie afnemen van  Noordelijk Lokaal Duurzaam via Energie coöperatie  

Duurzaam Duurswold  kunnen zij Energie coöperatie  Duurzaam Duurswold  opdracht geven hun 

(sport)vereniging een deel van de wederverkopersvergoeding uit te keren.  

Als tegenprestatie wil Energie coöperatie  Duurzaam Duurswold , via de media van de Duurswoldster 

verenigingen, bredere bekendheid geven aan de  doelstellingen en activiteiten  van Energie 

coöperatie  Duurzaam Duurswold  om het draagvlak voor de opwekking en het gebruik van duurzame 

energie in Duurswold te vergroten. 

 

De ondergetekenden:  

A. De rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging ‘(……………)’’, gevestigd aan 

 ……….., te (……) …………….en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van   

 Koophandel onder nummer:………., volgens haar statuten rechtsgeldig   

 vertegenwoordigd door (….),  hierna te noemen ‘de Vereniging’:  

 

 en  

B. De rechtspersoonlijkheid bezittende coöperatie met uitgezonderde aansprakelijkheid  

Energie coöperatie  Duurzaam Duurswold  UA, gevestigd aan de  Hoofdweg 210, 9626AL te 

Schildwolde, en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 

nummer: 67509630  ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar  bestuurders  C. 

Bänffer,  W. Barels en D. Rezelman respectievelijk voorzitter, penningmeester en secretaris 

van Energie coöperatie  Duurzaam Duurswold UA,  hierna te noemen ‘Energie coöperatie  

Duurzaam Duurswold ’. 

 

 In aanmerking nemende dat:  

1. de Vereniging  actief is op het gebied cultuur/sport/muziek/welzijn,  en voor Energie 

coöperatie  Duurzaam Duurswold  interessant is  in communicatief opzicht en dat Energie 

coöperatie  Duurzaam Duurswold  derhalve bereid is de Vereniging financieel te 

ondersteunen;  

 

2. dat Energie coöperatie  Duurzaam Duurswold  gelet op haar statutaire bepalingen zich ten 

doel stelt het stimuleren en realiseren van besparingen op het energiegebruik in Duurswold, 

het stimuleren en realiseren van het op duurzame wijze produceren van energie in 

Duurswold en het bevorderen van de (maatschappelijke) leefomgeving; 

 

3. door Energie coöperatie  Duurzaam Duurswold  aan de leden en deelnemers van Energie 

coöperatie  Duurzaam Duurswold  de mogelijkheid wordt geboden aan te geven welke lokale 

vereniging, waarmee Energie coöperatie  Duurzaam Duurswold  een overeenkomst heeft 

gesloten, ondersteund wordt ten behoeve van de verwezenlijking van de hiervoor genoemde 



 

doelstellingen van Energie coöperatie  Duurzaam Duurswold ; 

 

4. onder deelnemers en leden van Energie coöperatie  Duurzaam Duurswold  wordt verstaan 

een ieder die stroom en/of gas afneemt via Energie coöperatie  Duurzaam Duurswold  bij de 

coöperatieve vereniging Noordelijk Lokaal Duurzaam UA; 

 

5. Energie coöperatie  Duurzaam Duurswold  geschikte mogelijkheden ziet haar eigen 

doelstellingen te verwezenlijken door in het kader van de hiervoor bedoelde activiteiten zijn 

naamsbekendheid of de bekendheid van zijn doelstellingen, diensten en producten te 

vergroten;  

 

6. Partijen ten aanzien van het voorgaande overleg hebben gevoerd. Dit overleg heeft geleid tot 

overeenstemming, die partijen schriftelijk wensen vast te leggen.  

 

 

En verklaren als volgt te zijn overeengekomen:  

 

Artikel 1 (voorschriften sportbond voor zover van toepassing) 

Op deze overeenkomst zijn de regels van toepassing welke door de sportbond, waarbij de 

Vereniging is aangesloten, met betrekking tot financiële steun zijn gegeven. Partijen 

verklaren dat deze voorschriften een onverbrekelijk deel van deze overeenkomst uitmaken.  

Indien bepalingen uit deze overeenkomst strijdig zijn met regels, betrekking hebbende op 

financiële ondersteuning, van de bond of indien voor bepaalde prestaties de goedkeuring van 

de bond nodig is, prevaleren de regels van de bond c.q. worden de prestaties 

overeengekomen onder voorbehoud van goedkeuring door de bond.  

