Huishoudelijk reglement van de Helderse Coóperatieve Windmolen Vereniging ííDe Eendragt" u.a.
1.

,

Algemeen
a, lnleggingen dienen ter financiering van de investeringskosten van de door de HCWV "De Eendragt" op te richten windmolens,
danwel in vesteringskosten in andere vormen van duurzame energie.
b. Alle inleggingen staan op naam. Een inlegging bedraagt minimaal € 10,00 (f 25,00). Er Is geen maximum inlegging.
c. Zowel door leden als door niet-leden kan worden Ingelegd. Het is ook rnogelijk om, als cadeau-inleg, op de naam van een ancler.
in te leggen.
d. Inleggingen zijn bij andere schulden van de vereniging achtergestelde geldleningen.

Certifïcaten

a, Het inleggen geschiedt door het kopen van genummerde certificaten,
b. Certificatenwordenuitgegeveninwaardenvan€10,00(f25,00),€50,00(f100,00),€100,00(f250,00),€250,00(f500,00)en
€ s00,00

(f r.000,00).

c. Per inleg wordt gestreefd
d.
e.
3.

naar het uitgeven van een zo klein mogelijk aantal certificaten.
De certificaten staan op naamr hebben een uniek nummer en worden door het bestuul'per waardesoort ih volgorde van
nummering uitgegeven nadat het bedrag door het bestuur is ontvangen. Brj gehjktijdige ontvangst van meerdere gelijkwaardige
inleggingen worden de nummers op alfabetische volgorde van de namen van de toekomstige certificaathouders uitgegeven.
Het bestuur is verplicht binnen twee maanden na ontvangst van inleggelden de certificaten te verstrekken.

Aflossingstermijn en rentepercentage
Er wordt naar gestreefd om elke inleg binnen tienjaar afte lossen. De ledenvergadering bepaalt, na het overleggen van de
jaarrekening, de hoogte van de rente welke over de inleggingen wordt vergoed,

4.

Aflossing

a. De aflossing van inleggingen heeft plaats door het betaalbaar
b. Elkjaar worden die certifïcaten betaalbaar gesteld waarvan:

c,

d.
e.

f.

stellen van certificaten.

-

het laatste cijfer van het certificaatnummer overeenkomt met het laatste cijfer van het jaar waarover moet worden afgelost en
het geld is geïnvesteerd in een molen die ten minste één vol kalenderjaar na oplevering in exploitatie Is geweest.
Het bestuur stelt de eigenaal van een certificaat in kennis van de betaalbaarstelling en geeft hem of haar daarbij de keuze uit de
volgende drie mogelijkheden:
l. uit laten betalen.
2. weer inleggen; de waarde-aanduiding en de eindcijfers van he[ certificaatnummer blij ven daarbij hetzelfde,
3. aan de HCWV "De Eendragt" schenken,
Indien de eigenaar ofeigenaresse niet binnen drie maanden op deze kennisgeving reageert, woldt aangenomen dat gekozen is
voor herinleg.
Afhankelijk van het hierna bepaalde in 4.e. heeft de betaalbaarstelling plaats binnen drie maanden nadat de algemene
ledenvergadering het financiële jaarverslag heeft vastgesteld.
Indien de financiële situatie daartoe aanleiding geeft, kan de algemene ledenvergadering op voorstel van het bestuul besluiten
om niet ofom tot een extra aflossing over te gaan, Bij een voorstel tot uitstel van aflossing geeft het bestuur aan hoe het de
betreffende certihcaten dan wel denkt af te lossen,
De certiflcaathouder is verplicht om het bestuur van elke wij ziging in zijn of haar adres en/of rekeningnummer(s) op de hoogte
te stellen.

Rentevergoeding

a. Derentewordtdoorhetbestuurjaarlijksuitbetaalduiterlijkdriemaandennadatdealgemeneledenvergaderinghetfinanciële
b.
6,

jaarverslag heeft vastgesteld met dien verstande dat bij een uit te keren rente van minder dan € 5,00 (f 10,00) pel inlegger de
rente wordt opgespaard tot € 5,00 (f 10,00) afvorens tot uitbetaling wordt overgegaan,
De rente wordt berekend ovel een geheel kalended aar of, indien in de loop van dat j aar is ingelegd, vanaf de eelste dag van her
kwartaal volgend op het kwartaal waarin de inlegging door het bestuur is ontvangen.

Verrekening
Het algemeen bestuur van de vereniging is bevoegd tot verrekening van het eventueel door een lid aan de vereniging verschLrldigde
met de bedragen van de betaalbaar gestelde rente en certificaten.

1

Rechten bij beëindiging lidmaatschap
Bij beëindiging van het lidmaatschap heeft een lidjegens de vereniging

geen andere rechten dan op uitbetaling van de hem/ haar'
toekomende rente, terugbetaling van het gestorte doch niet terugbetaalde inleggeld, na verrekening van het eventueel aan de
vereniging verscbuldigde, op een tijdstip dat de solvabiliteit van de vereniging, naar het oordeel van het algemeen bestuur niet in
gevaar komt.
8.

Yoortzetting iniegging bij vererving
a. Onverlet het gestelde in de statuten dat het lidmaatschap eindigt bij overlijden, kan één der erven zich brj het bestuur melden

b.

voor het lidmaatschap van de vereniging waarbij nieuwe celtificaten worden uitgereikt voor het totaalbedrag van de oude
cenificaten.
Dezelfde regeling geldt voor erven die een inlegging zonder lidmaatschap willen voortzetten.

9.

Contributie

Leden betalen jaarlijks een contributie waarvan de hoogte zelf kan worden bepaald, echter met een rninimum van € 5,00

(f

10. Minimale bijdrage voor donateurs

10,00)'

van alle
Donateurs z{jn zij"die een jaarlijkse bijdlage van € 5,00 (f 10,00) of meer geven. Zij hebben daarvoor recht op toezending
informatie.
leden
toegezonden
de
aan

11.

Onvoorziene gevallen
In alle gevallen waarin de statuten enlof dit huishoudelijk reglement niet voorzien en in gevallen van geschillen, beslist het
gestelcl,
algemeen bestuur, onder opgave van overwegingen, en wordt de algemene ledenvergadering hiervan op de hoogle

Aldus vastgesteld doorde algemene ledenvergadering, overeenkomstig aÍtikel l9 van de statuten, op23maatt1993.

