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Participatiereglement Newecoop       

Bijlage 1 bij het Huishoudelijk Reglement van Newecoop 

 

Definities: 

 Newecoop: de verkorte naam van de Nederweerter Energie Coöperatie U.A. statutair 
gevestigd te Nederweert, kantoorhoudende te Nederweert, Palmstraat 17 (6031 XK). 

 Newecoop: dit is de naam waaronder de Nederweerter Energie Coöperatie U.A. op 
internet en andere digitale media is te vinden. 

 Leden: de leden van de Nederweerter Energie Coöperatie U.A. conform art.4 van de 
statuten. 

 Algemene Ledenvergadering (ALV): het orgaan van de Nederweerter Energie 
Coöperatie U.A. conform art.9 van de statuten. 

 Bestuur: het orgaan van de Nederweerter Energie Coöperatie U.A. conform art.13 van 
de statuten. 

 Participatie: Betreft gelden, zoals voorzien in de voorwaarden en bedingen zoals hierna 
omschreven, waaronder het Newecoop is toegestaan van haar leden, naast en 
onderscheiden van de statutaire inleg, geld in leen te ontvangen. Het zijn gelden die 
door de leden worden verstrekt aan Newecoop ter financiering van de goedgekeurde 
projecten. Onder financieren wordt tevens verstaan het storten van de verkregen gelden 
in een deelneming die dient om het project te kunnen doen slagen. 

 
Verstrekken van participaties: 

1. Newecoop kan de kring van leden, die in het kader van een financieringsvoorstel tot participatie 
toegelaten zijn, beperken. Ingezeten van de Verenigde Staten van Amerika zijn uitgesloten van 
participatie. Minderjarigen kunnen niet participeren buiten de uitdrukkelijke toestemming van 
hun wettelijke vertegenwoordiger(s). 

 

2. Het bestuur legt projecten die gefinancierd kunnen worden door Newecoop voor aan de ALV. 
Onderdeel van het voorstel aan de ALV tot goedkeuring is begrepen een financieringsvoorstel 
waarbinnen het project tot voltooiing kan worden gebracht.  

 

3. Tot participatie in Newecoop, zoals omschreven in participatie onder definities, zijn uitsluitend 
toegelaten leden met wie Newecoop een participatieovereenkomst is aangegaan, met 
inhoud en strekking zoals aangehecht aan dit participatiereglement. 

 

4. Het bestuur is bevoegd met leden namens Newecoop participatieovereenkomsten aan te 
gaan, zoals bedoeld in artikel 3. De inhoud van een participatieovereenkomst tussen 
Newecoop en een lid wordt schriftelijk vastgelegd, op papier dan wel digitaal op duurzame 
drager. 

 

5. Het bestuur stelt de mogelijkheid tot participatie open voor de leden van Newecoop, waarbij zij 
de leden verzoekt om in te schrijven, middels een concreet financieringsvoorstel, tot het beloop 
en gedurende een maximale looptijd zoals voorzien in dat financieringsvoorstel. Zij maakt 
daarbij kenbaar of er aanvullende voorwaarden zijn en hoe deze luiden.  

 

6. Voor een participatie geldt een minimumbedrag van € 100,00, tenzij anders bepaald in 
het desbetreffende financieringsvoorstel, het bestuur kan een maximum vaststellen aan 
het per lid in te leggen bedrag per investeringsproject.  
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7. Na afloop van de vastgestelde periode kan het bestuur een nieuwe periode vaststellen om een 
nieuwe participatie uit te schrijven onder haar leden. Deze participatie kan dienen ter 
financiering van een project waarvoor eerder al een participatie is uitgeschreven. De leden 
kunnen opnieuw inschrijven voor een participatie bestemd voor financiering van een project 
waarvoor zij eerder een participatie zijn overeengekomen.  

 

8. Na ontvangst van een participatie bevestigt Newecoop schriftelijk de acceptatie aan 
het desbetreffende lid. Voor zover Newecoop de participatie niet accepteert, boekt zij 
het ontvangen bedrag terug op de rekening van herkomst. De totale procedure van 
acceptatie, bevestiging en eventuele terugboeking worden zo spoedig mogelijk door 
Newecoop afgerond doch uiterlijk binnen twee maanden na ontvangst door 
Newecoop van het desbetreffende bedrag.  

 

9. Ter participatie ontvangen en door Newecoop als zodanig geaccepteerde gelden 
worden geboekt op een “participatierekening”. Daartoe onderhoudt Newecoop een  
subadministratie participaties waarin alle mutaties per participant (bij- en afschrijvingen 
alsook de uitkeringen) worden bijgehouden. Deze administratie kan door Newecoop 
geheel of gedeeltelijk worden uitbesteed. 

