LIDMAATSCHAPSVERKLARING

COÖPERATIE SURF U.A.

DATUM [datum]

(1)

DE ONDERGETEKENDEN

(1)

[X], [n.a.w. gegevens rechtspersoonlijkheid en tekeningsbevoegdheid] (hierna '[•]')
enerzijds en

(2)

de coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid Coöperatie SURF U.A., voor omzetting van
een stichting in een coöperatie genaamd Stichting SURF, met zetel te Utrecht, ingeschreven
in het handelsregister onder nummer 41182408 (hierna 'SURF') anderzijds

OVERWEGEN DAT
-

[•] kennis heeft genomen van de geldende versie van de Algemene
Lidmaatschapsvoorwaarden coöperatie SURF U.A. (hierna: 'de Voorwaarden');

-

[•] een organisatie is die verklaart te voldoen aan de voorwaarden voor het Lidmaatschap van
SURF;

-

[•] verklaart Lid te willen worden van SURF;

-

SURF [•] als Lid wenst te aanvaarden; en

-

de in de Voorwaarden gedefinieerde begrippen ook in deze Lidmaatschapsverklaring worden
gebruikt.

VERKLAREN HET VOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN:
1.

HET LIDMAATSCHAP

1.1.

[•] treedt per [datum] als Lid toe tot de coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid
Coöperatie SURF U.A.

1.2.

[Voor bestaande leden] Door het aangaan van het Lidmaatschap wordt de op [datum] tussen
Partijen afgesloten Toetredingsovereenkomst beëindigd. Beëindiging vindt plaats per de
datum waarop het Lidmaatschap ingaat.

1.3.

Het Lidmaatschap wordt voor onbepaalde tijd aangegaan.

2.

VERTEGENWOORDIGING IN LEDENRAAD

2.1.

[•] erkent en stemt hierbij in met de vertegenwoordiging van zijn belangen door middel van
een of meer door hem rechtstreeks dan wel middellijk gekozen afgevaardigde(n) in de
Ledenraad van SURF.

2.2.

[Optie indien 1 vertegenwoordiger in de Ledenraad: Het conform artikel [22.4 sub
<invullen>] van de statuten van SURF benoemde Lid van de Ledenraad treedt op als [•]s
vertegenwoordiger in de besluitvormingsorganen van SURF.
Optie indien 2 of meer vertegenwoordigers in de Ledenraad:/De conform artikel [22.4 sub
<invullen>] van de statuten van SURF benoemde Leden van de Ledenraad treden op als [•]s
vertegenwoordigers in de besluitvormingsorganen van SURF.]

(2)

3.

BIJZONDERE BEPALINGEN

3.1.

De Voorwaarden zijn onverkort van toepassing op deze Lidmaatschapsverklaring.

3.2.

Leden uit de afdeling MBO kunnen aan hun Lidmaatschap geen rechten ontlenen daar waar
het gaat om de aard en de inhoud van de besteding door SURF van innovatiemiddelen.

***

(handtekeningenpagina volgt)

(3)
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