
	  
LEDENOVEREENKOMST	  	  
Voedselcoöperatie	  Ús	  Iten	  
	  
	  

1.	   De	  ondergetekenden:	  	  
1.1 Voedselcoöperatie	  Ús	  Iten	  U.A,	  statutair	  gevestigd	  te	  Sibrandabuorren,	  

ingeschreven	  bij	  de	  Kamer	  van	  Koophandel	  Nummer	  	  66063515	  hierna	  te	  
noemen:	  de	  “coöperatie”	  en	  	  

1.2 Lid	  (naam)	  ……..………………………………………………………………………………………………….	  
(adres	  ……………….....................................................................................................	  
(postcode	  en	  woonplaats)	  ………………………………………………………….................hierna	  	  
te	  noemen:	  het	  “lid”,	  

1.3 De	  hierboven	  genoemde	  partijen,	  hierna	  gezamenlijk	  aan	  te	  duiden	  als	  “partijen”,	  	  
Overwegen	  dat	  	  
-‐	  	  De	  coöperatie	  is	  opgericht	  bij	  notariële	  akte	  door	  notaris	  Karin	  Rientjes,	  	  
met	  plaats	  van	  vestiging	  te	  Sneek,	  op	  28	  juli	  2016.	  
-‐	  	  Partijen	  in	  deze	  leden-‐	  en	  inbrengovereenkomst	  de	  voorwaarden	  en	  condities	  
wensen	  neer	  te	  leggen	  ter	  zake	  het	  lidmaatschap	  van	  de	  coöperatie,	  in	  aanvulling	  op	  
hetgeen	  in	  de	  statuten	  van	  de	  coöperatie	  is	  bepaald.	  	  

2.	  Onderschrijven	  doelen	  van	  de	  coöperatie	  .	  
2.1	  Als	  lid	  van	  de	  Ús	  Iten	  ga	  ik	  akkoord	  met	  de	  statuten	  en	  onderschrijf	  ik	  het	  doel	  van	  
de	  coöperatie.	  Ik	  bevestig	  dit	  door	  ondertekening	  van	  deze	  overeenkomst.	  

3.	  Inbreng	  en	  tegenprestatie	  
3.1	  Het	  lid	  heeft	  het	  entreegeld	  overgemaakt	  op	  het	  rekeningnummer	  	  
NL08TRIO	  0391	  1769	  35	  van	  Us	  Iten.	  
3.2	  Deze	  overeenkomst	  is	  tevens	  geldig	  als	  het	  betalingsbewijs	  van	  het	  entreegeld.	  
3.3	  Het	  lid	  levert	  een	  actieve	  bijdrage	  om	  de	  coöperatie	  draaiend	  te	  houden.	  
Bijvoorbeeld	  door	  het	  uitvoeren	  van	  taken	  in	  het	  bestuur	  of	  in	  een	  werkgroep	  van	  Ús	  
Iten.	  
3.4	  Als	  tegenprestatie	  kan	  het	  lid	  bestellen	  via	  de	  webshop	  van	  Us	  Iten	  en	  deelnemen	  
aan	  alle	  activiteiten	  van	  de	  coöperatie.	  
	  

Aldus	  overeengekomen	  en	  ondertekend	  op	  …………………………..….Plaats	  ………………………………	  
	  

Paraaf	  bestuur	  dat	  entreegeld	  is	  betaald:	  ……………..	  
Lid	  of	  certificaatnummer	  ……………………	  
	  

Handtekening	  lid.	   	   	   Voedselcoöperatie	  Ús	  Iten,	  handtekening	  bestuurslid.	  
	  
	  
	   	   	   	   	   	   	  
	  
Eventueel	  extra	  gezinslid	  die	  ook	  actief	  wil	  deelnemen	  aan	  activiteiten	  van	  Ús	  Iten	  
Naam	  en	  email-‐adres:	  ......................................................................................................	  
Wil	  actief	  zijn	  als	  of	  bij	  .....................................................................................................	  


