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Artikel 1 

1. Dit reglement geeft invulling aan de in Artikel 17 van de statuten van de coöperatie 

vastgelegde mogelijkheid een huishoudelijk reglement op te stellen. Het huishoudelijk 

reglement is een aanvulling op, dan wel een meer gedetailleerde invulling van bepaalde 

artikelen van de statuten. In het geval van een verschil van invulling prevaleren de statuten. 

Artikel 2. Lidmaatschap 

1. Leden van de coöperatie zijn (rechts)personen die de Voorwaarden van Lidmaatschap hebben 

geaccepteerd. 

2. Bij beëindiging van het lidmaatschap eindigen ook overeenkomsten aangegaan tussen het lid 

en de coöperatie. In het geval een overeenkomst een deelname in een project betreft, dient 

deze deelname te worden overgedragen aan een ander lid van de coöperatie. Alle rechten en 

plichten die voortvloeien uit een overeenkomst blijven van kracht voor de periode tot aan 

beëindiging van die overeenkomst. 

Artikel 3. Algemene ledenvergaderingen 

1. Bij besluiten over een project met financiële consequenties voor de deelnemers in dat project, 

hebben alleen deze deelnemers stemrecht. Indien een voorgesteld besluit een negatief effect 

heeft op het jaarlijkse rendement van de deelnemers van meer dan 10%, moet een besluit 

worden genomen met tweederde meerderheid van de aanwezige deelnemers. Indien dat 

aantal stemmen niet wordt gehaald, volstaat op de volgende ledenvergadering een gewone 

meerderheid. 

2. Indien in een jaar de kosten van een project de baten overstijgen en de financiële reserve van 

het project niet toereikend is, zal het bestuur de ledenvergadering opties ter besluitvorming 

voorleggen die als uitgangspunt hebben dat een lid niet verplicht kan worden tot een extra 

financiële bijdrage om het tekort te dekken. Indien in het tekort wordt voorzien door een 

vrijwillige extra bijdrage van een deel van de leden, zal een toekomstig surplus van het 

project als eerste ten goede komen aan die leden, voor zover nodig om de extra bijdrage af te 

lossen. 

3. Leden kunnen vooraf schriftelijk hun stem uitbrengen over een geagendeerd voorstel, door 

middel van een bericht dat uiterlijk de dag voorafgaand aan de ledenvergadering bij de 

secretaris moet zijn. 

4. Het bestuur maakt van elke ledenvergadering een verslag dat zo snel mogelijk na de 

vergadering wordt verspreid onder de leden en waarin minimaal wordt vermeld: 

a. de datum en plaats van de vergadering; 

b. de aanwezige en afwezige bestuursleden en het aantal aanwezige en afwezige leden; 

c. de besproken punten en genomen besluiten. 

Artikel 4. Kascommissie 

1. De algemene ledenvergadering stelt voor de controle op de financiële jaarstukken een 

kascontrolecommissie in die minstens één keer per jaar een controle uitvoert op de uitgaven 

en inkomsten van de coöperatie. Deze commissie bestaat uit minimaal twee leden van de 

coöperatie geen bestuurslid zijnde. Voor deze leden zijn de bepalingen in de statuten en in dit 

reglement inzake bestuursleden van overeenkomstige toepassing. 

 



 

 

Artikel 5. Bestuurstaken en bevoegdheden 

1. Het bestuur besluit bij enkelvoudige meerderheid van stemmen. 

2. Bestuursleden hebben het recht om andere bestuursleden bij schriftelijke volmacht voor hen 

te laten stemmen. Deze volmachten dienen voorafgaande aan de behandeling van de agenda 

aan de voorzitter te worden overhandigd. 

3. Het bestuur zal besluiten die (kunnen) leiden tot een verslechtering van het financiële 

rendement van een project voorleggen aan de deelnemers in dat project. 

Artikel 6. Toewijzing deelname aan projecten 

1. De mogelijkheid tot voorinschrijving voor deelname aan een project zal worden 

bekendgemaakt aan allen die als geïnteresseerde in deelname aan een dergelijk project bij het 

bestuur bekend zijn. 

2. De mogelijkheid tot bevestiging van deelname aan een project zal worden bekendgemaakt 

aan allen die als geïnteresseerde in deelname aan een dergelijk project bij het bestuur bekend 

zijn, met opgave van een deadline. 

3. Toekenning van deelname geschiedt in eerste instantie op chronologische volgorde van 

voorinschrijving. 

4. Indien na de deadline bedoeld in lid 2 er nog ruimte voor deelname aan het project resteert, 

geschiedt toekenning van deelname op basis van het principe wie het eerst bevestigt, het 

eerst maalt. 

5. Het bestuur kan nadere uitgangspunten voor toekenning van deelname hanteren, zoals een 

maximum aandeel per lid in een project. 

 


