HUISHOUDELIJK REGLEMENT
JAN EVERTSEN BUURTCOÖPERATIE U.A.

Dit huishoudelijk reglement (“Reglement") is vastgesteld door het bestuur (het
"Bestuur") van de Jan Evertsen Buurtcoöperatie U.A. (de "Coöperatie") op [27
November 2015] 2015 en de op grond van het bepaalde in artikel 15.1 van de
statuten van de Coöperatie vereiste goedkeuring van de algemene vergadering van
de Coöperatie ( de ”Algemene Vergadering”) is verleend op 22/11/ 2016.
Artikel 1 Status en inhoud van de regels
1.1 Dit Reglement is opgesteld ter aanvulling op de regels en voorschriften die van
toepassing zijn op grond van Nederlands recht of de statuten van de Coöperatie
(de “Statuten”).
1.2 Waar dit Reglement strijdig is met Nederlands recht of de Statuten, zullen
Nederlands recht en de Statuten prevaleren. Waar dit Reglement verenigbaar is
met de Statuten, maar strijdig met Nederlands recht, zal Nederlands recht
prevaleren.
a. Indien een of meer van de bepalingen uit dit Reglement niet of niet
meer geldig is of zijn, tast dit de geldigheid van de overige
bepalingen niet aan. Het Bestuur zal de ongeldige bepalingen
vervangen door geldige bepalingen waarvan het gevolg, gegeven de
inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de
ongeldige bepalingen.
1.3 Het Bestuur is gehouden:
a. toepassing te geven aan, en zich gebonden te achten aan
verplichtingen van dit Reglement voor zover dat op hem en zijn
afzonderlijke leden van toepassing is en hier over een schriftelijke
verklaring af te leggen;
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b. bij toetreding van nieuwe leden van het bestuur, deze leden een
verklaring als bedoeld sub a) hierboven te laten afleggen.
c. Indien er slechts één bestuurslid in functie is, zijn de hierna
omschreven collectieve verplichtingen op het enige bestuurslid van
toepassing.
Artikel 2 Eisen voor lidmaatschap
2.1 Ieder lid betaalt een jaarlijkse contributie. De hoogte hiervan wordt jaarlijks
aan de hand van een voorstel van het bestuur vastgesteld door de Algemene
Vergadering. Het bestuur kan aan de Algemene Vergadering verzoeken de
hoogte van de contributie in enig jaar voor dat jaar op 0 (nul) vast te stellen.
2.2 Het bestuur kan, na goedkeuring van de Algemene Vergadering besluiten dat
met ingang van een bepaalde datum nieuwe leden een entreebedrag moeten
betalen als bijdrage aan de tot dat moment opgebouwde waarde van de
Coöperatie
2.3 Het bestuur stelt zo nodig ter vervanging van artikel 4 een afzonderlijk
winstbewijzen reglement op, en legt dit ter goedkeuring voor aan de Algemene
Vergadering
2.4 Leden kunnen in hoofdzaak digitaal geïnformeerd worden door de coöperatie.
2.5 Leden zijn gehouden zich bereid te verklaren mee te werken aan publicaties en
uitingen m.b.t. de coöperatie.
Artikel 3 Omslag van kosten
Het bestuur kan besluiten dat bij bepaalde bijeenkomsten een deel van de kosten
van de accommodatie in redelijkheid in rekening gebracht wordt bij de leden. Het
bestuur geeft dit van te voren aan en legt na de bijeenkomst rekening en
verantwoording af ten behoeve van de leden. Deze kosten worden ter plekke
afgerekend of de leden krijgen hiervan achteraf een afzonderlijke rekening.
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Artikel 4 Winstbewijzen
4.1

Het bestuur mag jaarlijks tot het bij Algemene Vergadering afgesproken
plafond winstbewijzen uitgeven.

4.2

Bij dit plafond voorstel kan het bestuur een extra vrije ruimte laten
vaststellen.

4.3

Als het plafond bereikt is, mag het bestuur de door de Algemene
Vergadering goedgekeurde vrije ruimte aanwenden.

4.4

Het bestuur dient de Algemene Vergadering te informeren wanneer het
de vrije ruimte aan wendt.

Artikel 5 Commissies
5.1

De Coöperatie kent een adviescommissie aanhuur en aankoop. Deze
commissie bestaat uit een oneven aantal leden. De commissie adviseert
het bestuur inzake huren en kopen van vastgoed.

5.2

De commissie aanhuur en aankoop draagt er zorg voor dat ze in
voorkomende gevallen in staat is dit advies binnen 48 uur uit te brengen

Artikel 6 Privacy
6.1

Ieder lid dient zich bij inschrijving akkoord te verklaren met de registratie en
verwerking (in het kader van de wet Bescherming Persoonsgegevens) van
zijn persoonsgegevens ten behoeve van:
● het voeren van een adequate leden-en activiteiten administratie;
● het voeren van een adequate administratie van de financiële rechten en
verplichtingen;
● het verschaffen van inzicht in competenties en ervaring ten behoeve van
opdrachtgevers/relaties en individuele ontwikkeling;
● het registreren van de resultaten van uitgevoerde opdrachten en
evaluaties daarvan.

6.2

Ieder lid heeft te allen tijde recht de ten aanzien van hem/haar
geregistreerde gegevens in te zien en op feitelijke juistheid te controleren.
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Artikel 7 Geheimhouding.
7.1

Elk lid van het Bestuur en elk lid van iedere ingestelde commissie van de
coöperatie is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie
verkregen in het kader van zijn lidmaatschap de nodige discretie en, waar
het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen.

7.2

Leden en oud-leden van het Bestuur zullen vertrouwelijke informatie niet
buiten het Bestuur brengen of openbaar maken aan het publiek of op
andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de Coöperatie deze
informatie openbaar heeft gemaakt of is vastgesteld dat deze informatie al
bij het publiek bekend is.

Artikel 8. Incidentele buitenwerkingstelling. Wijziging.
8.1

Onverminderd het bepaalde in artikel 1.2, kan het Bestuur bij besluit
incidenteel beslissen geen toepassing te geven aan dit Reglement. Van een
dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het jaarlijkse verslag van het
Bestuur aan de Algemene Vergadering.

8.2

Onverminderd het bepaalde in artikel 1.2, kan het Bestuur dit Reglement
bij besluit wijzigen met inachtneming van het bepaalde in artikel 15 van
de Statuten.

Artikel 9. Toepasselijk recht en forum.
9.1

Dit Reglement is onderworpen aan, en moet worden uitgelegd door
toepassing van, Nederlands recht.

9.2

De rechtbank te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen
van ieder geschil (waaronder mede wordt verstaan geschillen betreffende
het bestaan, de geldigheid en beëindiging van dit Reglement) met
betrekking tot dit Reglement.
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Artikel 10. Onvoorziene gevallen. Verschil van opvatting
10.1

Alle aangelegenheden betreffende enig in dit reglement geregeld
onderwerp en waarin noch de Statuten noch dit Reglement of enig ander
reglement van de Coöperatie voorzien, worden geregeld bij daartoe
strekkend besluit van het Bestuur.

10.2

Wanneer ten aanzien van enige bepaling van dit Reglement verschil van
opvatting bestaat, beslist het Bestuur.
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