Hof van Moeder Aarde
Huishoudelijk Reglement
Versie 27 september 2022
Inleidende opmerkingen
Voor je ligt het Huishoudelijk Reglement van Coöperatie Hof van Moeder Aarde B.A. Ter
aanvulling op de Statuten van de Coöperatie zijn in dit Huishoudelijk Reglement een aantal met
elkaar samenhangende afspraken vastgelegd, die volgens artikel 3.2, 3.4 en 8.5 van de Statuten
bij reglement geregeld kunnen of moeten worden.
Volgens artikel 3.2 van de Statuten kent de Coöperatie verschillende categorieën leden die in het
Huishoudelijk Reglement nader kunnen worden gedefinieerd en waarvoor in het Huishoudelijk
Reglement aanvullende voorwaarden gesteld kunnen worden. Bovendien kan de Algemene
Ledenkring op voorstel van de Bestuurskring besluiten nieuwe categorieën bijzondere leden toe
te voegen en hun rechten en plichten bij reglement te bepalen.
In artikel 3.4 van de Statuten is bovendien bepaald dat aan de verschillende categorieën leden in aanvulling op en ter verbijzondering van hetgeen in de Statuten is bepaald - afzonderlijke
rechten en plichten kunnen worden verleend.
Volgens artikel 8.5 van de Statuten is de Bestuurskring bevoegd om Kringen en Commissies in het
leven te roepen bestaande uit leden van de Coöperatie en mogelijk derden, ter voorbereiding en
uitvoering van zijn beleid.
De inhoud van dit Huishoudelijk Reglement sluit aan bij het advies dat de commissie
coöperatieve camping op dinsdag 16 augustus 2022 aan de Bestuurskring heeft uitgebracht. Een
concept versie van dit Huishoudelijk Reglement is eind augustus ter informatie naar de leden van
de Jaarplaatshouderskring en Seizoensplaatshouderskring gestuurd, op 9 september in de
Hofkring gepresenteerd en toegelicht en op 23 september in de Jaarplaatshouderskring en
Seizoenplaatshouderskring besproken. Naar aanleiding van de besprekingen in de
Jaarplaatshouderskring en Seizoenplaatshouderskring heeft de Bestuurskring geen bedenkingen
of overwegende bezwaren tegen de inhoud van het Huishoudelijk Reglement ontvangen. Daarop
is dit Huishoudelijk Reglement op 27 september - met consent van alle leden van de Algemene
Ledenkring - door de Bestuurskring vastgesteld.
Definities
In dit Huishoudelijk Reglement wordt onder de navolgende begrippen, indien met hoofdletter
gebruikt, verstaan:
Algemene Ledenkring: het orgaan zoals bedoeld in artikel 2:40 BW en artikel 11 van de Statuten.
Artikel: een artikel opgenomen in dit Huishoudelijk Reglement, tenzij uit de tekst uitdrukkelijk
anders blijkt.
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Bestuurskring: het orgaan zoals bedoeld in artikel 2:37 BW en artikel 8 van de Statuten.
BW: het Burgerlijk Wetboek.
Commissie: een gezelschap van leden van de Coöperatie, medewerkers en/of externe
deskundigen, die onder verantwoordelijkheid van de Bestuurskring een of meer afgebakende
activiteiten (doet) verricht(en) of voorbereidt, passend binnen de missie en één of meer
inhoudelijke werkterreinen van de Coöperatie.
Coöperatie: de rechtspersoon Coöperatie Hof van Moeder Aarde B.A. waarvan de organisatie
wordt beheerst door de Statuten.
Hofkring: het overlegorgaan van alle gewone en bijzondere leden van de coöperatie zoals
omschreven in Artikel 15 van dit Huishoudelijk Reglement.
Jaarplaatshouderskring: het overlegorgaan van jaarplaatshouders, zoals omschreven in Artikel 16
van dit Huishoudelijk Reglement.
Kring: een gezelschap van in beginsel ten hoogste twaalf (12) leden dat door de Bestuurskring of
Algemene Ledenkring is ingesteld om binnen een afgebakend domein en een door de
Bestuurskring vastgesteld budget volgens Sociocratische Besluitvorming besluiten te nemen en
deze onder verantwoordelijkheid van de Bestuurskring mogelijk ook uit te voeren. Ten einde de
coherentie van besluitvorming te waarborgen werken Kringen altijd met een dubbele linking pin,
waarmee wordt bedoeld dat een naast hogere (dan wel naast lagere) kring vergadert, indien
relevant, in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van een naast lagere (respectievelijk naast
hogere) Kring die in die Kring ook gemachtigd is het stemrecht uit te oefenen, waarbij de
Bestuurskring en Algemene Ledenkring altijd zelfstandig en volledig verantwoordelijk zijn, elk
binnen hun eigen specifieke domein.
