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Cadeau- participatie-overeenkomst Coöperatieve Vereniging Zuidenwind U.A. d.d. 30 september 2017 

Cadeau-participatie-overeenkomst van de Coöperatie Zuidenwind U.A. 
zoals op 30 september 2017 vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. 

Toelichting 
Leden kunnen participaties voor zichzelf kopen, doch kunnen ook voor hun kinderen,  kleinkinderen 
en achterkleinkinderen participaties kopen. Op deze wijze laten ze op een heel praktische manier 
aan hun nageslacht zien, hoe waardevol zij het vinden, dat onze aarde leefbaar blijft. Met deze 
participaties investeren we immers in duurzame windenergie. Veel opa's en oma's doen hun 
kleinkinderen zo'n participatie cadeau. De (klein)kinderen ontvangen van de coöperatie een fraai 
certificaat als bewijs voor hun deelname aan de bouw van nieuwe windmolens.  

Hoe werkt een cadeau-participatie? 
U stort als lid via de in dit formulier beschreven procedure een geldbedrag bij de coöperatie. 
Hiervoor krijgt u als lid participaties. Op dit formulier kunt u aangeven voor wie u deze participaties 
wilt kopen. Zie hiervoor punt d. (Hier vult u de voornaam, achternaam en geboortedatum van uw 
(klein)kind in alsmede het bedrag, dat u per kind wilt besteden. U kunt op één formulier meerdere 
(klein)kinderen vermelden.)  U krijgt als lid de getekende participatie-overeenkomst retour en uw 
(klein)kind ontvangt via u van ons een fraai deelnamecertificaat. 
Op een later - u passend - moment, bij voorbeeld als uw (klein)kind de volwassen leeftijd bereikt, 
kunt u deze cadeau-participatie ook daadwerkelijk op een fiscaal vriendelijke manier 
overdragen/schenken aan uw (klein)kind. Graag helpen wij u hierbij. 

Partijen bij deze participatie-overeenkomst: 

1. De Coöperatieve Vereniging Zuidenwind U.A., hierna: 'coöperatie'; en
2. Het lid, hierna: 'participant';

Overwegingen: 

1. De coöperatie heeft de mogelijkheid leningen van leden te ontvangen onder voorwaarden en
bedingen als geregeld in het participatiereglement.

2. Het lid leent geld aan de coöperatie, en/of is voornemens geld aan de coöperatie te lenen.
3. De coöperatie wenst van het lid geld te lenen onder voorwaarden en bedingen als geregeld in

het participatiereglement.

En komen overeen: 

a. Door acceptatie van een bedrag ter participatie in de coöperatie anders dan de statutaire inleg
van het lid, komt een overeenkomst tot stand tussen partijen die wordt beheerst door het
bepaalde in de statuten en reglementen van de coöperatie, en in het bijzonder in het
participatiereglement van de coöperatie.

b. Bij wijziging van de statuten, het participatiereglement of enig ander reglement van de
coöperatie wijzigt deze participatie-overeenkomst overeenkomstig, voor zover dit niet
uitdrukkelijk bij die wijziging is uitgesloten. Schriftelijke kennisgeving van een wijziging van de
statuten respectievelijk het participatiereglement wordt opgevat als schriftelijke mededeling
aan het lid van wijziging van deze overeenkomst.

c. Participant verklaart in geval van beëindiging c.q. opeisbaarheid van onderhavige participatie,
zich in eerste en uitsluitende instantie te verhalen op het vermogen van de coöperatie.
Daaronder wordt verstaan het vermogen zoals dit is opgenomen in de jaarrekening van de
coöperatie. Participant zal zich niet verhalen op (privé)vermogen van andere participanten of
bestuurders van de coöperatie.
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d. Participant verklaart hierbij aanvullend participaties te willen kopen voor:

(Voornaam en achternaam / geboortedatum van (klein)kind en het te besteden bedrag per kind in 
euro's. Bij voorbeeld: Marietje Wind / 12-04-2015 / € 500,00) 

Voornaam Achternaam Geboortedatum Bedrag 

1. 

2. 

3. 

4. 

Ondertekening voor akkoord door participant op : 

Uw lidnummer 

Uw volledige naam 

Uw adres 

Uw postcode en woonplaats 

Uw BSN-nummer 

Totaal gestort bedrag € 

Uw handtekening 

Ondertekening door of namens het bestuur van de Coöperatie Zuidenwind op : ______________ 

Handtekening Naam 

____________________________________ ____________________________________ 

De door u verstrekte  gegevens worden door ons uitsluitend gebruikt voor de activiteiten van de vereniging en in 
overeenstemming met ons privacy-reglement.

Stuur de ingevulde en ondertekende participatie-overeenkomst s.v.p. per mail naar secretaris@zuidenwind.org 
of per post naar Secretaris Coöperatieve Vereniging Zuidenwind, Pannenweg 243, 6031 RK NEDERWEERT.
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