 

Artikel 2 (aard en inhoud)  

1. De Vereniging verleent hierbij het recht aan Energie coöperatie  Duurzaam Duurswold , welk 

recht door Energie coöperatie  Duurzaam Duurswold  wordt aanvaard, om de in het volgende 

lid omschreven communicatiemogelijkheden van de Vereniging, welke voortvloeien uit dan 

wel verband houden met haar activiteiten, aan te wenden ter bekendmaking van de naam, 

doelstellingen, goederen en diensten van de Energie coöperatie  Duurzaam Duurswold .  

2. Onder communicatiemogelijkheden worden in deze overeenkomst uitsluitend begrepen:  

a) het ter beschikking stellen van ruimte in publiciteitsmateriaal, zoals affiches, advertenties, 

programmaboekjes, clubbladen, toegangsbewijzen, uitnodigingskaarten, 

lidmaatschapskaarten en dergelijke. 

 b) de toestemming om tijdens op het publiek gerichte activiteiten van de Vereniging gratis 

monsters en/of andere promotieartikelen uit te delen, onder meer via een door Energie 

coöperatie  Duurzaam Duurswold  bij de activiteit te plaatsen promotiestand. 

 

Artikel 3 (ingang, duur en beëindiging)  

1. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van drie jaar,  ingaande op  1 januari 

2016 en mitsdien eindigende op 31 december 2018.   

2. Deze overeenkomst zal na het verstrijken van de overeengekomen periode  van rechtswege 

eindigen zonder dat daartoe enige opzegging vereist is. Energie coöperatie  Duurzaam 

Duurswold  heeft evenwel een optie tot verlenging van de overeenkomst onder  



 

vergelijkbare en nader te overleggen voorwaarden. Partijen zullen daartoe uiterlijk zes 

maanden voor afloop van deze overeenkomst met elkaar in overleg treden.  

3. Deze overeenkomst eindigt tevens onmiddellijk, zonder dat opzegging is  vereist, op het 

moment dat een der partijen in staat van faillissement wordt  verklaard, surseance van 

betaling aanvraagt, dan wel ontbonden  respectievelijk geliquideerd wordt.  

 

 

Artikel 4 (tussentijdse opzegging)    

1. Deze overeenkomst kan uitsluitend in de volgende gevallen tussentijds  worden opgezegd: 

 A) door de Vereniging indien Energie coöperatie  Duurzaam Duurswold  haar verplichtingen 

zoals omschreven in de artikelen 5, en 6 van deze overeenkomt niet nakomt; 

B)  door Energie coöperatie  Duurzaam Duurswold  indien de Vereniging haar verplichtingen 

zoals omschreven in de artikelen 5, 7, 8, 9 en 10 niet nakomt ; 

C) door Energie coöperatie  Duurzaam Duurswold , indien het aan de Verenging door de 

sportbond, bij wie de Vereniging is aangesloten, structureel wordt verboden één of meer 

van de in artikel 2 lid 2 genoemde categorieën van communicatiemogelijkheden aan te 

wenden, zodat daardoor de communicatieve mogelijkheden van Energie coöperatie  

Duurzaam Duurswold  in belangrijke mate worden verminderd en van Energie coöperatie  

Duurzaam Duurswold  in redelijkheid niet meer kan worden gevraagd de overeenkomst 

onveranderd te laten voortduren;  

 D) door Energie coöperatie  Duurzaam Duurswold , indien zij van overheidswege of 

anderzijds wordt  verboden de onderhavige samenwerkingsovereenkomst aan te gaan 

en/of te laten voortduren; 

 E) door beide partijen indien een der partijen een fusie aangaat of een samenwerkingsvorm 

aangaat met een derde partij; 

F) met wederzijdse schriftelijke goedkeuring van beide partijen.  

 

2. Bij tussentijdse beëindiging als bedoeld in lid 1 van dit artikel dient een  opzeggingstermijn 

in acht te worden genomen van tenminste twee maanden.   

Partijen zullen in alle onder het vorige lid genoemde gevallen nog in redelijkheid 

onderhandelen over aanpassing of wijziging van de overeen komst en daarmee pogen te 

komen tot een voortzetting van deze overeenkomst. 

 

3. Opzegging dient te geschieden bij aangetekende brief onder vermelding van de redenen 

van de tussentijdse beëindiging. Ingeval van tussentijdse beëindiging als bedoeld in dit 

artikel, vindt geen restitutieplaats van hetgeen krachtens deze overeenkomst is betaald of 

gepresteerd. Voor zover betalingen in termijnen, als bedoeld in artikel 5, is 

overeengekomen, kan een evenredig deel van de alsdan verschuldigde prestatie worden 

gevorderd respectievelijk teruggevorderd.  

