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Huishoudelijk reglement coöperatie United Economy
Versie 23 juni 2017
United Economy is een coöperatie van waarden-gedreven ondernemers die van samen actief bouwen aan een
eerlijke, sociale en groene economie. United Economy maakt onderling zaken doen aantrekkelijk, door het
centraal administreren van onderling leverancierskrediet, het circulaire digitale ruilmiddel van de coöperatie.
Dit ruilmiddel, genaamd de United, circuleert alleen tussen de leden, in de reële economie van goederen en
diensten. Er kan niet mee worden gespeculeerd en er wordt voor het beschikbaar stellen van Uniteds geen
rente berekend. United Economy zet zich in voor bewustwording over de samenhang tussen meerdere soorten
waarde, waaronder financiële, sociale en ecologische waarde. United Economy onderzoekt nieuwe manieren
hoe geld en andere waardedragers optimaal ingezet kunnen worden voor het creëren en verdelen van
maatschappelijke meerwaarde. Door heldere afspraken over het gebruik van de United, maakt United Economy
geld weer dienstbaar aan de samenleving, in plaats van omgekeerd.

Begrippenlijst
algemene vergadering:
bestuurder(s):
coöperatie:
ledenkapitaalrekening:
lid:

Stichting United Economy:

het orgaan bestaande uit de leden, alsmede de bijeenkomst
van de leden in een vergadering;
de bestuurder(s) van de coöperatie als bedoeld in de Nederlandse
wet;
deze coöperatieve vereniging;
de ledenkapitaalrekening als bedoeld in artikel 3 van de statuten;
een lid van de coöperatie. Ook een lid dat behoort tot de
lidmaatschapscategorie Partner, wordt aangemerkt als een lid van
de coöperatie.
de te Veenendaal gevestigde stichting: Stichting United Economy,
kantoorhoudende te 6843 RG Arnhem, Ulvenhoutstraat 60,
ingeschreven in het handelsregister. De stichting heeft als taken: 1.
Het waarborgen van het gedachtengoed van de coöperatie en 2.
Het beheren van de gelden in het garantiefonds en op de
dekkingsrekening, ten behoeve van de leden van de coöperatie.
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Artikel 1 Kernwaarden
1. De kernwaarden zijn door de leden geformuleerd en geven weer waar de leden zich
onderling aan committeren. De kernwaarden zijn:
 We gebruiken waar mogelijk circulair geld. Kenmerken daarvan zijn:
- vertegenwoordigt echte waarde
- blijft in het netwerk
- zelf gecreëerd
 We zijn betrouwbare handelspartners voor elkaar: transparant, eerlijk, samen,
gunnen, betalingstermijn per direct
 Waarden-gedrevenheid staat voor ons centraal, in ons bedrijf/organisatie en in de
samenleving.
 We vormen een netwerk van gelijkgestemde ondernemers: we helpen en
inspireren elkaar.
 We zien geld als een middel, niet als een doel. We experimenteren met nieuwe
manieren om geld dienend te laten zijn aan de samenleving.
 We dragen bij aan bewustwording over de rol die geld speelt, en zou kunnen
spelen, in de samenleving.
Artikel 2 Bestuur
1. De bestuursleden verdelen onderling de taken. De taakverdeling wordt aan de leden
bekend gemaakt.
2. Het bestuur kan voor de uitvoering professionals inhuren.
3. Tot de primaire verantwoordelijkheden van het bestuur horen:
a. Het faciliteren dat de transacties in Uniteds tussen de leden goed verlopen;
b. Het, in samenwerking met de leden, organiseren van passende bijeenkomsten
en overige activiteiten die gericht zijn op het tot stand komen en behouden van
waardevolle verbindingen tussen de leden het creëren van maatschappelijke
meerwaarde.
4. De bestuursleden wisselen conform een aftreedschema welke door het bestuur wordt
opgesteld.
Artikel 3 Lidmaatschap
1. Leden betalen een jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage. Voor coöperatieleden bestaan de
categorieën zoals aangegeven in de onderstaande tabel.
2. Leden kiezen (met inachtneming van de criteria) zelf hun lidmaatschapscategorie.
3. Leden mogen na toetreding tot UE indien gewenst veranderen van categorie.
4. Bedrijven en organisaties met personeel die gekozen hebben voor de categorie Lid
zullen na drie jaar (of eerder indien hun jaaromzet in Uniteds boven de 10.000,=
uitkomt) overgeplaatst worden naar de categorie Partner. Zij krijgen daar van te voren
bericht over en hebben de mogelijkheid hun lidmaatschap te beëindigen indien zij niet
wensen over te gaan naar die categorie.
5. Voor de betaling van de lidmaatschapsbijdragen wordt door het bestuur een factuur
toegezonden. Indien het lid in gebreke blijft is het bestuur, na twee aanmaningen,
gerechtigd om een incassobureau in te schakelen. De kosten daarvan komen voor
rekening van het lid.
6. Wanneer het lidmaatschap lopende een jaar wordt opgezegd, blijft de
lidmaatschapsbijdrage voor het hele jaar verschuldigd
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Categorie

Inbegrepen

Jaarlijkse
bijdrage

Geschikt voor

Partner

•
•
•
•

Coöperatielid
Actief meebouwen aan nieuwe economie
United-rekening
Alle bijeenkomsten en events inbegrepen
(deelname naar wens)
Indien gewenst in-company presentatie
over United Economy
Beginsaldo van 1.000,= Uniteds 1
Logovermelding op de UE-website
Netwerkbemiddeling (max. een dagdeel
per jaar)

500,= excl.
btw 2

• Bedrijven en organisaties
met personeel
• Ook mogelijk voor
zelfstandig professionals,
startups en goede doelen