Marieke’s Winkeltje: de winkel met biologische levensmiddelen en verzorgingsproducten, die
volgens het vigerende bestemmingsplan ten dienste van de bestemming recreatief verblijf op het
terrein van Hof van Moeder Aarde gevoerd mag worden.
Schriftelijk: daar waar in dit Huishoudelijk Reglement “Schriftelijk” wordt vermeld, wordt
bedoeld, tenzij de context het hierna volgende nadrukkelijk beperkt of uitsluit, een tekst, zijnde
informatief dan wel betreffende het uitbrengen van een stem, die schriftelijk per post, email of
door enig ander daartoe geëigend elektronisch middel beschikbaar wordt gemaakt zodanig dat
de tekst leesbaar, schriftelijk reproduceerbaar en elektronisch te bewaren is, en waarbij zowel de
zender als de ontvanger persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.
Seizoenplaatshouderskring: het overlegorgaan van seizoenplaatshouders, zoals omschreven in
Artikel 16 van dit Huishoudelijk Reglement.
Statuten: De oprichtingsakte van de Coöperatie.
Artikel 1: Leidende principes
1. De leidende principes van Hof van Moeder Aarde als geestgemeenschap kunnen we
samenvatten met de begrippen bewust zijn, duurzaam doen en divers genieten.
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2. De volgorde waarin we deze leidende principes hebben samengevat is niet willekeurig:
binnen onze geestgemeenschap is bewust zijn belangrijker dan duurzaam doen en duurzaam
doen belangrijker dan divers genieten.
3. Van alle leden van de coöperatie wordt verwacht dat zij de in lid 1 van dit Artikel
geformuleerde leidende principes delen en zich in hun doen en laten zoveel mogelijk door
deze leidende principes laten leiden.
Artikel 2: Categorieën leden
1. Aansluitend bij de termen die in artikel 3.2 van de Statuten worden gebruikt, wordt er in dit
Huishoudelijk Reglement onderscheid gemaakt tussen gewone leden en bijzondere leden.
2. Er is één categorie gewone leden, namelijk bewoners-leden. Dit zijn de hoofden van de
huishoudens die permanent woonruimte op Hof van Moeder Aarde huren en mogelijk ook op
Hof van Moeder Aarde werkzaam zijn.
3. Er zijn meerdere categorieën buitengewone leden, namelijk aspirant-leden, gast-leden met
een jaarplaats, gast-leden met een seizoensplaats, kampeer-leden, financierende-leden,
vrijwilligers-leden en winkel-leden.
Artikel 3: Gedrags- en integriteitscode
1. Volgens artikel 3.3 van de Statuten geldt voor alle leden als aanvullende eis dat zij middels
aanvaarding van het lidmaatschap voor de volle duur van hun lidmaatschap zich verbinden
aan de gedrags- en integriteitscode van de Coöperatie.
Artikel 4: Verbijzondering rechten en plichten
1. In overeenstemming met artikel 3.4 van de Statuten worden in dit Huishoudelijk Reglement in aanvulling op en ter verbijzondering van hetgeen in de Statuten is bepaald - aan de in lid 2
en 3 van de in Artikel 1 genoemde categorieën van gewone en bijzondere leden afzonderlijke
rechten en plichten verleend.
Artikel 5: Aanvraag lidmaatschap
1. In overeenstemming met artikel 3.5 van de Statuten moet de aanvraag om als lid te worden
toegelaten Schriftelijk worden gericht aan de Bestuurskring door middel van een daartoe door
de Bestuurskring op te stellen formulier. De aanvrager verstrekt alle door de Bestuurskring
nodig geoordeelde gegevens.
Artikel 6: Toelating als lid
1. De Bestuurskring oordeelt over de toelating, evenals de ledencategorie waartoe de aanvrager
wordt ingedeeld en is bevoegd om hiertoe per ledencategorie selectiecriteria op te stellen.
