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Begrippenlijst
bestuur:
beginsaldo:

het bestuur van deze coöperatieve vereniging
een vorm van onderling krediet dat inbegrepen zit in het lidmaatschap
categorie Partner
coöperatie:
de te Veenendaal gevestigde coöperatie: Coöperatie United
Economy, ingeschreven in het handelsregister met nummer 68975457
circulair geld:
de geldsoort die binnen de coöperatie en ook binnen het Circuit Nederland
gebruikt wordt als onderling betaalmiddel
Circuit Nederland:
Een samenwerkingspartner van de coöperatie. Een initiatief van de
Stichting Social Trade Organisation (STRO).
dekking van de United: Uniteds worden primair gedekt door een leveringsverplichting. Dat wil
zeggen: de toezegging van een lid om zijn eigen product of dienst te
leveren aan het netwerk. Ook is er een secundaire dekking (zie
garantiefonds).
Een andersoortige manier hoe de dekking van de United geregeld kan zijn,
is door euro’s (zie dekkingsrekening).
dekkingsrekening:
een euro-bankrekening bij stichting United Economy waar euro’s staan ter
dekking van die Uniteds die niet gedekt worden door een
leveringsverplichting van een lid.
garantiefonds:
een euro-bankrekening bij stichting United Economy waar euro’s op staan
als secundaire dekking van de hoeveelheid Uniteds die in omloop zijn,
waar als primaire dekking een leveringsverplichting tegenover staat.
leveringsverplichting: de verplichting die een lid heeft om aan anderen in het netwerk het eigen
product of dienst te gaan leveren, in ruil voor een verkregen beginsaldo of
ander onderling krediet.
lid:
een lid van de coöperatie. Ook een lid dat behoort tot de
lidmaatschapscategorie Partner, wordt aangemerkt als een lid van de
coöperatie.
onderling krediet:
het door leden verwerven van Uniteds in ruil voor het aangaan van een
leveringsverplichting aan het netwerk. Ook een beginsaldo wordt gerekend
tot een onderling krediet.
St. United Economy
de te Veenendaal gevestigde stichting: Stichting United Economy,
ingeschreven in het handelsregister met nummer 68974957De stichting
heeft als doel: het bevorderen van een eerlijke, groene en sociale
economie, door het beheren van gelden en tegoeden als borgfonds en het
bewaken van het gedachtegoed van United Economy
United:
De naam van het onderlinge ruilmiddel (circulair geld) dat tussen de leden
van de coöperatie gebruikt wordt om onderling zaken met elkaar te kunnen
verrekenen.
United-rekening:
Rekening die elk lid aanhoudt op het betaalplatform van United Economy
en waar vanaf betalingen in Uniteds gedaan kunnen worden, waar Uniteds
ontvangen kunnen worden en waar actuele en historische saldo en
transactiegegevens ingezien kunnen worden.
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Artikel 1 Onderling zaken doen in Uniteds
1. Als rekeneenheid geldt voor de United dat deze evenveel waard is als de euro.
2. Uniteds geven geen recht op inwisselbaarheid naar euro’s.
3. Leden kunnen op vier manieren Uniteds verwerven:
a. De eerste manier is door ze te verdienen door de eigen zakelijke producten en/of diensten
te verkopen binnen het netwerk van United Economy leden. De verdiende Uniteds kunnen
vervolgens weer binnen het netwerk besteed worden.
b. Een tweede manier om aan Uniteds te komen is het verkrijgen van een beginsaldo.
Uitgewerkt in artikel 2 van dit reglement.
c. Een derde mogelijkheid om aan Uniteds te komen is het afsluiten van een onderling
krediet. Dit berust op dezelfde principes als het beginsaldo, maar gaat om grotere
bedragen. Het toekennen hiervan en de hoogte van het bedrag worden door de
coöperatie vastgesteld. Voor het verstrekken van een onderling krediet wordt een aparte
overeenkomst afgesloten met de betreffende leden.
d. Een vierde mogelijkheid om aan Uniteds te komen is deze te ‘kopen’ door betaling van
euro’s (1 op 1). In dat geval maakt een lid het gewenste bedrag aan euro’s over aan de
coöperatie. De co-operatie zal vervolgens de Uniteds beschikbaar stellen De euro’s
komen op de dekkingsfonds bij de stichting United Economy en vormen een 100%
dekking voor de Uniteds die op deze wijze in omloop zijn gekomen.
