Spelregels Maatschappelijke bijdrage

Inleiding

Voor iedere afnemer (gas en stroom) bij AGEM wordt iedere maand € gereserveerd als maatschappelijke
bijdrage. Dit geld vloeit direct terug naar de Achterhoek en draagt bij aan een duurzame en sterke regio.
Opbouw

•

Voor alle afnemers van energie via AGEM wordt €,- incl. BTW per aansluiting per maand gereserveerd
als maatschappelijke bijdrage. Gas en elektriciteit hebben een aparte aansluiting, voor afnemers met
een contract voor elektriciteit én gas, wordt dus €,- incl. BTW per maand gereserveerd.

•

De maatschappelijke bijdrage wordt per maand opgebouwd. AGEM zal bij een klant met een , of 
jarig contract het op te bouwen bedrag voor de geldende contractperiode direct ter beschikking stellen
aan het maatschappelijke doel. *)

•

o

 jarig contract voor Elektriciteit en Gas levert €,- op.

o

 jarig contract voor Elektriciteit en Gas levert €,- op.

o

 jarig contract voor Elektriciteit en Gas levert €,- op.

De maatschappelijke bijdrage wordt via de energierekening geïncasseerd en zit versleuteld in de
bedrijfskosten (vastrecht)
o

De bedrijfskosten (vastrecht) per aansluiting (gas of elektriciteit) per maand zijn dus inclusief
€ maatschappelijke bijdrage

o

Prijzen zijn inclusief BTW

Besteding

•

De maatschappelijke bijdrage kan alleen worden besteed aan de door AGEM beschikbaar gestelde
doelen. Een overzicht van de mogelijkheden is beschikbaar op de website van AGEM agem.nu/overagem/maatschappelijke-bijdrage/

•

Afnemers van energie (klanten) kunnen zelf kiezen voor welke van de beschikbaar gestelde doelen zij
hun maatschappelijke bijdrage willen inzetten.

•

De selectie van het project voor besteding van de maatschappelijke bijdrage vindt plaats op de site van
AGEM (agem.nu/over-agem/maatschappelijke-bijdrage/) door het project te selecteren en het
bijbehorende formulier in te vullen.

•

Ook kan een email worden gestuurd naar info@agem.nu, onder vermelding van
o

Naam

o

postcode, huisnummer

o

Naam maatschappelijk doel (bv. Naam van de Sportvereniging)

o

De hoogte van de maatschappelijke bijdrage.

•

AGEM registreert per klant de hoogte en het gekozen doel van de maatschappelijke bijdrage en de
bestede contractperiode en bevestigt dit per E-mail aan de klant.

•

Er kan niet meer maatschappelijke bijdrage worden besteed dan is opgebouwd of door AGEM ter
beschikking is gesteld.

Projecten

•

AGEM kan samen met een (maatschappelijke) organisatie een project starten voor de maatschappelijke
bijdrage.

•

Het project moet bijdragen aan duurzame energie opwekking of energiebesparing in de Achterhoek.

•

In een project wordt een specifiek doel en een beperkte periode gesteld waarin klanten hun
maatschappelijke bijdrage aan dat project kunnen besteden.

•

Lokale initiatieven kunnen in overleg een project starten zonder dat deze specifiek gedefinieerd is. Het
initiatief heeft dan een jaar de tijd om het project te definiëren. Als dat niet binnen een jaar gebeurt
wordt de maatschappelijke bijdrage weer teruggeven aan de klant. Deze is dan weer vrij om te
besteden.

•

Een maatschappelijke bijdrage die door een klant buiten de vastgestelde periode aan een project wordt
besteed, kan niet meer worden toegekend aan dat project.

•

AGEM informeert de deelnemende organisaties aan een project over de klanten die hun
maatschappelijke bijdrage aan dat project hebben toegekend, evenals de hoogte van het totaal
verzamelde bedrag.

•

De deelnemende organisatie kiest één of meer projecten voor de besteding van de verzamelde
maatschappelijke bijdragen en kan het totaalbedrag inzetten voor energiebesparende maatregelen
zoals isolatie, zonnepanelen, led-verlichting en energiezuinige apparatuur. **)

•

De inzet van het verzamelde geld vindt plaats binnen de Achterhoek

•

De maatschappelijke organisatie kan de uitgaven voorschieten en (een deel van) de rekening(en)
declareren aan AGEM. Daarbij mag het factuurbedrag nooit hoger zijn dan de totale verzamelde
maatschappelijke bijdrage.

•

De maatschappelijke organisatie kan ook (een deel van) de rekening(en) direct door de leverancier aan
AGEM in rekening laten brengen. Daarbij mag het totale in rekening gebrachte bedrag nooit meer zijn
dan de totale verzamelde maatschappelijke bijdrage.

•

De deelnemende organisatie aan een project is:
o

eigenaar van de (aangepaste) installatie na uitvoering van de maatregelen

o

zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de maatregelen en al wat nodig is om de
uitvoering mogelijk te maken

o

zelf verantwoordelijk voor onderhoud, verzekering en al wat verder wenselijk en nodig is voor
een als normaal goed te beschouwen beheer

Ledenactie

•

Als een vereniging een wervingsactie uitzet onder haar leden, spreken we van een ledenactie.

•

Ook niet leden van de vereniging, zoals familie, vrienden en kennissen, mogen meedoen in de
ledenactie.

•

Samen met de vereniging wordt een termijn afgesproken waarbinnen de ledenactie geldt.

•

Verenigingen die een ledenactie houden voor een project kunnen in aanmerking komen voor een
verdubbeling van de maatschappelijke bijdrage. Toekenning hiervan vindt voorafgaand op de
ledenactie plaats door AGEM.

•

De verdubbeling geldt voor de totale opbrengst uit de maatschappelijke bijdrage van de door de actie
verworven leden, zoals die wordt vastgesteld aan het einde van de afgesproken termijn van de
ledenactie.

Producten

•

De maatschappelijke bijdrage kan ook worden besteed aan producten of diensten die bijdragen aan
duurzame energieopwekking of energiebesparing.

•

De beschikbare producten of diensten zijn te vinden op onze website: agem.nu/overagem/maatschappelijke-bijdrage/

*) Zolang de financiële mogelijkheden van AGEM dit toelaten (ter beoordeling van AGEM); toezeggingen door
AGEM voor specifieke projecten met een reeds vastgesteld bedrag, worden nagekomen. AGEM zal op de website
bekend maken als het op te bouwen bedrag niet meer kan worden voorgeschoten.
**) AGEM kan eisen stellen aan de besteding van het geld met het doel om zeker te stellen dat er voldoende
opwekking of besparing wordt gerealiseerd.

