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En PARTICIPATIEREGLEMENT  

Coöperatieve Stroom uit Westerwolde U.A. 

 

Reglement met betrekking tot financiële participatie in de Coöperatieve Stroom uit Westerwolde U.A., 

goedgekeurd door de algemene ledenvergadering op 26 oktober 2021. 

 

Inleiding 

Dit participatiereglement betreft de uitgifte van financiële participaties in de Coöperatieve Stroom uit 

Westerwolde U.A., Op grond van de statuten (artikel 2 lid iii en artikel 9) is het bestuur bevoegd tot 

uitgifte van participaties in de vorm van obligatieleningen aan de leden van de Coöperatieve Stroom uit 

Westerwolde U.A.. Het bij de uitgifte van participaties behorende participatiereglement behoeft 

goedkeuring van de algemene ledenvergadering (ALV). Dit reglement voorziet in de verdere kaders en 

werkwijzen met betrekking tot financiële participatie in de coöperatie, en geeft invulling aan de 

voorwaarden waaronder participaties door de coöperatie worden uitgegeven. Dit reglement kan slechts 

worden gewijzigd door goedkeuring van de ALV. Financiële participatie in de Coöperatieve Stroom uit 

Westerwolde U.A. valt buiten actief toezicht van de AFM. Gelet op de beoogde omvang van de uitgiften 

zal (vooralsnog) geen door de AFM goedgekeurd informatiedocument worden uitgegeven. Wel zal de 

coöperatie zo goed mogelijk voldoen aan haar informatieverplichtingen ingevolge het wettelijke 

financiële toezicht, de statuten en dit reglement. Financiële participatie in de coöperatie is een 

risicodragende investering voor een langere periode, die bijdraagt aan de realisatie van de doelen van 

de coöperatie. Elke participant wordt geacht het risico te kennen en te aanvaarden dat bij 

tegenvallende resultaten de rentebetaling onder druk staat en mogelijk ook de aflossing en de waarde 

van de participaties. Participaties geven geen stemrecht in de ALV. Stemrecht is voorbehouden aan de 

leden, onder het principe van één stem per lid. Eén participatie vertegenwoordigt een obligatielening 

van 100 euro. 
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BEGRIPPEN  

 

ALV  

De algemene ledenvergadering van de coöperatie.  

 

Bestuur  

Het bestuur van de coöperatie.  

 

Coöperatie  

Coöperatieve Stroom uit Westerwolde U.A., 

 

Lid  

Lid van de coöperatie, in meervoud “leden”.  

 

Participant  

Houder van één participatie of meerdere participaties, in meervoud “participanten”.  

 

Participatie  

Obligatielening aan de coöperatie van 100 euro, in meervoud “participaties”.  

Op naam gestelde schriftelijke bevestiging van ontvangst en aanvaarding door de coöperatie van ter 

participatie verkregen gelden, met aanduiding van de daarvoor verkregen participaties.  

 

Participatieregister  

Participatieregister is een register waarin alle leden die een participatie hebben verkregen zijn 

opgenomen. Van natuurlijke personen worden ten minste naam, adres en woonplaats vermeld. Van 

rechtspersonen, maatschappen, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschappen 

worden tenminste de (statutaire) naam, vestigingsplaats, feitelijk adres en eventueel 

correspondentieadres vermeld.   

Per lid wordt bij gehouden hoeveel participaties zij hebben en wat de waarde is. Het bestuur draagt 

zorg voor het bijhouden van dit register.  

 

Statuten  

De statuten van de coöperatie.  
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Artikel 1: UITGIFTE VAN PARTICIPATIES 

1.1 Uitgifte van participaties door de coöperatie geschiedt uitsluitend voor bepaalde doeleinden, in 

overeenstemming met de statuten, en op de wijze en onder de voorwaarden als bepaald in dit 

reglement.  

1.2 De coöperatie gebruikt het kapitaal verkregen door uitgifte van participaties (hierna ook: “inleg” of 

het “ingelegd(e) kapitaal”) op transparante wijze en in overeenstemming met de bij de uitgifte 

vermelde doeleinden.  

1.3 Het bestuur betracht voortdurend getrouwe openheid over de inzet van het ingelegde kapitaal en 

over de risico’s en resultaten van de ermee gefinancierde activiteiten alsmede over het vermogen van 

de coöperatie.  