4. Leden maken zelf onderling afspraken over het (geheel of gedeeltelijk) betalen van elkaars
facturen in Uniteds. Volstaan kan worden met een gewone euro-factuur en daarbij de
onderlinge afspraak om in Uniteds af te rekenen.
5. Leden die zaken doen met elkaar in Uniteds (en ook Euro’s) zijn zelf verantwoordelijk voor de
onderling gemaakte zakelijke afspraken en de kwaliteit van de geleverde goederen en
diensten. Leden gaan overeenkomsten met andere leden aan voor hun eigen rekening en
risico.
6. De coöperatie is niet verantwoordelijk voor de juistheid en passendheid van informatie over te
leveren goederen en diensten die leden elkaar via het betaalplatform of anderszins
verstrekken.
7. Het bestuur heeft het recht berichten of (profiel)informatie op het betaalplatform te verwijderen
die schadelijk wordt geacht.
Artikel 2 Beginsaldo
1. Bedrijven met personeel die voorgedragen zijn door een ander lid én die kiezen voor
categorie Partner, kunnen een beginsaldo van 1.000,= Uniteds aanvragen. Daarmee kunnen
zij direct beginnen met inkopen doen in Uniteds. Daar tegenover staat de verplichting om
deze Uniteds ook weer terug te verdienen door het eigen product of dienst te leveren aan
anderen binnen het netwerk en zo de Uniteds weer terug te verdienen.
2. Indien het lid (categorie partner) een beginsaldo wenst, dient het betreffende bedrijf of
organisatie te verklaren dat de continuïteit van het bedrijf geen gevaar loop en dat het de
bijbehorende leveringsverplichting aan het netwerk, ter grootte van het beginsaldo, kan en zal
voldoen. Dit valt binnen de aanmeldprocedure.
3. Na toetsing kan een beginsaldo ook mogelijk zijn voor bedrijven zonder personeel, die door
een ander lid voorgedragen zijn en die kiezen voor de categorie Partner.
4. Van de lidmaatschapsbijdrage van de Partners gaat een deelbedrag (€ 100,=) naar het
gezamenlijke garantiefonds. De deelnemer zelf hoeft daar geen actie voor te ondernemen. De
coöperatie zorgt voor de overdracht uit de lidmaatschapsbijdrage naar het garantiefonds.
5. Het garantiefonds, dat dient als secundaire dekking van de via een onderling krediet (incl.

-beginsaldo) in omloop gekomen Uniteds, heeft daarmee een dekkingspercentage an 10%.
6. Als een lid binnen zes maanden zijn leveringsverplichting is nagekomen (dat wil zeggen
binnen de zes maanden ook weer datzelfde bedrag aan Uniteds heeft terugverdiend), dan
wordt automatisch het oorspronkelijk toegekende beginsaldo verlengd. De
leveringsverplichting aan het netwerk blijft bij elke automatische verlenging bestaan.
7. Indien het niet lukt om binnen de termijn van zes maanden na het uitgeven van het beginsaldo
dit bedrag aan Uniteds weer terug te verdienen (en zo dus de leveringsverplichting in te
lossen) dan is het betreffende lid op dat moment het restantbedrag in euro’s verschuldigd aan
het netwerk van leden van United Economy en dus aan de coöperatie.
8. Het lid kan dan een ruil doen met een ander lid dat juist te veel Uniteds heeft. Het lid dat
Uniteds nodig heeft betaalt euro’s aan het lid met veel Uniteds. Er wordt 1 op 1 verrekend. De
coöperatie kan hierin bemiddelen.
9. Als er geen ruil met een ander lid plaats kan vinden, dan kan het lid euro’s overmaken aan de
coöperatie om op die manier de leveringsverplichting in te lossen.
10. In dat geval krijgt het lid van te voren bericht van het bestuur van de coöperatie dat deze
verrekening geëffectueerd gaat worden. Het door het lid te betalen bedrag in euro’s gaat naar
de dekkingsrekening, ter dekking van de waarde van de Uniteds.
11. Indien een lid zijn leveringsverplichting aan het netwerk niet nakomt en niet in euro’s afrekent,
dan is het bestuur van de coöperatie gerechtigd, na twee aanmaningen, een incassobureau in
te schakelen. De kosten daarvan komen voor rekening van het lid.
