
  

Coöpera)e Doarpsmûne Reduzum e.o. U.A. 
Ledenovereenkomst 

DE ONDERGETEKENDEN: 

1. Coöpera)e Doarpsmûne Reduzum e.o. U.A., statutair geves.gd te Reduzum en kantoorhoudende te 
Reduzum, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder Kvk-nummer 63100746, 
Ves.gingsnr. 000032049293, hierna te noemen: de “Coöpera)e”; en 

2.  Dhr/Mw : ………………………………………….…….. 
 Adres  : ………………………………………………… 
 PC+WPL : ………………………………………………… 
 E-mailadres : ………………………………………………… 
  
, hierna te noemen: het “Lid”; 

De hierboven genoemde par.jen, hierna gezamenlijk aan te duiden als “Par)jen”. 

OVERWEGEN DAT: 

A. De Coöpera.e is opgericht bij notariële akte verleden voor mr. G.S. van der Hem, notaris 
met plaats van ves.ging te Jorwert, op .en april tweeduizend vij\ien. 
B. Het Lid wordt met het tekenen van deze overeenkomst tevens lid van de Coöpera.e. 
C. Par.jen in deze leden- en inbrengovereenkomst de voorwaarden en condi.es wensen neer 
te leggen terzake het lidmaatschap van het Lid van de Coöpera.e, in aanvulling op hetgeen 
in de statuten van de Coöpera.e is bepaald (deze “Overeenkomst”). 

VERKLAREN EN KOMEN OVEREEN ALS VOLGT: 

1. Defini)es 

1.1. De onderstaande begrippen uit de Overeenkomst hebben uitsluitend de navolgende 
betekenis: 
Ar)kel 
Een ar.kel van deze Overeenkomst; 
Algemene Ledenvergadering 
Het orgaan van de Coöpera.e dat wordt gevormd door de Leden dan wel 
een bijeenkomst van Leden (of hun vertegenwoordigers) en andere 
personen met vergaderrechten; 
Coöpera)e 
Coöpera.e Doarpsmûne Reduzum e.o. U.A., statutair geves.gd te Reduzum; 
Inleggeld  
Hee\ de betekenis die daaraan is gegeven in Ar.kel 5.2; 



  

Ledenrekening 
Waarop het inlegbedrag van een Lid in het kapitaal van de 
Coöpera.e wordt 
bijgehouden door de Coöpera.e; 
Lid 
Een Lid van de Coöpera.e; 
Lidmaatschap 
Alle rechten en verplich.ngen van een Lid met de Coöpera.e, die 
voortvloeien uit de Statuten en deze Overeenkomst; 
Overeenkomst 
Deze ledenovereenkomst; 
Par)jen 
De Coöpera.e en het Lid gezamenlijk; 

Postcodegebied 
Een gebied waarbinnen de postcodes in het postcodesysteem beginnen met eenzelfde getal van vier 
cijfers, alsmede de direct aangrenzende gebieden waarbinnen de postcodes in het postcodesysteem 
eveneens beginnen met eenzelfde getal van vier cijfers; 

Postcodesysteem 
Het postcodesysteem, bedoeld in ar.kel 2, eerste lid, onderdeel j, van de Postwet 2009, dat wordt 
gebruikt door de verlener van de universele postdienst, bedoeld in ar.kel 2, eerste lid, onderdeel g, van 
de Postwet 2009; 

Statuten 
De statuten van de Coöpera.e als deze van .jd tot .jd gewijzigd. 
Huishoudelijk Reglement De actueel geldende, door de Coöpera.e nader vastgestelde en 
vastgelegde regels. 