 

Artikel 2: BESLUIT TOT UITGIFTE  

2.1 Het besluit tot uitgifte van participaties vermeldt in ieder geval:  

  a. het doel van de uitgifte;  

  b. het type van de uit te geven participaties;  

  c. de unieke naam van de uit te geven participaties;  

  d. het bij de uitgifte maximaal uit te geven aantal participaties;  

  e. indien relevant, het minimale aantal uit te geven participaties waar beneden de uitgifte   

      geen doorgang vindt;  

  f. de beoogde startdatum en sluitingsdatum van de inschrijvingsperiode;  

  g. de verwachting omtrent aflossing en rentebetaling met betrekking tot de uit te geven    

      participaties, alsmede de onderbouwing daarvan, één en ander op basis van realistische  

      aannames en prognoses.  

  h. looptijd van de uit te geven participaties;  

  i.  minimale afname participatie;   

 

2.2 Het besluit tot uitgifte van participaties vermeldt bovendien de voorwaarden die specifiek gelden 

voor de uit te geven participaties (hierna ook: de “participatievoorwaarden”).  

2.3 Voorafgaand aan goedkeuring van het besluit tot uitgifte van participaties door de ALV stelt het 

bestuur een informatiedocument beschikbaar aan de leden dat de informatie bevat die in redelijkheid 

van belang is voor het vormen van een verantwoord oordeel over het vermogen, de financiële positie, 

het resultaat en de vooruitzichten van de coöperatie, en van de rechten, plichten en risico’s die aan de 

uit te geven participaties verbonden zijn.  

2.4 Uiterlijk bij goedkeuring van het besluit tot uitgifte door de ALV, wordt door de ALV het 

informatiedocument bedoeld in het vorige lid, vastgesteld.  

2.5 Na vaststelling als bedoeld in het vorige lid wordt het informatiedocument door de coöperatie 

beschikbaar gemaakt voor een ieder die is toegelaten tot inschrijving voor desbetreffende participaties. 
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Artikel 3: INSCHRIJVING VOOR PARTICIPATIES  

3.1 De mogelijkheid om voor (nieuwe) participaties in te schrijven wordt bekend gemaakt via de 

nieuwsbrief en/of de website van de coöperatie of via een ander daartoe geëigend 

communicatiekanaal.  

3.2 Inschrijving voor participaties geschiedt middels een door het bestuur voor desbetreffende uitgifte 

opgemaakt (online) formulier.  

3.3 Het bestuur is bevoegd om de inschrijfperiode onder opgave van redenen uit te stellen, te 

verkorten en te verlengen.  

3.4 Indien daartoe aanleiding is kan de coöperatie de kring van personen die tot inschrijving zijn 

toegelaten op objectieve en billijke grondslag beperken.  

3.5 Inschrijving voor participaties kan door de coöperatie worden onderworpen aan 

inschrijvingsvoorwaarden, die per uitgifte kunnen verschillen.  

3.6 De coöperatie kan vooruitlopend op de inschrijving een voor inschrijfperiode instellen en 

voorinschrijvers voorrang geven bij toekenning van participaties.  

3.7 Voor inschrijving op participaties is geen inschrijfgeld verschuldigd.  

 

Artikel 4: TOEKENNING VAN PARTICIPATIES  

4.1 De coöperatie streeft naar een gelijkmatige verdeling van de participaties onder haar leden.  

4.2 Participaties worden uitsluitend toegekend aan leden. Bij overtekening van een project worden de 

participaties naar evenredigheid van de aanmeldingen toegekend.  

4.3 Het aantal participaties waarvoor een inschrijver heeft ingeschreven wordt opgevat als een 

maximum. De coöperatie is bevoegd minder participaties toe te kennen dan waarvoor is ingeschreven 

teneinde een gelijkmatige spreiding van participaties te bewerkstelligen.  

4.5 Het bestuur is bevoegd de datum van inschrijving te laten meewegen bij toekenning van 

participaties. Deze datum wordt dan bepaald door de datum waarop het volledig en rechtsgeldig 

ingevulde inschrijfformulier door de coöperatie is ontvangen.  

4.6 Participaties worden uitsluitend toegekend op grond van een overeenkomst tussen de inschrijver en 

de coöperatie.  

4.7 De toekenning van participaties wordt per e-mail aan de inschrijver bekend gemaakt, onder 

vermelding van het aantal participaties dat is toegekend en de datum waarop de inleg daarvoor uiterlijk 

door de coöperatie moet zijn ontvangen. Pas na ontvangst van het volledige bedrag, worden de 

toegekende participaties verkregen. De coöperatie bevestigt deze ontvangst en de aanvaarding ervan 

door verstrekking van een persoonlijk deelnameovereenkomst met participatienummers.  

