Lid worden - Cohousing Kortrijk
Doel van de groep

Lidmaatschap

Besluitvorming

Het doel van de groep is het
realiseren van een
Cohousingproject:

Men wordt lid van Cohousing
Kortrijk door dit document te
ondertekenen en 250 EUR te
betalen.

Bij beslissingen streven we
steeds naar consensus. Enkel
om impasses op te lossen zal
een formele stemming
gebeuren. Zie hiervoor het
document “Grondbeginselen
van Cohousing Kortrijk”.

•

•
•
•

nieuwe leden
aantrekken en op de
hoogte brengen
een geschikte locatie
vastleggen
professionelen
aantrekken
het project concreet
realiseren

Een gezin = één lid.
Alleenstaanden worden
gezien als een gezin.
Leden respecteren de
beginselen van het project
zoals vervat in het document
“Grondbeginselen van
Cohousing Kortrijk” en in de
verslagen op het webplatform.

De verslagen van de
besprekingen worden binnen
de 3 dagen als pagina op het
web-platform gepost en
kunnen daar geraadpleegd
worden door de leden.

Het lidgeld van 250 EUR kan
niet teruggevorderd worden.

Rechten

Plichten

Bouwen

Leden beslissen samen in alles
wat de realisatie van het project
aangaat.
Leden hebben toegang tot alle
documenten en informatie via
het zoho-platform.
Leden kunnen beslissen een
woonunit te bouwen, te huren
(als er een verhuurder is) of het
project te verlaten.

Leden die geen vennoot zijn
van de burgerlijke maatschap
hebben geen financiele
verplichtingen – het is
mogelijk dat er soms minder
rekening gehouden wordt met
hun mening.
Leden komen naar de
vergaderingen of
verontschuldigen zich als ze
belet zijn.
De verschillende taken
worden onder de leden
verdeeld via werkgroepen.

Een woonunit reserveren kan
mits:
• coöperant worden van
Cohousing Kortrijk
cvba-so (de vereniging
van cohousers)
• vennoot worden van
de burgerlijke
maatschap (de
vereniging van medeeigenaars)
• aan minstens 3
vergaderingen
deelgenomen hebben
• de financiële toets
doorstaan
• bijdragen in de buffer
en betaling facturen

Naam, Adres, Tel

Ik sluit me aan en stort nu
250€ op rek nr
BE07 8916 9404 0666
(BIC VDSPBEBB91) van
Cohousing Kortrijk cvba-so
Zwevegemsestraat 86,
8500 Kortrijk.
Mededeling: Lidgeld + naam

Handtekeningen,
Datum
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