 

10. Newecoop stelt jaarlijks vóór 1 maart een digitaal overzicht beschikbaar aan elke 
participant van zijn/haar participatierekening over het afgelopen boekjaar. Op verzoek 
kunnen tussentijdse overzichten van de participatierekening worden verstrekt. Voor een 
tussentijds overzicht worden administratiekosten in rekening gebracht. De hoogte hiervan 
wordt door de ALV vastgesteld en in bijlage 2 van het Huishoudelijk Reglement 
opgenomen. 

 
Terugbetaling van de participatie, geheel dan wel gedeeltelijk: 

11. Bij het aangaan van de participatie kan een schema van terugbetaling worden 
vastgesteld. Dit schema is leidend, onder voorbehoud dat de liquiditeitspositie van 
Newecoop dit naar het oordeel van het bestuur toelaat. Op voorstel van het bestuur 
kunnen participaties geheel of gedeeltelijk  worden terugbetaald. De jaarlijkse ALV 
besluit op voorstel van het bestuur over het totaalbedrag van de terug te betalen 
bedragen in het dan lopende boekjaar. 

 

12. Het bestuur besluit over de verdeling van het terug te betalen bedrag. Daarbij worden in 
aanmerking genomen de verschuldigde bedragen vanwege beëindiging van het 
lidmaatschap, alsmede de door participanten opgevraagde bedragen. Voorts wordt 
het restant willekeurig over het uitstaande bedrag verdeeld.  

 

13.Het bestuur kan op verzoek van de participant besluiten tot terugbetaling van de door 
de participant verstrekte participatie, mits de liquiditeitspositie van Newecoop dit naar 
het oordeel van het bestuur toelaat. Een verzoek tot terugbetaling wordt gericht aan het 
bestuur. 

 

14,Beëindiging van het lidmaatschap wordt opgevat als verzoek tot terugbetaling van de 
participatie. 

 

15.Het bestuur beslist over een verzoek tot terugbetaling met inachtneming van de door de 
ALV bepaalde totale ruimte voor terugbetaling in het lopende jaar. Zolang de ALV deze 
ruimte voor het lopende jaar nog niet heeft bepaald, houdt het bestuur haar besluit 
over terugbetaling aan. Indien een verzoek tot terugbetaling in enig jaar niet kan worden 
gehonoreerd, wegens ontbreken van de nodige ruimte daartoe, dan wordt dit verzoek 
tot terugbetaling doorgeschoven naar het volgende jaar. De onderlinge rangorde van 
verzoeken tot terugbetaling wordt bepaald door het moment van ontvangst, waarbij het 
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eerdere verzoek voorgaat op het latere verzoek. Bij overlijden van een lid kan op verzoek 
van de erfgenamen voorrang verleend worden in de rangorde van terugbetaling door 
het bestuur. 

 

Rentevergoeding 

16.Newecoop rekent bij vervroegde terugbetaling, teugbetaling sneller dan het 
vastgestelde schema van terugbetaling, een rente die naar het oordeel van het bestuur 
overeenkomt met een gangbare direct opvraagbare spaarrekening dit over de periode 
dat er nog geen rente is uitbetaald. 

 

17.Over de participatie wordt de jaarlijks overeengekomen rente vergoed. Participaties 
worden rentedragend van de 1e van de maand volgende op die van ontvangst door 
Newecoop. Is geen rentevergoeding overeengekomen dan stelt de jaarlijkse ALV op 
voorstel van het bestuur de hoogte van de rente op deze participaties vast.  

 

18.Voor zover er geen rente over enig boekjaar is vastgesteld dan kan de ALV, op voorstel 
van het bestuur, alsnog besluiten tot vaststelling van rente over die periode. 

 
Uitbetaling van rente en geheel of gedeeltelijke terugbetaling van participaties. 

19.De rente over het afgelopen kalenderjaar wordt binnen 30 dagen na de datum van de 
ALV, waarop tot de rente-uitkering is besloten, uitbetaald.   

 

20.Van de door Newecoop aflosbaar te stellen bedragen wordt binnen 30 dagen na het 
besluit van de ALV kennis gegeven aan de leden. Leden kunnen voor het aflosbaar 
gestelde bedrag een nieuwe lening afsluiten onder dan geldende voorwaarden. 
Betaalbaarstelling van de aflosbaar gestelde bedragen geschiedt uiterlijk drie maanden 
na de datum van het desbetreffende besluit van de ALV. De op grond van dit lid  
aflosbaar gestelde bedragen dragen rente tot en met de maand van terugbetaling.  

 

21.Participaties kunnen ook los van enig verzoek tot terugbetaling, geheel of gedeeltelijk 
terugbetaald worden op grond van een daartoe door de ALV op het voorstel van het 
bestuur te nemen besluit. Een dergelijk besluit werkt in gelijke mate op alle op dat 
moment openstaande participaties, naar rato van het bedrag van elk van die partici-  
paties. Binnen 30 dagen nadat een dergelijk besluit is genomen, worden de participan-  
ten daarvan in kennis gesteld. Uiterlijk binnen 3 maanden nadat een dergelijk besluit is 
genomen, worden de betreffende terugbetalingen uitgevoerd. De ALV is bevoegd met 
betrekking tot het lopende kalenderjaar, op voorstel van het bestuur, rente toe te ken-
nen met betrekking tot participaties die op grond van dit artikel in dat jaar aflosbaar 
worden gesteld. 