Het bestuur van de coöperatie zal alleen verrekening in euro’s opeisen indien dat nodig is om
de doorstroming van Uniteds in het netwerk van leden te bevorderen.
Artikel 3 Dekking van de Uniteds
1. Het bestuur van de coöperatie ziet toe op een gedegen dekking van de Uniteds op de korte
en lange termijn. Het doel is dat de United haar waarde behoudt. Dit is in het belang van alle
leden die met Uniteds zaken doen. Het bestuur wordt daarbij ondersteund door en
gecontroleerd door de Stichting United Economy.
2. Uniteds worden gedekt door de overeengekomen terug-leververplichtingen door de leden die
een beginsaldo dan wel een onderling krediet in Uniteds ontvangen. Deze dekking door de
leveringsverplichtingen heeft daarbovenop een secundaire dekking in de vorm van euro’s in
het garantiefonds (beheerd door de Stichting) dat dient ter afdekking van het risico op
faillissement van leden met een leveringsverplichting.
3. Een andersoortige vorm van dekking van Uniteds is dat een deel van de Uniteds één op één
afgedekt wordt door euro’s op de dekkingsrekening (eveneens beheerd door de stichting).
4. Om te bewerkstelligen dat de United zijn waarde behoudt in geval een lid failliet gaat, is het
volgende geregeld. In het geval van een faillissement van één van de leden, waarbij dat
betreffende lid op het moment van faillissement nog een leveringsverplichting (vanwege een
uitstaand beginsaldo of onderling krediet) had aan het netwerk, zal er een bedrag uit het
garantiefonds gehaald worden. Dat is het bedrag even groot als de leveringsverplichting aan
het netwerk die het betreffende lid had. Dat bedrag wordt dan overgemaakt naar de
dekkingsrekening, zodat vanaf dat moment een100% dekking gerealiseerd is voor dat bedrag
aan in omloop zijn de Uniteds.
5. De bovengenoemde overboeking van het garantiefonds naar de dekkingsrekening wordt
uitgevoerd door de Stichting in opdracht van het coöperatiebestuur.
6. De gelden op de dekkingsrekening (ongeacht de wijze waarop ze hier terecht gekomen zijn)
worden door het bestuur van de coöperatie aangewend om nieuwe bestedingsmogelijkheden
het netwerk binnen te halen waar de leden hun Uniteds kunnen besteden. Het bestuur maakt
daarbij de keuzes zodanig dat de doorstroming van Uniteds er optimaal mee gediend wordt.

-Concreet houdt het in dat nieuw te werven leden benaderd worden die een product of dienst
aanbieden waar veel vraag naar is binnen United Economy. Deze nieuwe leden kunnen gelijk
euro’s betaald krijgen (afkomstig van de dekkingsrekening) indien zij bereid zijn voor datzelfde
bedrag een leveringsverplichting aan te gaan binnen het netwerk.
7. Indien het coöperatiebestuur besluit dat er op bovenstaande wijze gelden overgemaakt
dienen te worden, verzoekt zij de Stichting dit bedrag aan de coöperatie over te maken vanaf
de dekkingsrekening. Vervolgens maakt de coöperatie het gelijk over naar het betreffende
bedrijf.
8. Zo nodig kan het bestuur, na goedkeuring door de Stichting, besluiten om individuele leden
met een overschot aan Uniteds daar euro’s voor uit te betalen (vanaf de dekkingsrekening),
en Uniteds terug te ontvangen. Dit is geen recht dat de leden hebben. Het is een mogelijkheid
waar het bestuur toe over kan gaan in het belang van het gehele netwerk.
Artikel 4 Boekhouding en belastingdienst
1. Leden zijn zelf verantwoordelijk voor hun verplichtingen aan de belastingdienst bij het
aangaan van transacties in Uniteds.
2. Leden zijn zelf verantwoordelijk voor de inrichting van de boekhouding en externe
verantwoording in jaarverslagen ed. over Uniteds
Artikel 5 Samenwerking Social Trade Circuit Nederland
1. De coöperatie United Economy doet mee aan het Social Trade Circuit Nederland van stichting
STRO (www.circuitnederland.nl). Daar doen ook andere initiatieven aan mee die werken met
circulair geld (vaak lokale initiatieven). Door de verbinding met het Circuit is het mogelijk ook
met deze lokale initiatieven zaken te doen middels circulair geld.