1.2. Alle opgenomen defini.es gelden zowel voor de enkelvoud- als meervoudsvorm. 

2. Doel 
De Coöpera)e heeS ten doel het bewerkstelligen van economische interac)e tussen de 
Coöpera)e en de Leden en het voorzien in de stoffelijke behoeSen van de Leden door middel 
van: 
a. Het s.muleren van het gebruik van lokale duurzame energiebronnen. 
b. Het op duurzame wijze produceren, doen produceren leveren en doen leveren van energie, 
    direct of indirect ten behoeve van de leden, alles in de ruimste zin; 
c. Het bevorderen van energiebesparing door haar leden; 
d. De verwerving, oprich.ng en exploita.e van een of meerdere duurzame produc.e-installa.e 
     (s) binnen een Postcodegebied, 
e. het verkrijgen en behouden van de Aanwijzing, zomede al hetgeen met bovenstaande verband 
    houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin. 

3. Verplich)ngen Coöpera)e 
De Coöpera.e is tegenover het Lid verantwoordelijk voor: 
3.1. De uitvoering van het Postcoderoos-project, waaronder het laten installeren en 
       onderhouden, en algemene zorg voor de correcte werking van de Produc.e- Installa.e. 
3.2. Het verzenden of publiceren van andere documenten waarvan inzage door het Lid 
       noodzakelijk is of waartoe het Lid weielijk recht van inzage hee\. 



  

4. Garan)es van het Lid 
Het Lid garandeert de Coöpera.e dat: 
4.1. De maximale doorlaatwaarde van de aanslui.ng van het Lid niet groter is dan 3 maal 80 
       Ampère (kleinverbruikaanslui.ng). 
4.2. Het Lid woonach.g is, of zijn onderneming hee\, in de Postcoderoos waarbinnen het 
       Project gerealiseerd wordt, zoals vastgelegd in de Overeenkomst. 
4.3. Het Lid akkoord gaat met de Statuten van de Coöpera.e zoals deze gepubliceerd staan op 
       de website: www.dorpsmolen-reduzum.com 

5. Inbreng 
5.1. Het Lid zal een inbreng in geld in de Coöpera.e doen. 
5.2. Het Lid zal eenmalig een bedrag van EUR € 5,00 als Inleggeld storten in de Coöpera.e voor de  
       gehele duur van de Coöpera.e. Dit bedrag zal worden aangewend voor de financiering van de 
ac.viteiten van de Coöpera.e, in het bijzonder voor de verwerving, oprich.ng en exploita.e van een  
duurzame Produc.e-windinstalla.e binnen een postcodegebied of aangrenzend postcodegebied als een 
van de ac.viteiten van de Coöpera.e. In het bijzondere geval betre\ het de Windmolen “Doarpsmûne 
Reduzum”. 
5.3. Het Lid zal het Inleggeld binnen twee (2) weken na aanvang van het Lidmaatschap, 
       voldoen op rekening nl20rabo0368734234 ten name van Coöpera.e Doarpsmûne Reduzum e.o. U.A. 
te Reduzum, met vermelding van naam, postcode en huisnummer. 
5.4. De Ledenrekening van elk Lid zal worden gecrediteerd voor het in de Coöpera.e gestorte 
        Inleggeld, voor de bedragen gelijk aan de waarde daarvan, overeenkoms.g Ar.kel 5.2 van 
        deze Overeenkomst. 

6. Ledenrekening 

6.1. De Coöpera.e houdt in haar boeken voor het Lid een Ledenrekening aan. 
6.2. Een Ledenrekening kan alleen worden overgedragen tezamen met het corresponderende 
        Lidmaatschap als bepaald in de Statuten. 
6.3. Leden hebben bij overdracht recht op teruggave van aan het Lid toerekenbare kapitaal. 
        Dit kapitaal is het aandeel in het eigen vermogen van de Coöpera.e tot het moment van 
        overdracht. 
       Dit aandeel wordt door het bestuur bepaald op basis van algemeen aanvaarde 
       waarderingsgrondslagen. De wijze van waarde berekening van het inleggeld wordt vermeld 
       in het Huishoudelijk reglement. 
6.4. Daadwerkelijke teruggave geschiedt op een door het bestuur te bepalen moment. Dit 
       moment is uiterlijk het moment dat ook de leden die geen overdracht hebben gepleegd een 
       uitkering van hun toerekenbare kapitaal ontvangen. 