 

Overige voorwaarden en bedingingen participaties: 

22.Het bestuur is bevoegd de Participaties achter te stellen ten opzichte van andere 
schulden van Newecoop wanneer dat voor de financiering van de coöperatie of haar 
projecten wenselijk is. 

 

23.Met overgang (onder algemene titel) van het lidmaatschap gaan ook de aan dit lid-  
      maatschap gekoppelde participaties over. 
 

24.Met overdracht (onder bijzondere titel) van het lidmaatschap gaan, indien het over- 
dragende lid uitdrukkelijk aangeeft dat te willen, ook de aan dit lidmaatschap gekop- 
pelde participaties over op de verkrijger. Alsdan bevestigt Newecoop schriftelijk aan  
beide betrokken personen de overdracht van de participaties van het overdragende lid 
aan de verkrijger, onder opgave van het bedrag van deze participatie. Aan deze over- 
dracht is de voorwaarde verbonden dat de verkrijger kwalificeert voor het lidmaatschap, 
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en aan alle verplichting rond het lidmaatschap zijn voldaan. Bij overdracht van het lid-
maatschap ondersteunt Newecoop alleen overdracht van het geheel van participaties 
van het overdragende lid aan de verkrijger. 

 

25.Newecoop ondersteunt overdracht van participaties tussen leden onderling. Aan het 
overdragen van participaties zijn overschrijvingskosten verbonden, die door Newecoop 
aan de nieuwe houder in rekening worden gebracht. Newecoop is bevoegd de over-
schrijvingskosten ter verrekening op het overgedragen participatiebedrag in mindering 
te brengen. De hoogte van de overschrijvingskosten wordt door de ALV vastgesteld en in 
bijlage 2 van het Huishoudelijk Reglement opgenomen. 

 

26.Binnen een jaar nadat dit participatiereglement van kracht is geworden zorgt Newecoop 
voor een voorziening op het besloten deel van haar website, waarmee leden hun 
belangstelling voor uitbreiding of afbouw van hun participatie bekend kunnen maken. 

 

27.Elke participant is gehouden zijn adres, emailadres en bankrekeninggegevens op te 
geven, alsmede de wijzigingen daarin. Voor de gevolgen van nalatigheid van een 
participant ter zake, is Newecoop niet aansprakelijk. 

 

28.De bankrekening waar vanaf een participant laatstelijk zijn participatie aan Newecoop 
heeft overgemaakt geldt als tegenrekening waarnaar rente en terugbetaling worden 
overgemaakt, indien de participant daarvoor geen andere rekening opgeeft. 

 

29.Newecoop is bevoegd haar vordering(en) op een participant te verrekenen met het-  
      geen Newecoop aan die participant ingevolge diens participatie verschuldigd is.   
 

30.Newecoop is te allen tijde bevoegd om bij het aangaan van een participatie- 
overeenkomst, acceptatie van een participatie, of overgang of overdracht van enige 
participatie, al dan niet in samenhang met overgang of overdracht van het lidmaat- 
schap, nadere voorwaarden te verbinden ter verificatie en registratie van de identiteit 
en bevoegdheid van betrokken persoon of personen.  

 

31.Overdacht van participatie onder bijzondere titel, al dan niet in samenhang met over- 
dracht van het lidmaatschap, vereist een schriftelijke overeenkomst, die uitgewerkt 
wordt op een formulier dat door het bestuur is opgemaakt en door de secretaris van 
Newecoop mede ondertekend dient te worden als erkenning van de levering door 
Newecoop.  

 

32.Overgang van participatie onder algemene titel, al dan niet in samenhang met over- 
gang van het lidmaatschap, vergt overlegging van de bewijsstukken waaruit deze 
overgang blijkt.  

 

33.Geschillen naar aanleiding van (de toepassing van) dit participatiereglement worden 
allereerst voorgelegd aan het bestuur. Het bestuur spreekt zich binnen twee maanden 
nadat een geschil bij haar aanhangig is gemaakt, hierover uit. Leden die het niet eens 
zijn met het genomen besluit kunnen een beroep doen op de ALV. Zij dienen daartoe 
binnen 4 weken, na de afwijzing, schriftelijk een verzoek in te dienen, die alsdan op de 
eerstvolgende ALV zal worden behandeld. 

 

34.Dit Participatiereglement treedt in werking na goedkeuring op de ALV.  
 
  Aldus vastgesteld door de ALV te Nederweert op 17 mei 2018. 
 

 

 