2. De Bestuurskring deelt de aanvrager Schriftelijk mee of hij of zij als lid is toegelaten of
geweigerd en, in het eerste geval, binnen welke categorie hij of zij is toegelaten.
3. Het lidmaatschap neemt een aanvang op een door de Bestuurskring te bepalen datum.
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4. Het lidmaatschap van de coöperatie is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar, noch
vatbaar om door erfopvolging, of anderszins onder algemene titel te worden verkregen.
Artikel 7: Duur van het bijzondere lidmaatschap
1. Bijzondere leden worden steeds voor de duur van één (1) boekjaar lid van de Coöperatie,
tenzij in de lidmaatschapsovereenkomst met het desbetreffende lid anders wordt
overeengekomen.
2. Tegen het einde van een boekjaar kunnen bijzondere leden een verlenging van hun
bijzondere lidmaatschap aanvragen. Voor het aanvragen van deze verlenging en de
beoordeling van deze aanvraag zijn de in Artikel 5 en 6 beschreven procedures van
toepassing.
3. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid van dit Artikel wordt de duur van de
lidmaatschapsovereenkomst met vrijwilligers-leden afgestemd op de duur van de
vrijwilligersovereenkomst die met hen wordt aangegaan.
4. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid van dit Artikel wordt de duur van de
lidmaatschapsovereenkomst met financierende leden afgestemd op de duur van de
leenovereenkomst die met hen wordt aangegaan.
Artikel 8: Einde van het lidmaatschap
1. Het lidmaatschap van gewone leden eindigt, voor zover het natuurlijke personen betreft, door
overlijden, opzegging van het lidmaatschap en/of de huurovereenkomst met de coöperatie of
ontzetting.
2. Het lidmaatschap van bijzondere leden eindigt, voor zover het natuurlijke personen betreft,
door overlijden, opzegging van het lidmaatschap, het verlopen van de in Artikel 6 bepaalde
duur van het bijzondere lidmaatschap of ontzetting.
3. De procedures ten aanzien van het opzeggen, ontzetten of schorsen van leden zijn in artikel 4
van de Statuten geregeld.
Artikel 9: Inleggeld
1. Ieder gewoon lid is volgens artikel 6.2 van de Statuten bij aanvang van het lidmaatschap een
kapitaalstorting in de vorm van een inleggeld aan de Coöperatie verschuldigd. De hoogte van
dit inleggeld bedraagt bij oprichting van de Coöperatie vijfduizend euro (€ 5.000) en kan
jaarlijks op voorstel van de Bestuurskring door de Algemene Ledenkring worden gewijzigd.
2. Bijzondere leden zijn bij aanvang van het lidmaatschap geen kapitaalstorting in de vorm van
een inleggeld aan de Coöperatie verschuldigd.
Artikel 10: Contributie
1. Ieder lid van de Coöperatie is volgens artikel 6.3 van de Statuten een jaarlijkse contributie aan
de Coöperatie verschuldigd. Jaarlijks zal de Algemene Ledenkring, op voorstel van de
Bestuurskring, de hoogte van de contributie vaststellen.
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2. De Bestuurskring is bevoegd te besluiten dat aan de verplichting tot betaling van de
contributie gedeeltelijk kan worden voldaan middels de inzet van vrijwilligersuren.
3. Het eerste uitgangspunt voor de vaststelling van de hoogte van de contributie is dat de totale
contributie-opbrengst minimaal de kosten dekt die het functioneren als geestgemeenschap en
coöperatie met zich meebrengt.
4. Het tweede uitgangspunt voor de vaststelling van de hoogte van de contributie is dat leden
die door de aard van hun lidmaatschap langer op Hof van Moeder Aarde kunnen verblijven,
ook meer contributie betalen.
5. De relatieve hoogte van de contributie komt overeen met de volgende verhoudingen:
A. gewone leden en aspirant-leden betalen per persoon 1 deel contributie
B. gast-leden met een jaarplaats betalen per persoon 0,5 deel contributie
C. gast-leden met een seizoenplaats betalen per persoon 0,25 deel contributie
D. kampeer-leden, financierende leden, vrijwilligers-leden en winkel-leden betalen per
persoon 0,05 deel contributie, welke door vrijwilligers-leden volledig middels de inzet van
vrijwilligersuren voldaan kan worden.