 

Verplichtingen van Energie coöperatie  Duurzaam Duurswold    

 

Artikel 5 (Uit te keren bedrag)  

  

1. Energie coöperatie  Duurzaam Duurswold  verplicht zich tot betaling van een uit te keren 

bedrag  van € 20,00 (exclusief BTW) per jaar voor iedere deelnemer of lid van Energie 

coöperatie  Duurzaam Duurswold  indien en voor zover hij of zij één jaar stroom of gas 

afneemt via Energie coöperatie  Duurzaam Duurswold  bij de coöperatieve vereniging 



 

Noordelijk Lokaal Duurzaam U.A.  én hij of zij aan Energie coöperatie  Duurzaam Duurswold  

schriftelijk kenbaar heeft gemaakt dat het bedrag aan zijn of haar aangegeven Vereniging 

dient te worden uitgekeerd door Energie coöperatie  Duurzaam Duurswold . 

2. Energie coöperatie  Duurzaam Duurswold  verplicht zich tot betaling van een uit te keren 

bedrag  van € 45,00 (exclusief BTW) per jaar voor iedere deelnemer of lid van Energie 

coöperatie  Duurzaam Duurswold  indien en voor zover hij of zij één jaar stroom en gas 

afneemt via Energie coöperatie  Duurzaam Duurswold  bij de coöperatieve vereniging 

Noordelijk Lokaal Duurzaam U.A.  én hij of zij aan Energie coöperatie  Duurzaam Duurswold  

schriftelijk kenbaar heeft gemaakt dat het bedrag aan zijn of haar aangegeven Vereniging 

dient te worden uitgekeerd door Energie coöperatie  Duurzaam Duurswold . 

 

3. Voor het beschikbaar stellen stelt Energie coöperatie  Duurzaam Duurswold  de voorwaarde 

dat de Vereniging   

 het uitgekeerde bedrag besteedt: 

 a) aan duurzame investeringen; 

 b) aan de leefbaarheid van de gemeenschap. 

4. Om zicht te houden op realisering van onze in lid 3 hierboven omschreven doelen dient de 

Vereniging aan het eind van elk kalenderjaar schriftelijk kenbaar te maken waaraan zij het 

uitgekeerde bedrag besteed heeft.  

5. De in de lid 1 en 2 genoemde bedragen dient Energie coöperatie  Duurzaam Duurswold  per 

kwartaal achteraf te voldoen. De administratie van Energie coöperatie  Duurzaam 

Duurswold  is leidend voor de vaststelling van de hoogte van het uit te keren bedrag. In 

verband privacyregels verstrekt Energie coöperatie  Duurzaam Duurswold  zonder 

schriftelijke toestemming geen gegevens van haar deelnemers of leden.  

6. De bedragen zoals genoemd in lid 1 en lid 2 zijn gebaseerd op de wederverkopersbijdrage 

die Energie coöperatie  Duurzaam Duurswold  per lid of deelnemer binnen deze 

overeenkomst van Energie coöperatie  Duurzaam Duurswold  ontvangt van Noordelijk 

Lokaal Duurzaam. Wijzigingen van de wederverkopersbijdrage kunnen aanleiding zijn voor 

Energie coöperatie  Duurzaam Duurswold  om de bijdrage aan te passen. 

 

Artikel 6 (geen reclameovereenkomsten met leden)  
Het is Energie coöperatie  Duurzaam Duurswold  niet toegestaan om 
reclameovereenkomsten met de individuele 
leden van de vereniging aan te gaan zonder voorafgaande toestemming van de  

 Vereniging.  
 
Verplichtingen van de Vereniging  
 
Artikel 7 (inspanningsverplichtingen)        

 
1. De Vereniging verricht haar activiteiten voor zover in haar vermogen zo optimaal mogelijk 

met inachtneming van alle eventueel van toepassing zijnde (inter)nationale afspraken en 
regelgeving.  

2. De Vereniging zal ernaar streven dat bij haar activiteiten een zo groot mogelijke 
bekendheid wordt gegeven aan Energie coöperatie  Duurzaam Duurswold , met name door 
publiciteit via radio, televisie, gedrukte- en social media.  

 
Artikel 8 (presentatie)   

Presentatie van de naam en/of logo en producten en/of diensten van Energie coöperatie  



 

Duurzaam Duurswold  door de Vereniging zowel tijdens activiteiten of (sportieve) 
optredens als daarbuiten, dient te geschieden door middel van vooraf overleg met Energie 
coöperatie  Duurzaam Duurswold .  
 

