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

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.  

Lidnummer: Volledige naam: 

Straat, nummer, toevoeging 

 Postcode en woonplaats 

BSN-nummer 

Aantal participaties ad € 100 

Ondertekening door participant op :    (datum)  

Handtekening lid 

Het bestuur van de Coöperatie Zuidenwind  
bedrag ontvangen op d.d : 

John Schoonbroodt  voorzitter  Albert Jansen secretaris 

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

 Gestort bedrag in € op NL97 RABO-0131-5095-51 
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