Coöoperatielid
Actief meebouwen aan nieuwe economie
United-rekening
Cirkelbijeenkomsten inbegrepen

150,= excl.
btw3

• Zelfstandig professionals
• Startups
• Goede
doelen/maatschappelijke
initiatieven
• Als kennismakingscategorie
voor bedrijven/organisaties
met personeel (voor
maximaal de eerste drie
jaar en zolang de jaaromzet
in Uniteds niet boven de
10.000,= uitkomt)

•
•
•
•
Lidi

•
•
•
•

1 Dit beginsaldo is een onderling renteloos krediet. Het wordt verstrekt aan leden categorie ‘Partner’ mits deze zijn voorgedragen door een
ander lid en mits aan de voorwaarden wordt voldaan: het bedrijf dient te bevestigen dat het aan de verplichtingen behorende bij het
beginsaldo kan en zal voldoen. Het ontvangen van het beginsaldo houdt de verplichting in voor het lid om zijn eigen product of dienst te
leveren aan anderen in het netwerk en zo binnen een half jaar de Uniteds weer terug te verdienen. Als dit niet lukt, zal bemiddeld worden om:
1. klanten in Uniteds te vinden of 2. met een ander lid Uniteds te ruilen door er euro’s voor te betalen.
2 Het eerste jaar te betalen in euro’s, daarna naar wens in euro’s of Uniteds.
3 Het eerste jaar te betalen in euro’s, daarna naar wens in euro’s of Uniteds.
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1. Nieuwe leden melden zich aan via een aanmeldformulier, waarmee de benodigde
gegevens verkregen worden inclusief de door het lid gewenste
lidmaatschapscategorie.
2. Het bestuur is bevoegd maar niet verplicht, partijen die lid willen worden te
onderzoeken op identiteit, woon/vestigingsplaats, solvabiliteit, deskundigheid of
anderszins.
3. Indien er vragen of twijfels zijn over een lid dat wil toetreden, dan heeft het bestuur
het recht om hier meer gegevens over te verkrijgen. Het bestuur mag een
lidmaatschapsverzoek afwijzen. Het afgewezen lid heeft vervolgens het recht om dit
voor te leggen aan de ALV.
4. Uitgesloten van lidmaatschap zijn partijen die in verband worden gebracht met
frauduleuze handelingen, witwassen van gelden en het organiseren van criminele
activiteiten.
Artikel 5 Stemmen uitbrengen tijdens ALV
1. Bij het uitbrengen van stemmen tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) is het
aantal stemmen dat per lid uitgebracht mag worden afhankelijk van de
lidmaatschapscategorie. Leden van de categorie Partner (lidmaatschapscategorie B
uit de statuten, de eerste rij in de bovenstaande tabel) hebben 3 stemmen in de ALV.
Leden van de categorie Lid (lidmaatschapscategorie A in de statuten, de tweede rij in
de bovenstaande tabel) hebben 1 stem in de ALV.
Artikel 6 Kapitaalinleg door leden
1. Het bestuur kan besluiten specifieke leden te vragen een kapitaalinleg te doen op de
ledenkapitaalrekening.
2. Het doel daarvan is te voorzien in de continuïteit van en investeringen in de
coöperatie, het netwerk van leden, het betaalplatform, inzet van professionals en/of
overige zaken die de doelen van United Economy dienen. De leden die besluiten tot
een kaptitaalinleg hebben inspraak in de bestemming van deze investeringsgelden.
3. In lijn met artikel 17.3 van de statuten kan besloten worden dat leden die een
kapiltaalinleg gedaan hebben, meer stemmen hebben in de ALV.
Artikel 7 Beëindigen lidmaatschap
1. Indien een lidmaatschap wordt beëindigd, draagt het betreffende lid er zorg voor dat
zijn eventuele verplichting aan het netwerk (te berekenen als het eventuele
beginsaldo + het eventuele onderlinge krediet – het huidige saldo van zijn Unitedrekening) niet negatief is. De verplichting kan ingelost worden door ofwel Uniteds te
verdienen ofwel door in euro’s af te rekenen. Deze euro’s gaan naar de
dekkingsrekening.
2. Het lid accepteert dat bij beëindiging lidmaatschap of royement een eventuele
resterende leveringsverplichting aan het netwerk, alsmede eventuele openstaande
lidmaatschapsbijdragen en overige kosten, in euro’s verschuldigd zijn en door het
bestuur in euro’s geïncasseerd mogen worden. Het bestuur kan in geval van
invordering een incassobureau inschakelen. Alle kosten die daarmee gemoeid zijn
komen voor rekening van het (voormalig) lid.
3. Bij einde van het lidmaatschap heeft de deelnemer zelf de verantwoordelijkheid om
een nog resterend positief saldo aan Uniteds uit te geven. Als het lid opzegt en afziet
van het besteden van zijn positieve saldo, dan vervalt dit saldo na een termijn van 30
dagen aan het garantiefonds.

-5-

Artikel 8. Onvoorzien
1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur en laat zich
daarbij waar relevant adviseren door de Stichting.
2. Op de overeenkomst en afspraken tussen leden en de coöperatie is Nederlands Recht
van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde
rechter Bij door de rechtbank afgewezen claims van leden, vergoedt het lid de
advocaatkosten van de coöperatie, zodat dit niet ten kosten gaat van andere leden.
3. De ongeldigheid of nietigheid van enige bepaling in de overeenkomst of afspraken
tussen Lid en Coöperatie tast de geldigheid van de overige bepalingen en afspraken
niet aan. Partijen vervangen de ongeldige dan wel nietige bepaling door een bepaling
waarvan de rechtsgevolgen, gelet op het doel en de strekking van deze
overeenkomst, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van de ongeldige of nietige
bepaling