7. Duur 

7.1. Deze Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode dat het Lid lid is van de Coöpera.e. 
7.2. Deze Overeenkomst eindigt zonder dat opzegging of ontbinding noodzakelijk is, en zonder 
        dat de Coöpera.e aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade: 
7.2.1. Op het moment dat het Lid ophoudt lid van de Coöpera.e te zijn. 
7.2.2. De Produc.e-Installa.e om welke reden dan ook niet of niet correct werkend 
           gerealiseerd kan worden vóór uiterlijk oktober 2024. 
7.3. Opzegging of ontbinding van deze Overeenkomst aan de zijde van het Lid is gedurende de 
        loop.jd van deze Overeenkomst en het voortduren van het Lidmaatschap van het Lid 



  

        uitgesloten. 

7.4. Beëindiging van het lidmaatschap van de zijde van het Lid, en 
de bijbehorende 
       voorwaarden, waaronder teruggave van het Inleggeld, zijn geregeld in de Statuten. 

8. Wijzigingen 

Deze Overeenkomst kan slechts schri\elijk worden gewijzigd of aangevuld. 

9. Geheimhouding 

Iedere par.j zonder voorafgaande schri\elijke toestemming van de andere par.j geen enkele 
informa.e welke betrekking hee\ op (i) een mogelijk vertrouwelijk of geheim aspect van de 
Coöpera.e, (ii) het bestaan, de onderhandelingen omtrent en/of de inhoud van deze 
Overeenkomst direct of indirect publiceren, vrijgeven of anderszins voor derden toegankelijk 
maken. Indien openbaring noodzakelijk is op grond van enige op een par.j rustende (i) weielijke 
verplich.ng, (ii) regel van de beurs, (iii) reglement of (iv) een uitspraak van een rechter of een 
bevoegd overheidsorgaan, is geen voorafgaande schri\elijke toestemming vereist, maar zal de 
betreffende par.j vooraf met de andere par.j overleggen. 

10. Diversen 

10.1. Voor zover in deze Overeenkomst niet anders is vastgelegd, gelden de bepalingen volgens 
          Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Coöpera.e; 
10.2. Deze Overeenkomst bevat, naast hetgeen terzake is vastgelegd in de Statuten, de gehele 
          overeenkomst tussen Par.jen en vervangt alle eerdere, schri\elijke of mondelinge, 
          overeenkomsten met betrekking tot hetzelfde onderwerp. 
10.3. Deze Overeenkomst komt tot stand indien en zodra deze Overeenkomst rechtsgeldig door 
          of namens Par.jen is ondertekend. Alle exemplaren tezamen vormen de rechtsgeldige en 
          bindende overeenkomst tussen Par.jen. 
10.4. De ongeldigheid of nie.gheid van enige bepaling van deze Overeenkomst tast de geldigheid 
         van de overige bepalingen van deze Overeenkomst niet aan. Par.jen vervangen de 
         ongeldige dan wel nie.ge bepaling door een bepaling waarvan de rechtsgevolgen, gelet op 
         het doel en de strekking van deze Overeenkomst, zoveel mogelijk overeenstemmen met die 
         van de ongeldige of nie.ge bepaling. 
10.5. Indien er strijd is tussen deze Overeenkomst en de Statuten, dan gaat deze Overeenkomst 
         voor, behoudens weielijke voorschri\en. 

11. Kosten 

Behoudens voor zover in deze Overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, draagt de 
Coöpera.e de kosten, waaronder begrepen de kosten betreffende het verstrekken van 
opdrachten aan externe adviseurs, voortvloeiend uit of betrekking hebbende op de 
totstandkoming en uitvoering van deze Overeenkomst. 



  

12. Toepasselijk recht en forumkeuze 
 
12.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
12.2. Geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst zullen worden 
          beslecht door de bevoegde rechter te Leeuwarden. 

Aldus overeengekomen en ondertekend in Reduzum op 08-12-2021. 

Lid       Coöpera.e Doarpsmûne Reduzum e.o. U.A. 
Voor deze:       Voor deze: 

……………………………………………    J. J. Boersma 
         