4.8 Indien de coöperatie geen tijdige betaling ontvangt, vervalt de toekenning van rechtswege. 

Desbetreffende participaties komen dan beschikbaar voor toekenning aan andere inschrijvers. Het 

bestuur is evenwel bevoegd de oorspronkelijke gegadigde een hernieuwde kans te geven de 

participaties te verkrijgen, indien het daartoe aanleiding ziet. 
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Artikel 5: PARTICIPATIES 

5.1 Algemeen  

5.1.1 De looptijd van de participaties wordt vastgesteld in het in artikel 2 genoemde besluit tot uitgifte 

van participaties, maar de participaties hebben een looptijd van minimaal 5 jaren. Daarnaast kan de 

coöperatie besluiten tot tussentijdse aflossing. Aflossing kan geschieden op initiatief van de coöperatie, 

of op verzoek van de participant. 

5.1.2 Bij aflossing op initiatief van de coöperatie worden alleen participaties afgelost die gelet op het 

bepaalde in artikel 5.1.1 voor aflossing vatbaar zijn en/of blijft voldoen aan de voor haar geldende 

(subsidie) wetgeving. Dit gebeurt in ronden waarbij telkens één participatie wordt afgelost van hen die 

bij aanvang van die ronde de meeste voor aflossing vatbare participaties houden. 

5.1.3 Bij aflossing op verzoek van de participant vindt aflossing plaats nadat de vaststellingen zijn 

gedaan bedoeld in artikel 5.2.1 en 5.3.1., behoudens het bepaalde onder 5.3 (Proces voor 

extra/versnelde aflossing). 5.1.4 Indien de participant bij zijn aflossingsverzoek uitdrukkelijk aangeeft 

onmiddellijk aflossing te wensen (hierna: “verzoek tot onmiddellijke aflossing”) kan aflossing 

geschieden voordat de vaststellingen bedoeld in artikel 5.2.1 en 5.3.1 zijn gedaan, mits de ruimte voor 

extra aflossing aanwezig is. 

5.1.5 Ruimte voor extra aflossing is aanwezig voor zover het door de ALV vastgestelde bedrag bedoeld 

in artikel 5.3.1 niet is uitgeput of indien en voor zover het bestuur aflossing gelet op de vermogens- en 

liquiditeitspositie van de coöperatie, en de positie van de overige crediteuren van de coöperatie 

verantwoord acht. 

 

5.1.6 De startdatum van de minimale looptijd als bedoeld in artikel 5.1.1. wordt door het bestuur na de 

uitgifte bepaald, en ligt niet later dan 3 maanden na de datum waarop de inleg moest zijn ontvangen.  

 

5.2.0 Rente en aflossing 

Rente en aflossing op participaties gebeurt zoals vastgelegd in het besluit tot uitgifte en 

overeengekomen met de participant in de deelnameovereenkomst. 

5.2. Winstuitkering 

5.2.1 Het bestuur bepaalt jaarlijks bij opstelling van de jaarrekening, ter vaststelling door de ALV:  

a. de winstuitkering die met betrekking tot betreffend boekjaar over de participaties wordt toegekend; 

en  

b. de winstuitkering die met betrekking tot betreffend boekjaar over de participaties wordt uitgekeerd.  

5.2.2. Toekenning of uitkering van winst geschiedt uitsluitend over de participaties die blijkens het 

participatieregister op 31 december van het betreffende boekjaar openstaan. Over participaties die 

lopende het boekjaar zijn afgelost wordt met betrekking tot dat boekjaar geen winst toegekend noch 

uitgekeerd.  

5.2.3. De administratieve verwerking van toekenning en uitkering van winst geschiedt binnen één 

maand nadat de jaarrekening is vastgesteld en de vaststellingen bedoeld in artikel 5.2.1 voor 

onderhavig boekjaar zijn gedaan.  

5.2.4. Eenmaal toegekende winst kan niet meer worden ingetrokken.  

5.2.5. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot uitkering van winst die is toegekend maar nog niet is 

uitgekeerd. Dergelijke uitkering geschiedt aan de personen die op het moment van uitkering blijkens 

het participatieregister houder zijn van desbetreffende participaties.  

5.2.6. Over toegekende winst die niet is uitgekeerd, wordt geen rente berekend.  
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5.2.7. Aflossing van een participatie geschiedt niet, voordat alle met betrekking tot die participatie  

toegekende winst die niet is uitgekeerd, is uitgekeerd.  