2. Stichting STRO levert het betaalplatform Cyclos waarvan alle leden van United Economy
gebruik maken.
3. Alle leden zijn tevens gehouden aan de algemene voorwaarden van het Social Trade Circuit
Nederland. Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op
https://www.circuitnederland.nl/algemene-voorwaarden.
4. In geval van voorgenomen wijzigingen in de Algemene Voorwaarden van het Circuit, zal het
bestuur dit zo spoedig mogelijk kenbaar maken aan de leden.
5. Indien een lid niet akkoord is met deze wijzigingen dan kan het lid zijn lidmaatschap
beëindigen.
Artikel 6 Rekeninggegevens en saldi
1. Het bestuur is bevoegd de rekeninggegevens en saldi van alle leden in te zien, indien het doel
daarvan is het bevorderen van het onderlinge transactieverkeer in Uniteds. Ook kan het
bestuur deze bevoegdheid onder dezelfde voorwaarde delegeren aan derden.
2. Leden zijn transparant naar elkaar over de saldi en leveringsverplichtingen op de Unitedsrekeningen.
Artikel 7 Beëindigen lidmaatschap
1. Indien een lidmaatschap wordt beëindigd conform artikel 6 van de statuten of een lid wordt
geroyeerd conform artikel 6 van de statuten, dan 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 United-rekening) niet negatief is.
Indien er sprake is van een negatief saldo dan zorgt het lid ervoor dat dit wordt ingelost door
ofwel Uniteds te verdienen vóór beëindigen van het lidmaatschap ofwel vóór beëindiging het
resterende saldo in euro’s af te rekenen door het te betalen aan de coöperatie. De coöperatie
zorgt ervoor dat deze euro’s worden gestort op de dekkingsrekening.
2. 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 kalender dagen aan het
garantiefonds.
3. Het lid accepteert dat ná 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 van
de coöperatie in euro’s geïncasseerd zullen worden. Het bestuur van de coöperatie kan in
geval van invordering een incassobureau inschakelen. Alle kosten die daarmee gemoeid zijn
komen voor rekening van het (voormalig) lid.
Artikel 8 Ontbinding coöperatie
1. Bij het eventueel ontbinden van de coöperatie geldt het gestelde in artikel 22 van de statuten.
2. Voorts geldt dat tussen alle leden een afrekening dient plaats te vinden over de nog
openstaande onderlinge tegoeden dan wel leveringsverplichtingen in Uniteds. Leden met een
leveringsverplichting aan het netwerk dienen alsnog te leveren en zo Uniteds te verdienen, of
dienen in euro’s af te rekenen. Leden met een positief saldo in Uniteds geven die Uniteds uit
door aankopen te doen in Uniteds.
3. Alle transacties in Uniteds die hebben plaatsgevonden vóór het ontbinden van de coöperatie
zijn niet herroepbaar of terug te draaien/
4. De dekkingsrekening wordt gebruikt voor het afrekenen van de dan nog resterende Uniteds
op rekeningen van leden. Leden met een positief saldo aan Uniteds kunnen deze omwisselen
voor euro’s. Er is geen garantie voor 100% inwisselbaarheid. Mocht er een tekort aan euro’s
zijn op de dekkingsrekening, wat voor kan komen indien er meer faillissementen van leden
geweest zijn dan waar het garantiefonds in kon voorzien, dan wordt dit tekort gezamenlijk
door de leden gedragen naar rato van hun saldo.
5. Indien er in het garantiefonds nog een overschot zit dan beslist de ALV over de verdeling en
bestemming.
Artikel 9 Onvoorzien
1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de coöperatie en
vraagt waar relevant advies of instemming van de Stichting en./of ALV.
2. Op de overeenkomst tussen de leden van de coöperatie en de coöperatie is Nederlands
recht van toepassing.
3. Bij eventuele geschillen tussen leden van de coöperatie en de coöperatie zal in onderling
overleg een oplossing worden gezocht. Daarbij kan de hulp ingeroepen worden van de ALV,
de Stichting en/of mediatie.
4. Bij een geschil dat voortduurt, beslecht de bevoegde rechter te Arnhem.
5. Indien er sprake is van bij door de rechtbank afgewezen claims van leden, vergoedt het lid
de advocaatkosten van de coöperatie, zodat dit niet ten koste gaat van andere leden.

