Zuidenwind Leningreglement
1. De coöperatie kan ten behoeve van haar financiering van projecten gelden ter leen ontvangen
van haar leden.
2. Een lid dat gelden aan de coöperatie ter leen verstrekt wordt daarvoor in de boeken van de
coöperatie gecrediteerd. Per lid wordt eenmalig een leenovereenkomst afgesloten; bijstortingen,
zoals onder nr. 14 genoemd, zullen niet in een afzonderlijke leenovereenkomst worden vastgelegd.
3. Voor een lening geldt een minimumbedrag van € 50,00.
4. Over de lening wordt in principe jaarlijks rente vergoed. Leningen worden rentedragend vanaf de
1e van de maand volgende op die van ontvangst door de coöperatie. De op grond van de in lid 7
van dit reglement bedoelde aflosbaar gestelde bedragen dragen rente tot en met de maand van de
algemene vergadering die tot aflossing heeft besloten.
5. De jaarlijkse algemene ledenvergadering stelt op voorstel van het bestuur vast of rente op de
leningen wordt uitgekeerd, alsmede de hoogte daarvan. Over niet-opgeëiste leningen wordt
eenzelfde rente vergoed. Over opgezegde leningen (zie lid 12 van dit reglement) wordt rente
vergoed tot en met de vervaldatum.
6. De rente over het afgelopen kalenderjaar wordt binnen 30 dagen na de datum van de algemene
ledenvergadering uitbetaald.
7. Het bestuur kan een maximum vaststellen voor het per lid in te leggen bedrag. Op voorstel van
het bestuur kunnen leningen of gedeelten daarvan aflosbaar worden gesteld. De jaarlijkse
algemene ledenvergadering besluit op voorstel van het bestuur over het totaalbedrag van de af te
lossen bedragen in het dan lopende boekjaar.
8. Het bestuur besluit over de verdeling van het aflosbaar gestelde totaalbedrag. Daarbij worden in
aanmerking genomen de verschuldigde bedragen vanwege beëindiging van het lidmaatschap,
alsmede de door leden opgevraagde bedragen. Voorts wordt het restant willekeurig over het
uitstaande bedrag verdeeld.
9 Na vijf jaar kan het bestuur op verzoek van het lid besluiten tot aflossing van de door het lid verstrekte
lening, mits de liquiditeitspositie van de coöperatie dit naar het oordeel van het bestuur toelaat. De
coöperatie rekent bij aflossing na vijf jaar een korting van 0,5 % op de nominale hoofdsom voor elk jaar dat
de lening korter dan 15 jaar loopt
10. Bij beëindiging van het lidmaatschap kan het bestuur besluiten de lening geheel of gedeeltelijk
aflosbaar te stellen.
11. Van de door de coöperatie aflosbaar te stellen bedragen wordt binnen 30 dagen na het besluit
van de algemene ledenvergadering kennis gegeven aan de leden. Leden kunnen het aflosbaar
gestelde bedrag wederom aan de coöperatie lenen. Betaalbaarstelling van de aflosbaar gestelde
bedragen geschiedt uiterlijk drie maanden na de datum van het desbetreffende besluit van de
ledenvergadering.
12. Het bestuur is bevoegd de aan de leden verschuldigde bedragen achter te stellen bij de andere
schulden, wanneer dat voor de financiering van de coöperatie noodzakelijk zal blijken te zijn.
13. Leningen of het restant daarvan zijn na een looptijd van vijftien jaar opeisbaar. Wordt een lening
in het jaar dat deze opeisbaar wordt niet opgeëist, dan geldt daarna voor deze lening een opzegtermijn per
het einde van het jaar volgend op de opzegging.
Dit reglement is voor een
dergelijke lening van overeenkomstige toepassing.leningreglement Zuidenwind 29-11-2014

Coöperatieve vereniging Zuidenwind U.A. | Pannenweg 243 | 6031 RK Nederweert |
info@zuidenwind.org | www.zuidenwind.org

14. Een lid dat een lening aan de coöperatie heeft verstrekt is gehouden zijn adres en bankrekening
, alsmede wijzigingen daarin op te geven aan de penningmeester. Voor de gevolgen van nalatigheid van
een lid te dezer zake kan de coöperatie niet aansprakelijk worden gesteld. De bankrekening van waaruit
een lening bij de coöperatie wordt gestort geldt als tegenrekening, tenzij het lid een andere tegenrekening
opgeeft. Op deze tegenrekening worden rentevergoedingen en aflossingen overgemaakt.
15. Een lid dat een lening verstrekt aan de coöperatie of een eerder verstrekte lening verhoogt
ontvangt daarvan een door de penningmeester ondertekende bevestiging. Deze bevestiging bevat
onder meer Naam, Adres, Postcode, Woonplaats, Lidnummer, Bedrag van de lening en Datum van
ontvangst.
16. De van een lid te vorderen bedragen - onder welke titel ook - kunnen worden gecompenseerd
met aan een lid verschuldigde bedragen uit rente en aflossing van leningen.
17. Het bestuur beslist over eventuele geschillen met betrekking tot de leningen van leden.
18. Het bestuur beslist over toepassing van dit reglement. Beroep op de ledenvergadering is
mogelijk.
Aldus vastgesteld op de Algemene Vergadering van 8 oktober 2016 te Baexhem

Albert Jansen

John Schoonbroodt
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