Artikel 9 (representativiteit)  
De Vereniging draagt er zorg voor, dat elk optreden door of namens haar in welk verband 
ook, voldoet aan de eisen van representativiteit. De Vereniging zal zich onthouden van 
handelingen en/of gedragingen ten gevolge waarvan de goede naam van Energie 
coöperatie  Duurzaam Duurswold  en de Vereniging in diskrediet kunnen worden gebracht. 
Zij zal dit eveneens van haar leden/spelers verlangen.  

 
Artikel 10 (exclusiviteit) 

Het is de Vereniging toegestaan om gedurende de looptijd van deze overeenkomst 
soortgelijke overeenkomsten aan te gaan met derden, onder voorwaarde dat Energie 
coöperatie  Duurzaam Duurswold  hiervan schriftelijk op hoogte wordt gesteld.  

 
 
 
Overige verplichtingen van partijen  

 
Artikel 11 (vertegenwoordiging)  

Beide partijen zullen een vertegenwoordiger aanwijzen die als contactpersoon met 

betrekking tot de naleving van deze overeenkomst zal functioneren. Voor Energie 

coöperatie  Duurzaam Duurswold  is dat: de Voorzitter en voor de Vereniging is dat: de 

Voorzitter.  

 

Artikel 12 (niet overdraagbaarheid)  

Het is de Vereniging noch Energie coöperatie  Duurzaam Duurswold  toegestaan haar 

rechten uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden, tenzij met 

voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij. 

 

Artikel 13 (niet-nakoming)  

In geval van niet nakoming door een van de partijen van een of meer verplichtingen 

krachtens deze overeenkomst of de wet op hem of haar rustende, heeft de wederpartij het 

recht om na in gebrekenstelling de overeenkomst door schriftelijke verklaring onder opgave 

van redenen te ontbinden, onverminderd het recht van de wederpartij om nakoming van 

de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.  

 

Artikel 14 (beëindiging)  

Na beëindiging van deze overeenkomst, uit welke hoofde ook, zal het partijen niet langer 

zijn toegestaan om rechten, welke ieder aan de overeenkomst kon ontlenen, speciaal met 

betrekking tot het gebruik van de naam van de wederpartij, op enigerlei wijze uit te 

oefenen. Met name is Energie coöperatie  Duurzaam Duurswold  niet gerechtigd om na 

beëindiging van deze overeenkomst in enigerlei vorm na-publiciteit te verwerven. Energie 

coöperatie  Duurzaam Duurswold  verplicht zich alle onder zijn verantwoordelijkheid 

vervaardigde communicatiemiddelen waarbij Vereniging wordt genoemd direct na 

beëindiging van de overeenkomst te (doen) vernietigen.  

 

Artikel 15 (geschillen)  



 

1. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst 

dan wel uit nadere overeenkomsten welke hieruit voortvloeien, zullen met uitsluiting van 

de gewone rechter worden beslecht door de arbitragecommissie (kamer sportsponsoring) 

van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) indien de Vereniging is aangesloten bij een 

Sportbond . De arbitrage vindt plaats conform het arbitragereglement van het ISR, zoals dat 

van kracht is op het moment dat een geschil aanhangig wordt gemaakt.  

Het Arbitragereglement is te raadplegen via de website www.instituutsportrechtspraak.nl.  

Voor Verenigingen die bij een andere branche zijn aangesloten is in principe het 

Arbitragereglement van de desbetreffende branche van toepassing.  

Voor verenigingen die niet lid zijn van een brancheorganisatie is in principe het 

Arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage instituut van toepassing. 

2. Een geschil wordt geacht te bestaan, zodra één der partijen dit bij aangetekend schrijven 

aan de wederpartij meedeelt.  

3. Het geschil wordt aanhangig gemaakt door indiening van een verzoekschrift, inhoudende 

een behoorlijke omschrijving van het geschil en hetgeen wordt gevorderd met vermelding 

van naam, adres en woonplaats van partijen.  

 

Artikel 16 

Op de overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.  

 

Artikel 17  

Van deze overeenkomst tussen partijen slechts schriftelijk kunnen worden afgeweken. 

Aanvullingen op deze overeenkomst zullen slechts schriftelijk kunnen plaatsvinden.  

 

Aldus in tweevoud overeengekomen op .. .. …. te ………… 

 

 

A. De Vereniging      B. Energie coöperatie  Duurzaam Duurswold  

 

 

 

……………………………………………..   C. Bänffer, voorzitter 

Naam:        

Voorzitter      W. Barels, penningmeester 

 

 

……………………………………………..   D.  Rezelman, secretaris 

    Naam:        

secretaris  

 

 

   

 

 

 

 