5.2.8. In afwijking van het bepaalde in artikel 5.2.1. kan middels vastlegging in een overeenkomst 

bedoeld in artikel 4 lid 6 onherroepelijk worden voorzien in toekenning van winst over de minimale 

looptijd van desbetreffende participaties. Een dergelijke toekenning behoeft voorafgaande goedkeuring 

door de ALV, en dient te gelden voor alle participaties die ingevolge desbetreffende uitgifte zijn 

uitgegeven. In afwijking van het bepaalde in artikel 5.2.2. wordt deze rente uiterlijk toegekend op de 

dag waarop de minimale looptijd verstrijkt.  

 

5.3 Proces voor extra/vervroegde aflossing  

5.3.1 Het bestuur bepaalt jaarlijks bij opstelling van de jaarrekening, ter vaststelling door de ALV, het 

bedrag dat per het einde van onderhavig boekjaar beschikbaar is voor  aflossing van participaties.  

5.3.2 Het verzoek tot aflossing van één of meerdere participaties dient schriftelijk of per mail naar 

info@stuw.nu te worden gedaan, en kan het hele jaar door bij de coöperatie worden ingediend.  

5.3.3 De ontvangen verzoeken tot aflossing worden eens per jaar behandeld, binnen twee maanden 

nadat de vaststellingen bedoeld in artikel 5.2.1 en 5.3.1. zijn gedaan. Als dan worden alle verzoeken 

gelijkmatig en ongeacht de datum van ontvangst gehonoreerd totdat het door de ALV vastgestelde 

bedrag bedoeld in artikel 5.3.1. is uitgeput. Hetgeen dan nog niet is afgelost wordt in gelijke mate 

afgelost indien en voor zover het bestuur dit gelet op de vermogens- en liquiditeitspositie van de 

coöperatie, en de positie van de overige crediteuren van de coöperatie verantwoord acht. Voor zover 

de verzoeken naar het oordeel van het bestuur niet kunnen worden gehonoreerd gelden ze als 

afgewezen, en blijven desbetreffende participaties bestaan.   

5.3.4 Verzoeken tot onmiddellijke aflossing worden in volgorde van binnenkomst gehonoreerd voor 

zover het door de ALV vastgestelde bedrag bedoeld in artikel 5.3.1 op het moment van de ontvangst 

van het verzoek, na behandeling van de eerder ontvangen verzoeken als bedoeld in artikel 5.3.3, nog 

niet is uitgeput. Indien dit bedrag wel is uitgeput wordt de aanvraag verder behandeld als een gewoon 

verzoek tot aflossing. Van het bepaalde in de voorgaande volzin kan door het bestuur worden 

afgeweken indien en voor zover het bestuur dat billijk vindt en het bestuur dit gelet op de vermogens- 

en liquiditeitspositie van de coöperatie, en de positie van de overige crediteuren van de coöperatie 

verantwoord acht.  

5.3.5 In afwijking van het bepaalde in artikel 5.3.4 (eerste volzin) is het bestuur bevoegd verzoeken tot 

onmiddellijke aflossing af te wijzen indien onmiddellijke aflossing naar het oordeel van het bestuur kan 

leiden tot benadeling van de andere crediteuren van de coöperatie.  

5.3.6 Op een verzoek tot onmiddellijke aflossing beslist het bestuur binnen 1 maand na ontvangst op 

dat verzoek. Tegen een afwijzing door het bestuur staat beroep open op de ALV.  

5.3.7 Bestuurders van de coöperatie zijn bevoegd een verzoek tot onmiddellijke aflossing te doen, 

behoudens goedkeuring van de ALV. 

Artikel 6: OVERGANG EN OVERDRACHT VAN PARTICIPATIES 

6.1 Participaties zijn overdraagbaar aan Leden.  

6.2 Overdracht van participaties geschiedt bij een schriftelijke overeenkomst, die uitgewerkt wordt op 

een formulier dat door het bestuur is opgemaakt en door de secretaris van de coöperatie 

medeondertekend dient te worden als erkenning van de overdracht door de coöperatie.  

6.3 Participaties zijn vatbaar voor overgang krachtens fusie, splitsing, boedelmenging of erfopvolging. 

Verkrijging van participaties onder algemene titel (door fusie, splitsing, boedelmenging of erfopvolging) 

wordt door de coöperatie erkend, mits deze verkrijging genoegzaam en tot bevrediging van de 

mailto:info@stuw.nu
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coöperatie is aangetoond.   

6.4 Overdracht (onder bijzondere titel) van participaties aan personen die geen lid zijn, is niet 

toegestaan en wordt door de coöperatie niet erkend.   

