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VOORSTEL	VOOR	HET	WIJZIGEN	VAN	HET	LEENREGLEMENT	
 
In de afgelopen jaren is tijdens verschillende ledenvergaderingen het maximaal aantal 
leningen dat per lid aan de coöperatie geleend kan worden onderdeel van discussie geweest. 
In het bijzonder over de mogelijkheid om het maximum van 20 leningen te verruimen.  
 
Het maximum van €5.000 (20 leningen) per lid legden we bij de oprichting van Zuiderlicht 
vast in artikel 3 van het Leenreglement. Het plafond was een bewuste keuze om meerdere 
redenen, maar in ieder geval: 

• Om te voorkomen dat Zuiderlicht te veel leningen zou ontvangen voor het aantal 
projecten die beschikbaar waren en; 

• Om een zo groot mogelijke groep leden de mogelijkheid te bieden een lening te 
verstrekken. 

 
Het bestuur hecht nog altijd veel waarde aan het uitgangspunt dat veel verschillende mensen 
moeten kunnen aanhaken. Tegelijkertijd willen we voorkomen dat het huidige maximum een 
beperkende factor wordt voor toekomstige projecten. Er komen een aantal grotere projecten 
aan. Daarom vraagt Zuiderlicht haar leden: 
 
Het bestuur te mandateren om het maximaal aantal leningen per lid te verhogen tot maximaal 
€25.000 (100 leningen). Wanneer de ALV instemt met het voorstel betekent dat, dat: 
 

• Het bestuur naar eigen inzicht kan besluiten per wanneer het nieuwe maximum van 
kracht gaat zijn; 

• Het bestuur naar eigen inzicht kan besluiten over de hoogte, tot een maximum van 
€25.000 (100 leningen) per lid; 

• Het nieuwe maximum in ieder geval niet minder kan zijn dan het huidige maximum 
van €5.000 (20 leningen) per lid; 

• Tot die tijd het huidige maximum van €5.000 (20 leningen) per lid van kracht blijft; 
• Het bestuur de leden over het besluit (nieuwe maximum en ingangsdatum) zal 

informeren via de nieuwsbrief en website; 
• Het bestuur artikel 3 van het Leenreglement zal wijzigen en op de website zal 

plaatsen. op de pagina: https://www.zuiderlicht.nu/leenreglement/ 


