Contributiereglement Coöperatie Erfgoed Limburg u.A d.d. 21 juni 2018
Met inachtneming van het bepaalde in de statuten van de Coöperatie Erfgoed Limburg u.A., meer in
het bijzonder art. 3 lid 1, art. 4 lid 1, art. 4 lid 5, art. 6 lid 4, art. 14 en art. 21, heeft het bestuur
onderstaand contributiereglement op 21 juni 2018 vastgesteld.
1. In contributiecategorie 1 (één stem in de ledenraad, jaarlijkse contributie € 200,00) wordt
ingedeeld:
a. een combinatie als bedoeld in artikel 4 lid 5, welke als lid is aangemerkt;
b. een lid als bedoeld in artikel 4 lid 1, dat zijn statutair doel uitsluitend nastreeft binnen de
grenzen van één gemeente in de provincie Limburg; of
c. een lid als bedoeld in artikel 4 lid 1, dat blijkens de laatstelijk definitief vastgestelde
jaarrekening, een omzet heeft die kleiner is dan een half miljoen euro.
2. In contributiecategorie 2 (drie stemmen in de ledenraad, jaarlijkse contributie € 600,00)
wordt ingedeeld:
a. een lid als bedoeld in artikel 4 lid 1, dat zijn statutair doel nastreeft binnen de grenzen
van meer dan één gemeente in de provincie Limburg; of
b. een lid als bedoeld in artikel 4 lid 1, dat zijn statutair doel nastreeft binnen de grenzen
van de provincie Limburg als geheel, maar minder dan 2000 leden (vereniging) of
donateurs (stichting) telt; of
c. een lid als bedoeld in artikel 4 lid 1, dat blijkens de laatstelijk definitief vastgestelde
jaarrekening een omzet heeft die groter of gelijk is aan één half miljoen euro en kleiner
dan één miljoen euro.
3. In contributiecategorie 3 (vijf stemmen in de ledenraad, jaarljkse contributie € 1.000,00)
wordt ingedeeld:
a. een lid als bedoeld in artikel 4 lid 1, dat zijn statutair doel nastreeft binnen de grenzen van
de provincie Limburg als geheel en tenminste 2000 leden (vereniging) of donateurs
(stichting) telt; of
b. een lid als bedoeld in artikel 4 lid 1, dat blijkens de laatstelijk definitief vastgestelde
jaarrekening een omzet heeft die groter of gelijk is aan één miljoen euro en kleiner dan twee
en een half miljoen euro.
4. In contributiecategorie 4 (10 stemmen in de ledenraad, jaarlijkse contributie € 2.000,00)
wordt ingedeeld een lid, dat blijkens de laatstelijk definitief vastgestelde jaarrekening een
omzet heeft die groter of gelijk is aan twee en een half miljoen euro.
5. Leden die toetreden tot de Coöperatie Erfgoed Limburg u.A. in de periode van 1 januari tot
en met 30 juni zijn contributie verschuldigd over het volledige kalenderjaar. Leden die
toetreden in de periode van 1 juli tot en met 31 augustus zijn 50% van het contributiebedrag
van het betreffende kalenderjaar verschuldigd.
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Tekst van de genoemde statuutartikelen:
Art. 3 lid 1
De coöperatie heeft ten doel te voorzien in de stoffelijke behoeften van haar leden door
ondersteuning bij hun gezamenlijke werkzaamheden op het gebied van Limburgs erfgoed, waarbij
samenwerking een middels is om belangenbehartiging, belangstelling, kennis(overdracht), gebruik,
waardering en behoud van erfgoed te vergroten of te versterken. De coöperatie heeft daarbij tevens
een op het publiek gerichte functie.
Artikel 4 lid 1
Leden kunnen zijn rechtpersonen die een (statutair) doel hebben dat zich mede richt op Limburgs
erfgoed.
Artikel 4 lid 5
Indien activiteiten worden ondernomen door verschillende natuurlijke personen gericht op Limburgs
erfgoed, handelend in een niet-rechtspersoonlijkheid bezittende samenwerkingsvorm, zal die
samenwerkingsvorm als één lid worden aangemerkt, mits de personen die deel uitmaken van de
samenwerkingsvorm (de ‘combinatie’), één van hen of een derde aanwijzen om krachtens
schriftelijke volmacht hen allen tegenover de coöperatie in alle opzichten te vertegenwoordigen.
Artikel 6 lid 4
Jaarlijks, uiterlijk één maand voorafgaande aan het einde van het boekjaar, wordt op voorstel van het
bestuur, door de ledenraad een contributiereglement vastgesteld, waarin een indeling van de leden
in contributiecategorieën wordt opgenomen. Er zullen vier contributiecategorieën zijn. Voor de
indeling van een lid in een contributiecategorie is bepalend de ‘Limburgs erfgoedgerelateerde’ omzet
welke het lid blijkens zijn laatstelijk definitief vastgestelde jaarrekening heeft behaald. Het besluit tot
vaststelling van het contributiereglement door de ledenraad wordt genomen met tenminste
twee/derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Artikel 14
Ter bepaling van het aantal stemmen dat door een lid, dan wel zijn vertegenwoordiger, in de
ledenraad kan worden uitgebracht, worden de leden door het bestuur ingedeeld in vier
contributiecategorieën. In de ledenraad heeft ieder lid, dan wel zijn vertegenwoordiger, dat voor het
betreffende lidmaatschap behoort tot:
a. contributiecategorie 1 het recht één stem uit te brengen;
b. contributiecategorie 2 het recht om drie stemmen uit te brengen;
c. contributiecategorie 3 het recht om vijf stemmen uit te brengen;
d. contributiecategorie 4 het recht om tien stemmen uit te brengen.
Voor de indeling van een lid in een contributiecategorie is bepalend hetgeen daarover is vastgesteld
in het contributiereglement als bedoeld in artikel 6 lid 4.
Artikel 21
1. In afwijking van het bepaalde in artikel 7 lid 1 defungeert het eerste bestuur op één januari
tweeduizend negentien. De alsdan defungerende bestuursleden zijn dan - in afwijking van het
bepaalde in artikel 7 lid 1, laatste zin - nog tweemaal benoembaar.
2. In afwijking van het bepaalde in artikel 6 lid 4, zal het eerste contributiereglement worden
vastgesteld door het bestuur van de coöperatie.
Waar in de statuten van de coöperatie wordt voorgeschreven dat bepaalde besluiten van het bestuur
de goedkeuring behoeven van de ledenraad, is dit voorschrift slechts van toepassing zodra de
2

