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REGLEMENT CERTIFICATEN 
COÖPERATIE DE PATRIJS 500 U.A. 

 

 

1. Coöperatie De Patrijs 500 (de Coöperatie) geeft certificaten aan haar leden uit. Elk 
certificaat heeft de nominale waarde van € 1.000,-. 

2. Artikel 4 van de statuten van Coöperatie bepaalt dat ieder lid ten minste één certificaat zal 
nemen. Een lid mag ook meerdere certificaten nemen.  

3. Een lid is gehouden de nominale waarde van ieder certificaat dat hij/zij neemt, aan de 
Coöperatie te voldoen. Iedere storting van een lid zal worden bijgeschreven op een 
ledenrekening voor dat lid.  

4. De Coöperatie zal voor elk certificaat een aandeel in Burgerboerderij De Patrijs B.V. 
(de BV) houden. De nominale waarde van zo’n aandeel is € 1.000,-. 

5. In verband met het nemen van een of meerdere certificaten geeft ieder lid bij het aangaan 
van het lidmaatschap aan dat hij/zij: 
(a) bij inname van het certificaat een rendement wil ontvangen van 1,5% van de 

nominale waarde van het certificaat per heel jaar dat een lid een certificaat houdt 
(het Rendement); of 

(b) een korting wil ontvangen bij aanschaf van producten van Burgerboerderij De 
Patrijs. 

(c) afziet van het Rendement en de onder (b) bedoelde korting. 

6. Een lid dat uittreedt, anders dan ter gelegenheid van ontbinding van de Coöperatie (een 
Oud-Lid), geeft aan: 
(a) dat het bedrag dat op zijn/haar ledenrekening staat, te vermeerderen met het 

Rendement, voor zover van toepassing, door de Coöperatie schuldig zal worden 
gebleven (de Schulden aan Oud-Leden), welke schulden pas opeisbaar zijn 
zodra het in punt 10(i) bepaalde toepassing vindt of bij ontbinding van de 
Coöperatie; of  

(b) dat hij/zij afstand doet van zijn/haar aanspraken op dat bedrag. 

7. De certificaten van een Oud-Lid vervallen, maar de Coöperatie blijft (voorlopig, tot de 
toepassing van punt 10(i)) eigenaar van de met die certificaten corresponderende 
aandelen in de BV. 

8. De Coöperatie gaat een overeenkomst aan (of is zo’n overeenkomst al aangegaan) met 
haar medeaandeelhouder in de BV, Stichting Beheer Burgerboerderij De Patrijs (de 
Stichting), die voorziet in een koopoptie voor de Stichting op de aandelen in de BV die 
de Coöperatie houdt.  

9. Indien en zodra de Stichting over voldoende middelen beschikt om één of meer aandelen 
in het kapitaal van de BV, op dat moment gehouden door de Coöperatie, te kopen, dan 
maakt de Stichting dit kenbaar aan de BV en aan het bestuur van de Coöperatie (het 
Bestuur) en geeft bovendien aan welk bedrag (het Verwervingsbedrag) haar in dit 
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verband ter beschikking staat. De Stichting zal bij de bepaling van het Verwervingsbedrag 
rekening houden met een eventueel Rendement. 

10. Zodra het Bestuur een melding als bedoeld in onderdeel 8 van dit reglement van de 
Stichting heeft ontvangen, geldt de volgende procedure: 

(i) allereerst wordt het Verwervingsbedrag aangewend om de Schulden aan Oud-
Leden te voldoen; is het Verwervingsbedrag onvoldoende om alle Schulden aan 
Oud-Leden te voldoen, dan zullen eerst de oudste schulden worden voldaan; 

(ii) indien en voor zover een deel van het Verwervingsbedrag resteert na toepassing 
van het onder (i) bepaalde (het Restant Verwervingsbedrag), zal het Bestuur 
aan de leden kenbaar maken dat zij één of meer certificaten door de Coöperatie 
kunnen laten inkopen; het bestuur van de Coöperatie zal, rekening houdend met 
een eventueel Rendement, een conservatieve inschatting maken van het aantal 
certificaten dat aldus kan worden ingekocht; 

(iii) leden zijn niet verplicht hun certificaten te laten inkopen; de leden die hun 
certificaten willen laten inkopen, maken zulks binnen vier weken kenbaar aan 
het Bestuur; 

(iv) wanneer het aantal aangeboden certificaten kleiner is dan of gelijk is aan het 
aantal dat met het Restant Verwervingsbedrag ingekocht kan worden, worden 
deze certificaten ingekocht; 

(v) wanneer het aantal aangeboden certificaten groter is dan het aantal dat met het 
Restant Verwervingsbedrag ingekocht kan worden, bepaalt het Bestuur door 
middel van loting welke certificaten worden ingekocht; 

(vi) de aandelen in de BV die corresponderen met  
- certificaten van een Oud-Lid, die na toepassing van het onder (i) 

bepaalde niets meer van de Coöperatie te vorderen heeft; en/of 
- certificaten die na toepassing van het onder (iv) of (v) bepaalde zijn 

ingekocht, 
zullen door de Stichting van de Coöperatie worden gekocht; 

(vii) hetgeen na toepassing van het onder (iv) of (v) bepaalde resteert, zal niet aan 
de Coöperatie worden betaald, maar zal tot het vermogen van de Stichting 
blijven behoren; 

(viii) de certificaten die op de voet van het onder (iv) of (v) bepaalde zijn ingekocht, 
vervallen. 

11. Dit reglement kan worden gewijzigd door het Bestuur, na voorafgaande goedkeuring van 
de Algemene Vergadering (als gedefinieerd in de statuten van de Coöperatie). 

12. In geval van onduidelijkheid of verschil van mening over de betekenis van enige bepaling 
uit dit reglement is het oordeel van het Bestuur daaromtrent beslissend. 
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