Procedure lidmaatschap
De aanvrager geeft aan geïnteresseerd te zijn om Lid te worden van de Vereniging, het Bureau
verstrekt deze aanvrager daartoe de benodigde informatie.
1. De aanvrager vult het aanmeldformulier in zoals die op de website van de Vereniging te
vinden is. Hierbij geeft de aanvrager expliciet aan toestemming te geven om digitaal
benaderd te worden. Ook vult de aanvrager het contributieberekeningsformulier in.
Met het volledig en waarheidsgetrouw invullen van deze formulieren wordt de
aanvrager een Aspirant-lid.
2. Het Bureau organiseert een kennismakingsgesprek tussen het Aspirant-lid en een
vertegenwoordiger vanuit het Algemeen Bestuur of het Bureau, waarbij het Aspirantlid zich nader voorstelt. Door Holland Solar wordt tijdens dit gesprek een nadere
toelichting gegeven over de activiteiten van de Vereniging, hoe een Lid daarin kan
deelnemen en wat er van een Lid wordt verwacht.
3. Tijdens een eerstvolgende bestuursvergadering wordt door het Algemeen Bestuur
besloten of het Algemeen Bestuur ‘bezwaar’ of ‘geen bezwaar’ heeft tegen de
toetreding van het Aspirant-lid.
4. Deze beslissing wordt door het Bureau aan de aanvrager meegedeeld. Het Aspirant-lid
wordt ook een factuur voor het lidmaatschap voor de periode vanaf dagtekening van de
brief tot het einde van het kalenderjaar toegestuurd. Op de eerstvolgende ALV maakt
het Algemeen Bestuur bekend wat het heeft besloten met betrekking tot de toetreding
van de Aspirant leden.
5. Bij betaling van de factuur is het Aspirant-lid een Lid van de verenging geworden.

Als lid kunnen slechts worden toegelaten:
1. In Nederland woonachtige natuurlijke personen en in Nederland gevestigde
rechtspersonen en personenvennootschappen met economische toegevoegde waarde
op het gebied van zonne-energie toepassingen, die naar het oordeel van het bestuur
voldoende belang hebben bij de toepassing van zonne- energiesystemen; en
2. Zij aan wie in een individueel geval ontheffing van de hierboven omschreven vereisten
voor het lidmaatschap is verleend door het bestuur, nadat de algemene vergadering
hiervoor goedkeuring heeft verleend, aan welke ontheffing nadere voorwaarden
kunnen worden gesteld.