coöperatie leden heeft. Tot dat moment is het bestuur bevoegd tot het aangaan van alle
noodzakelijke rechtshandelingen teneinde de opstart van de coöperatie mogelijk te maken, ook
zonder genoemde goedkeuring. Het ontbreken van de goedkeuring, als in dit lid bedoeld, tast de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuursleden niet aan.
3. Dit artikel 21 zal komen te vervallen na één januari tweeduizend negentien.
TO 21/6/2018
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Ledenovereenkomst

Coöperatie Erfgoed Limburg u.A.

Ledenovereenkomst

(modelovereenkomst vastgesteld d.d. 21 juni 2018)

Ledenovereenkomst voor de Coöperatie Erfgoed Limburg u.A.

tussen: …………………………………………………………………………………………….
rechtsgeldig vertegenwoordigd door ……………………………………………………………………………………
[naam voluit ondertekenaar] verder te noemen “het lid”
en:
Coöperatie Erfgoed Limburg u.A., gevestigd te Roermond,
Rechtsgeldig vertegenwoordigd door bestuurslid ………………………………………………....................
en bestuurslid ………………………………………………………………………………………………………………………...
[ naam voluit ondertekenaars]
verder te noemen “Erfgoed Limburg”
in overweging nemende dat:








Erfgoed Limburg is opgericht per 9 mei 2018 met de volgende doelstellingen:
- “De coöperatie heeft ten doel in de stoffelijke behoeften van haar leden te voorzien, door
hen te ondersteunen bij hun gezamenlijke werkzaamheden op het gebied van Limburgs
erfgoed, waarbij samenwerking een middel is om belangenbehartiging, belangstelling,
kennis(overdracht), gebruik, waardering en behoud van erfgoed te vergroten of te
versterken”;
- “De coöperatie heeft daarbij tevens een op het publiek gerichte functie”;
- “De coöperatie zal haar doel onder meer trachten te bereiken door middel van het aangaan
van overeenkomsten met haar leden. De coöperatie kan overeenkomsten, welke zij met de
leden aangaat, ook met anderen aangaan, maar niet in een zodanige mate dat de
overeenkomsten met de leden slechts van ondergeschikte betekenis zijn”.
- “De coöperatie verricht geen werkzaamheden van of voor haar leden, welke nadrukkelijk
behoren tot de publiekrechtelijke taken en bevoegdheden van deze leden, tenzij anders met
de betreffende leden overeengekomen”.
het lid een rechtspersoon is die een (statutair) doel heeft dat zich mede richt op Limburgs
erfgoed; [of:]
het lid een op Limburgs erfgoed gerichte combinatie is, die door …………………………………………
[naam voluit vertegenwoordiger] op grond van schriftelijke volmacht bij Erfgoed Limburg
wordt vertegenwoordigd;
[evt. bij reglement aan het lidmaatschap gestelde eisen]
het lid bekend is met de statuten van Erfgoed Limburg en de doelstellingen van Erfgoed
Limburg onderkent;
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leden worden opgenomen in het ledenregister van Erfgoed Limburg;
het gewenst is om te komen tot samenwerking in het verzamelen, toegankelijk maken,
presenteren en instandhouden van erfgoederen en (digitale) erfgoedinformatie;
door bundeling van krachten een stevige samenwerking kan ontstaan met meerdere
schaalvoordelen.

