
 

 
 
 

Informatie en Reglement Proeflidmaatschap 
 

Welkom bij deA 
 
deA is de energiecoöperatie van en voor Apeldoorners. Lokale, duurzame energie, daar gaan 
we voor. Als lid steun je dit en ben je deel van een actieve inspirerende beweging. Met elkaar 
nemen we onze energie weer in eigen hand. Is duurzaamheid voor jou belangrijk? Word dan 
lid. Wil je eerst wilt ontdekken of deA iets voor je is? Kies dan voor het proeflidmaatschap.   
 
Als proeflid draag je je steentje bij aan duurzame energie van en voor Apeldoorn. Hieronder 
leggen we uit wat het proeflidmaatschap is, welke voordelen het je biedt en welke voorwaarden 
we hanteren.  
 

(Proef)lidmaatschap van deA biedt je: 
 

• een netwerk van positieve Apeldoorners voor het uitwisselen van ervaringen, 
ideeën en kennis over duurzaamheid en energie. 

• (mede) zeggenschap over deA 
• eerste recht van inschrijving bij collectieve projecten 
• activiteiten voor en door leden 
• 20x à jr. 10 euro korting GreenWheels deelauto 
• Gratis lenen van apparaten uit de leenwinkel (soms wel borg betalen) 
• samen staan we sterk, door mee te doen maak je deA sterker 
• De mogelijkheid zinvol vrijwilligerswerk te doen en daarmee verschil te maken 

 
Lid of proeflid?  
 
Vind jij duurzame energie belangrijk en wil je iets betekenen voor Apeldoorn? Word lid, of 
proeflid! Kijk hier wat bij je past.   
 

  Proeflid Lid 
Contributie €10 voor een half jaar  €25 per jaar 

Participatie Geen Minimaal 1 maximaal 100 
(€50 per stuk) 

Leenwinkel Geen leenkosten, soms 
borg. 

Geen leenkosten, soms 
borg 

Huurauto 10 keer €10 korting (half 
jaar) 

20 keer €10 korting (jaar) 
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Reglement proeflidmaatschap 
  
  
Laten we kennis maken! 
  

1. Je bent een natuurlijk persoon en je bent 18 jaar of ouder. Je meld je aan als 
proeflid van Coöperatie deA met naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.  

2. Het doel van het proeflidmaatschap is om deA te steunen en te ontdekken of het 
lidmaatschap wat voor je is. Daarom geldt net als voor leden:  
a.       Je onderschrijft de doelstellingen van deA: met onze eigen energie een positieve 
verandering realiseren. Duurzame, lokale energie en energiebesparing, van en voor 
Apeldoorn.  
b.       Tijdens het proeflidmaatschap ontvang je alle voordelen en communicatie die leden 
ook krijgen. Dat betekent ook dat je uitgenodigd wordt op de ALV. Je hebt alleen geen 
stemrecht op de ALV.  
c.       Je hebt geen financiële aansprakelijkheid voor de coöperatie.  

3. Je proeflidmaatschap duurt 6 maanden en is niet tussentijds opzegbaar. Na afloop 
vragen we je of je lid wilt worden.  Je kan maar één keer proeflid zijn.  

4. Een proeflidmaatschap kost €10 contributie. Als je na 6 maanden lid wordt en je 
hebt in dat kalenderjaar al contributie betaald, dan hoef je dat jaar geen 
contributie meer te betalen.  

  
  
 

 
 
 


