Participatiereglement deA
Pre-ambule
Dit reglement is een nadere uitwerking van de Statuten (artikel 7 lid 5). Dit reglement is op 17 april 2013
vastgesteld door het bestuur van de coöperatie onder goedkeuring van de ALV. Dat geldt ook voor wijzigingen
aan dit reglement.

BEGRIPSBEPALINGEN
In dit participatiereglement wordt verstaan onder:
a. De coöperatie: Coöperatie deA U.A., gevestigd te Apeldoorn
b. Het bestuur: het bestuur van de coöperatie
c. Participatiebewijs: het schriftelijke participatieoverzicht van het aantal afgenomen participaties
d. Lid, Leden: lid of leden van Coöperatie deA U.A.
e. ALV: Algemene Ledenvergadering van de coöperatie
f. Statuten: de statuten van de coöperatie
Overal waar hij staat, kan ook zij gelezen worden.

VERWERVEN VAN PARTICIPATIES
Art. 1
1. In het aanmeldformulier voor het lidmaatschap geeft het nieuwe lid aan hoeveel participaties hij wenst af te
nemen. Het minimum is 1, het maximum 100.
2. Een lid kan het aantal participaties te allen tijde vergroten tot een maximum van 100. Een hiertoe strekkend
verzoek kan ingediend worden bij de secretaris van het bestuur.
3. Het bestuur houdt per lid het aantal participaties en de ingangsdatum daarvan bij in het ledenregister.
4. Na de aanmelding ontvangt het lid voor het aantal afgenomen participaties maal €50 een factuur van de
penningmeester van het bestuur.
5. Na ontvangst van de betaling ontvangt het lid een bewijs van het aantal afgenomen participaties.
6. Het participatiebewijs wordt door de coöperatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Bij
verschil van inzicht wordt in overleg tussen lid en bestuur en op basis van (email)correspondentie en
bankrekeningen het juiste aantal participaties bepaald.

DIVIDEND
Art. 2
1. Eventueel dividend over de participaties wordt vastgesteld per boekjaar van de coöperatie.
2. Het beschikbare bedrag voor dividend wordt gelijkelijk verdeeld over het aantal participaties dat op 31
december van het betreffende boekjaar in het ledenregister bekend is.
3. Het dividend wordt uitgekeerd binnen een maand na vaststelling en goedkeuring van de jaarstukken op het bij
de coöperatie bekende rekeningnummer. Het uitgekeerde dividend kan onderworpen zijn aan wettelijke
bepalingen betreffende dividendbelasting.

INWISSELEN VAN PARTICIPATIES – VERZOEK LID
Art. 3
1. Een lid kan vanaf 5 jaar na het verkrijgen van een participatie, een verzoek indienen voor het inwisselen door
een daartoe strekkend verzoek te richten aan de secretaris van het bestuur, met vermelding van het aantal in
te wisselen participaties, het participatiebewijs en de geboortedatum van het lid. Het verzoek kan ingediend
worden voor maximaal het aantal participaties dat het lid in bezit heeft minus een, zodat het lid altijd
minimaal één participatie behoudt.

2.
3.

4.

Verzoeken tot inwisseling kunnen het gehele jaar gedaan worden. Deze verzoeken worden eens per jaar
beoordeeld na afloop van de algemene ledenvergadering waarop de jaarstukken worden vastgesteld.
Het bestuur stelt op basis van de jaarstukken en de liquiditeitspositie van de coöperatie vast of en zo ja,
hoeveel, ruimte er in een boekjaar is voor inwisseling van participaties. Dit maakt zij inzichtelijk voor de
ledenvergadering.
In het geval er meer verzoeken voor inwisseling zijn dan toegekend kunnen worden, worden de verzoeken
pro rata toegekend met inachtneming van artikelen 4 en 5. Als een pro rata verdeling niet toereikend is,
wordt er geloot. De uitvoering van de loting geschiedt in aanwezigheid van minimaal 2 leden van de
coöperatieraad.

INWISSELEN PARTICIPATIES – OVERLIJDEN
Art. 4
1. Bij overlijden van een lid wordt het lidmaatschap beëindigd nadat het bestuur de melding van overlijden heeft
ontvangen. Het bedrag dat het lid aan participaties had, wordt direct teruggestort op het bij het bestuur
bekende rekeningnummer.
2. In het geval het aantal participaties groter is dan 20, overlegt het bestuur met de erven over het moment van
uitbetalen. Dit moment is niet later dan bij de normale procedure voor inwisseling zoals vermeld in artikel 3.

INWISSELEN PARTICIPATIES – OPZEGGING LID
Art. 5
1. Bij opzegging van het lidmaatschap vervallen de participaties van het lid.
2. De verplichte participatie voor het lidmaatschap wordt aan het einde van het boekjaar terugbetaald aan het
ex-lid op het bij de coöperatie bekende rekeningnummer.
3. Indien het ex-lid meer dan 1 participatie bezat, worden de overige participaties vorderingen van het ex-lid op
de coöperatie. Deze vorderingen worden meegenomen in de normale procedure voor het inwisselen van
participaties zoals gemeld in artikel 3 van dit reglement. Ook de vijfjaarstermijn blijft gelden.

UITZONDERINGEN
Art. 6
1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
2. Voor het (moment van) toekennen van een verzoek tot inwisseling of het bepalen van het moment van
uitbetaling kan een (ex-)lid het bestuur verzoeken direct tot inwisselen of uitbetalen over te gaan. Het
(ex-)lid moet dan aantonen dat handhaven van de standaardregeling onbillijk en/of onredelijk is.
3. In het geval van opheffen van Coöperatie deA, bij surseance van betaling of bij faillissement van de coöperatie,
worden alle verzoeken tot inwisseling aangehouden.

Pagina 2 van 2