verklaren partijen het volgende te zijn overeengekomen:
Overeenkomst
1. Partijen werken actief met elkaar samen daar waar het voor beiden een wederzijdse
meerwaarde heeft.
2. Het lid neemt actief deel aan de activiteiten van Erfgoed Limburg. Erfgoed Limburg aanvaardt
deze deelname en verleent ondersteuning aan het lid in algemene zin c.q. in specifieke
projecten.
Onderwerp van overeenkomst algemeen
3. Erfgoed Limburg ondersteunt haar leden door:
a. de promotie van het erfgoed van Limburg als geheel;
b. het behartigen van de belangen van de leden;
c. het versterken van de onderlinge samenwerking en uitwisseling van kennis;
d. het versterken van de bedrijfsvoering van de leden;
4. Het lid draagt zorg voor:
a. samenwerking met de overige leden om Erfgoed Limburg verder te ontwikkelen;
b. het eventueel inbrengen van nieuwe gezamenlijke projecten en activiteiten;
c. het eventueel verzamelen, toegankelijk maken en ter beschikking stellen van (digitale)
erfgoedinformatie ten behoeve van gezamenlijke presentatie aan het publiek;
d. (indien van toepassing) de juistheid van de aangeleverde erfgoedinformatie en voor de
correcte afhandeling van auteurs- en andere rechten hierop berustend. Het lid vrijwaart
Erfgoed Limburg tegen iedere aansprakelijkheid op grond van auteurs- en andere
rechten;
e. het promoten van Erfgoed Limburg en de activiteiten via de eigen communicatie.
5. Indien leden (digitale) erfgoedinformatie hebben aangeleverd, blijven zij rechtmatig en
intellectueel eigenaar hiervan. Erfgoed Limburg kan hierover vrijelijk beschikken en heeft
toestemming deze informatie in iedere vorm te presenteren, behalve de informatie over (1)
verwerving, waarde en eigendom van collectie, (2) de registratie en digitalisering van de
collectie en (3) de bewaaromstandigheden, standplaatsen en conditie van de collectie.
Commercieel gebruik van de informatie is alleen toegestaan na toestemming van de
betreffende leden.
Onderwerp van overeenkomst specifiek
6. In een bijlage behorende bij deze overeenkomst kunnen specifieke onderwerpen
opgenomen welke tussen partijen nader zijn afgesproken. Deze kunnen tussentijds in
onderling overleg worden aangepast, doch blijven onlosmakelijk verbonden met deze
overeenkomst.
Vergoeding
7. Het lid is een jaarlijkse contributie verschuldigd. In geval van toetreding op of later dan 1 juli,
bedraagt de verschuldigde contributie in het eerste jaar van lidmaatschap 50% van het
geldende jaartarief. De vergoeding is gebaseerd op de categorie-indeling volgens artikel 14
van de statuten, alsmede op het geldende contributiereglement.
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8. Erfgoed Limburg is geen vergoeding verschuldigd aan de leden voor het verzamelen,
toegankelijk maken en ter beschikking stellen van (digitale) erfgoedinformatie.
Looptijd en beëindiging
9. De overeenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening en wordt aangegaan
voor onbepaalde tijd.
10. Partijen hebben het recht de overeenkomst te ontbinden door opzegging van het
lidmaatschap.
11. Bij beëindiging van deze overeenkomst blijft de ingebrachte (digitale) erfgoedinformatie die
te vinden is op de website www.limburgserfgoed.nl ter beschikking van Erfgoed Limburg of
diens rechtsopvolger.
Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en ondertekend,
Woonplaats, ………………………………………………………………………………………………………………. [datum]
Naam instelling, …………………………………………………………………………………………………………. [naam]
…………………………………………………………………………………………………………………………………… [handtekening]
…………………………………………………………………………………………………………………………………… [handtekening]
Erfgoed Limburg, bestuurlid, ………………………………………………………………………………………. [naam]
……………………………………………………………………………………………………………………………………. [handtekening]
Erfgoed Limburg, bestuurlid, ………………………………………………………………………………………. [naam]
……………………………………………………………………………………………………………………………………. [handtekening]
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