
 
 

Lidmaatschapsovereenkomst BuurtWerkKamer Coöperatie model 2016 

 

BuurtWerkKamer Coöperatie 
Lidmaatschapsovereenkomst 

 

 
 

 

De ondergetekenden:  

 ........................................................................................., hierna te noemen: het "Lid", met Ledennummer: 2017/............; 

 de coöperatie Buurtwerkkamer Coöperatie U.A., statutair gevestigd te Utrecht, ingeschreven in het handelsregister onder 

nummer 64744116, vertegenwoordigd door Gert Dijkstra, hierna te noemen: "Buurtwerkkamer Coöperatie"; 

leggen samen het volgende vast: 

 

1. Het lid staat achter de doelstellingen van Buurtwerkkamer Coöperatie, zoals deze zijn beschreven in de Statuten. 

Het lid is het eens met de Statuten en het Reglement van Buurtwerkkamer Coöperatie, zoals deze zijn vastgesteld op 9 december 

2015. Het lid heeft zowel de Statuten als ook het Reglement ontvangen. 

 

2. Met het ondertekenen van deze lidmaatschapsovereenkomst verkrijgt het lid alle rechten (en voordelen) en zal zich houden aan 

alle verplichtingen zoals beschreven en vastgelegd in de Statuten en het Reglement van Buurtwerkkamer Coöperatie; dit met 

ingang van de datum van ondertekening.  

 

3. Het lid zal een lidmaatschapsgeld betalen van € 10,- (te storten op Triodos bankrekening NL03 TRIO 0391 0775 03 ten name 

van Buurtwerkkamer Coöperatie) zijnde de eenmalige betaling om lid te kunnen worden van Buurtwerkkamer Coöperatie.  

Het lidmaatschapsgeld wordt niet geretourneerd bij beëindiging van het lidmaatschap. Beëindiging van lidmaatschap vindt plaats 

zoals vastgelegd in de Statuten. 

 
4. Voordelen van het lidmaatschap zijn: een stem in de Algemene Leden Vergadering van de coöperatie, het per email ontvangen 
van mogelijke nieuwsbrieven van de Buurtwerkkamer Coöperatie, een exclusieve uitnodiging voor bijeenkomsten van leden van de 
Buurtwerkkamer Coöperatie; het, indien dat op prijs wordt gesteld, opnemen van het eigen lidmaatschap met naam, adres, email 
en telefoonnummer in de lijst van leden van de Buurtwerkkamer Coöperatie; een evenredig aandeel in een eventueel resultaat op 
basis van de wettelijke en statutaire regels. 
 

5. De leden, inclusief oud-leden, zijn niet aansprakelijk voor schulden van Buurtwerkkamer Coöperatie en zijn evenmin verplicht om 

in enig tekort van Buurtwerkkamer Coöperatie bij te dragen. Op deze lidmaatschapsovereenkomst is Nederlands recht van 

toepassing.  

 
Aldus ondertekend te ................................ op .......................... 2017.  
 
 
 
 
 
 
 
_____________________      ________________________ 
 
.................................................................     Buurtwerkkamer Coöperatie U.A.,  
        Gert Dijkstra, voorzitter Bestuur 
 


