Coöperatie Duurzaam Wergea u.a.
Huishoudelijk reglement
Dit Huishoudelijk Reglement is opgesteld in overeenstemming met en ter aanvulling van de
statuten van Coöperatie Duurzaam Wergea (CDW) u.a. Dit reglement is geldig vanaf de
datum van vaststelling door de Algemene Ledenvergadering (ALV).
Artikel 1 Functie van dit reglement
1. Dit reglement geeft nadere voorschriften, ter aanvulling op bepalingen in de statuten, en dient
ter vastlegging van interne procedures en afspraken, alsmede taken en bevoegdheden van de
coöperatie en haar organen voor zover die niet uit de statuten blijken.
2. Dit reglement bevat geen artikelen die in tegenspraak met de statuten zijn, en kan op
voordracht van het bestuur worden gewijzigd met een meerderheid van stemmen van de ALV.
3. Het huishoudelijk reglement en de statuten zijn te raadplegen op de website van CDW, indien
aanwezig, en opvraagbaar bij de secretaris van het bestuur.

Artikel 2 Werkgebied
1. Het werkgebied van de CDW is gelijk aan het werkgebied van het Perspektyf Wergea. Dit zijn
de woonkernen Eagum, Warstiens en Wergea en tussenliggende en omringende gebieden.
Dit zijn respectievelijk de postcodegebieden 9006, 9004 en 9005.
Artikel 3 Lidmaatschap
1. Een lid wordt geacht met de inhoud van de statuten en reglementen bekend te zijn en deze
door het aangaan van het lidmaatschap te aanvaarden.
2. Leden (natuurlijke personen) dienen (deels) woonachtig of verblijvend te zijn in het werkgebied
van CDW en zijn 18 jaar of ouder. Rechtspersonen (bedrijven, instellingen, overheden) die lid
zijn moeten geheel of gedeeltelijk in dit gebied gevestigd of gesitueerd zijn.
3. Gegevens van leden worden opgenomen in het ledenregister. Deze zijn naam, adres, email
en zo mogelijk telefoonnummer . Wijzigingen in deze gegevens dienen door het lid binnen 30
dagen aan het bestuur schriftelijk dan wel per e-mail bekend gemaakt te worden.
4. Het is mogelijk gedurende het gehele kalenderjaar, op elke willekeurige dag, lid te worden van
CDW. Het lidmaatschap geldt voor het gehele kalenderjaar.
Artikel 4 Contributie van leden en bijdragen van donateurs
1. Het bestuur stelt jaarlijks in de ALV de hoogte van de contributies en donaties voor het
lopende jaar vast.
2. Zij die gedurende het jaar lid worden betalen de volledige jaarcontributie voor het lopende
boekjaar.
3. De contributie wordt jaarlijks in november geïnd als deze nog niet via een andere wijze is

voldaan. Meldt een lid zich aan nadat de contributie van dat jaar reeds is geïnd, dan zal zijn
lidmaatschap met alle rechten en plichten ingaan per 1 januari van het daaropvolgende jaar.
4. Bij opgave van het lidmaatschap geeft het lid tevens een machtiging tot automatische betaling
van de contributie.
5. Indien betaling achterwege blijft, sommeert het bestuur het lid de betaling binnen 30 dagen te
voldoen.
6. Wanneer ook aan deze sommatie geen gevolg wordt gegeven, dan is dat op zich een reden tot
ontzetting van het lidmaatschap door het bestuur conform het betreffende artikel van de
statuten.
Artikel 5 Ledeninformatie
1. De CDW zal haar leden van relevante informatie voorzien via een nieuwsbrief of via een
website
Artikel 6 Het bestuur
1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van de CDW, de toepassing van de
verplichtingen verbonden aan het lidmaatschap van CDW, naleving van de statuten en
reglementen, beheer van geldmiddelen en uitvoering van genomen besluiten. Het is van al zijn
handelingen verantwoording schuldig aan de Algemene Ledenvergadering.
2. Het bestuur kan niet zonder toestemming van een ALV rechtshandelingen aangaan, zoals
geldleningen, het aangaan van verplichtingen, het doen van uitgaven of het aangaan van
garantstellingen, waar meer dan € 5.000, - mee is gemoeid.
3. De volgende bestuursbesluiten worden in ieder geval onderworpen aan de goedkeuring van de
ALV:
- het jaarplan, en de (meerjaren) begroting
- oprichten van of deelnemen aan een BV, NV of andere rechtspersoon
- deelnemen aan voor de coöperatie risicovolle projecten of activiteiten
4. Het bestuur is belast met de uitleg van dit reglement en beslist verder in alle gevallen waarin
de statuten en het HR niet voorzien.
5. Indien er een situatie ontstaat met minder bestuursleden dan bepaald door de statuten wordt
er binnen 3 maanden een nieuwe ALV uitgeschreven. De continuïteit van de CDW wordt in
zo'n periode verzorgd door een interim bestuur.
6. Als na 3 maanden geen adequaat bestuur gevormd kan worden, wordt de CDW ontbonden.

Artikel 7 Commissies
1. Het bestuur kan commissies instellen voor het organiseren en uitvoeren van werkzaamheden
of projecten die bijdragen aan de realisering van de doelstellingen van CDW.
2. Een commissie functioneert onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
3. Het bestuur kan een commissie met onmiddellijke ingang ontbinden of een individueel lid van
de commissie van zijn taken ontheffen. De meerderheid van de ALV kan het bestuur adviseren
een dergelijk besluit te herzien.

Artikel 8 Participaties
1. De CDW kan overeenkomsten aangaan met leden om te voorzien in de financiering van haar
projecten.
2. De leningen, ook wel participaties genoemd, worden onderverdeeld in eenheden van € 100,of een veelvoud hiervan.
3. In de financieringsovereenkomst voor de verschillende soorten participaties worden per project
nadere regels, rechten en plichten vastgesteld.
Artikel 9 Betrokkenheid en relaties
1. Het lidmaatschap van het bestuur van CDW en van een door haar ingestelde directie of enig
ander orgaan, is onverenigbaar met functies waarin belangenverstrengeling mogelijk kan zijn.
Dit betreft onder andere werknemerschap of opdrachtnemerschap van de CDW.
2. Bestuursleden met functies niet gerelateerd aan de CDW maar met vergelijkbare belangen
zullen zich onthouden van meningsvorming over het betreffende onderwerp

Artikel 10 Onkostenvergoedingen
1. De ALV legt op voorstel van het bestuur vast welke soorten onkosten vergoed kunnen worden
door de CDW.
2. In geval van vervoerskosten wordt de voorkeur gegeven aan het openbaar vervoer. Indien
vervoer per openbaar vervoer onmogelijk of ondoelmatig is, worden de reiskosten tegen het
maximaal fiscaal onbelaste tarief vergoed. In 2020 is dat € 0,19 / km.
Artikel 11 Winstverdeling

1. Baten uit de bedrijfsvoering van de CDW zullen ingezet worden conform de doelstellingen van
de CDW.

2. Baten kunnen ook worden gereserveerd ten behoeve van toekomstige projecten.
3. De benutting van de baten wordt jaarlijks voorgelegd aan de ALV en behoeft haar instemming.
Artikel 12 Slotbepalingen
1. Wijziging van het huishoudelijk reglement is alleen mogelijk na een besluit van de ALV
2. Bij strijd tussen statuten en dit reglement hebben de statuten voorrang