6.6 Ingeval van overlijden van een participant kan het bestuur, op verzoek van diens nabestaande, de 

overgang en eventuele aflossing van diens participaties te bespreken.    

6.7 Voor overgang of overdracht van participaties brengt de coöperatie de uitvoeringskosten in 

rekening aan de nieuwe houder. Indien betreffende uitvoering niet meer behelst dan inschrijving van 

de mutatie in het participatieregister, worden deze kosten op nihil gesteld. 

Artikel 7: TERUGNAME VAN PARTICIPATIES 

7.1 Het bestuur is bevoegd (maar niet verplicht) een regeling open te stellen voor terugname van 

participaties door de coöperatie, tegen betaling van het (resterende) boekwaarde bedrag van die 

participaties onder gelijktijdige verstrekking van deze participaties tegen betaling van de boekwaarde 

aan leden die hun belangstelling hiervoor aan de coöperatie kenbaar hebben gemaakt. 

7.2 Het bestuur is uitsluitend bevoegd uitvoering te geven aan een dergelijke regeling indien de betaling 

door de verkrijgende leden is zeker gesteld.  

7.3 Deze regeling kan voorzien in een kostendekkende vergoeding die door de coöperatie voor deze 

dienstverlening in rekening wordt gebracht.  

Artikel 8: UITKERING OP PARTICIPATIES 
8.1 Uitkering op participaties wordt gedaan door overmaking naar de bij de coöperatie bekende 
bankrekening van de participant.   
8.2 Elke participant is gehouden zijn adres, e-mailadres en bankrekeninggegevens aan de coöperatie op 
te geven, alsmede de wijzigingen daarin. De coöperatie is niet aansprakelijk voor gevolgen van 
nalatigheid van een participant hierin. 
 
Artikel 9: PARTICIPATIEREGISTER   
9.1 Het bestuur draagt zorg voor het participatieregister waarin de uitgegeven participaties, 
onderscheiden naar naam, type, uitgifte, ingangsdatum en aantal per participant worden vastgelegd en 
bijgehouden.   
9.2 In samenhang met het participatieregister onderhoudt de coöperatie een participatiearchief, 
houdende alle documentatie betreffende uitgegeven participatie, de ontvangsten en uitkeringen met 
betrekking tot de participaties en alle mutaties ten aanzien van de participaties, met datum van ingang, 
en voor zover nodig voor de rechtsgeldigheid van de mutatie, de aanvaarding ervan.   
9.3 De participant informeert de coöperatie over relevante wijzigingen in zijn persoonlijke gegevens.  
9.4 De coöperatie kan de administratie van het participatieregister laten verzorgen door derden, mits 
daarbij continuïteit en compleetheid van het register, alsmede de vertrouwelijkheid van gegevens is 
gewaarborgd.  
9.5 Elke participant ontvangt jaarlijks vóór 1 maart opgave van zijn participaties onderscheiden naar 
naam, type, aantal, en (resterend) nominaal bedrag.  
9.6 Het participatieregister is niet openbaar, en alleen geanonimiseerd ter inzage voor de ALV.  
9.7 De coöperatie is te allen tijde bevoegd om bewijsstukken te verlangen (waaronder: 
identiteitsbewijs, uittreksel KvK, bankafschrift, verklaring van erfrecht) alvorens over te gaan tot 
toekenning van participaties, inschrijving in het participatieregister, wijziging van het 
participatieregister waaronder wijziging van het bankrekeningnummer waarop uitkeringen ingevolge de 
participatie worden gedaan.  
9.8 De coöperatie is te allen tijde bevoegd om aan de toekenning van een participatie, aan aanvaarding 
van betaling voor een participatie, aan het aangaan van een overeenkomst en aan overgang of 
overdracht van een participatie nadere voorwaarden te verbinden. 
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Artikel 10: GESCHILLEN 
Geschillen naar aanleiding van (de toepassing van) dit participatiereglement worden allereerst 
voorgelegd aan het bestuur. Nadat het bestuur gelegenheid heeft gekregen zich over het 
geschil uit te spreken staat beroep open op de ALV. Het bestuur spreekt zich binnen twee 
maanden nadat een geschil bij haar aanhangig is gemaakt, hierover uit. 
 
Artikel 11: INWERKINGTREDING 
Dit participatiereglement treedt in werking vanaf de dag volgend op de datum van goedkeuring  door 
de ALV. 
 
 
 
 
Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering d.d. 26 oktober 2021,  
 
De voorzitter      De secretaris 
Fer Schipper      Willem Hoftijzer 