Artikel 11: Participatie van leden in de financiering van productiemiddelen
1. Van gewone leden wordt verwacht dat zij - naar vermogen - eigen vermogen inbrengen om
de productiemiddelen (dat wil zeggen: grond, gebouwen en installaties) van Hof van Moeder
Aarde te financieren. Gewone leden kunnen eigen vermogen inbrengen in de vorm van
schenkingen of onderhandse leningen aan Stichting Hof van Moeder Aarde.
2. Het staat bijzondere leden vrij om wel of geen eigen vermogen in te brengen om de
productiemiddelen (dat wil zeggen: grond, gebouwen en installaties) van Hof van Moeder
Aarde te financieren. Bijzondere leden kunnen eigen vermogen inbrengen in de vorm van
schenkingen aan Stichting Hof van Moeder Aarde en/of onderhandse leningen aan de
Coöperatie.
3. Van financierende leden wordt verwacht dat zij voor minimaal 1 jaar € 10.000 aan eigen
vermogen inbrengen om de productiemiddelen (dat wil zeggen: grond, gebouwen en
installaties) van Hof van Moeder Aarde te financieren.
4. De voorwaarden waaronder leden geld aan Stichting Hof van Moeder Aarde of de Coöperatie
lenen, wordt per leenovereenkomst geregeld.
Artikel 12: Aansprakelijkheid
1. Volgens artikel 7.3 van de Statuten zijn gewone leden bij ontbinding van de Coöperatie per
persoon voor tienduizend euro (€10.000) aansprakelijk voor een eventueel financieel tekort.
2. Artikel 7.3 van de Statuten sluit de aansprakelijkheid van bijzondere leden uit.
Artikel 13: Lidmaatschap van de Bestuurskring
1. Volgens artikel 8 van de Statuten wordt de Coöperatie bestuurd door een Bestuurskring,
bestaande uit alle gewone leden van de Coöperatie.
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2. De Bestuurskring kan aan de Algemene Ledenkring ten hoogste twee andere personen - die
geen gewoon lid van de Coöperatie zijn - voordragen als lid van de Bestuurskring. Deze
bestuurders worden door de Algemene Ledenkring voor maximaal twee termijnen van vier
jaar benoemd.
3. Een bijzonder lid is geen lid van de Bestuurskring, tenzij de Algemene Ledenkring hem of haar
op voordracht van de Bestuurskring in de Bestuurskring benoemd heeft.
4. De Bestuurskring streeft naar een door alle belanghebbenden gedragen besluitvorming,
waarbij de gewone leden uiteindelijk de besluiten nemen.
Artikel 14: Lidmaatschap van de Algemene Ledenkring
1. Artikel 11 van de Statuten bepaalt dat jaarlijks ten minste één vergadering van de Algemene
Ledenkring plaats vindt.
2. Artikel 12.1 van de Statuten bepaalt dat bijzondere leden in de Algemene Ledenkring
spreekrecht doch geen stemrecht hebben.
Artikel 15: Lidmaatschap van de Hofkring
1. Om de gemeenschapszin tussen alle gewone en bijzondere leden van de Coöperatie te
bevorderen heeft de Bestuurskring een Hofkring ingesteld.
2. De Hofkring fungeert primair als ontmoetingsplek en secundair als overlegorgaan voor alle
leden van de Coöperatie.
3. Alle leden van de Coöperatie hebben spreekrecht in de Hofkring.
4. In de Hofkring kunnen met alle mensen die direct bij de Coöperatie betrokken zijn beeld- en
oordeelsvormende gesprekken gevoerd worden, maar worden geen besluiten genomen.
5. De Hofkring vindt in beginsel één maal per maand plaats.
Artikel 16: Jaarplaatshouderskring en Seizoenplaatshouderskring
1. Om in haar besluitvorming de belangen van haar gast-leden goed mee te kunnen wegen,
heeft de Bestuurskring een Jaarplaatshouderskring en Seizoenplaatshouderskring ingesteld
met een dubbele linking pin tussen beide kringen en de Bestuurskring.
2. De Jaarplaatshouderskring vindt in beginsel eens per maand plaats.
3. De Seizoenplaatshouderskring vindt in de periode april t/m september in beginsel eens per
maand plaats en minimaal één keer in de periode oktober t/m maart.
4. De dubbele linking pin bestaat uit een vertegenwoordiger namens de bewoners in de
Jaarplaatshoudersking respectievelijk Seizoenplaatshouderskring en een vertegenwoordiger
namens de jaarplaatshouders respectievelijk seizoenplaatshouders in de Bestuurskring.
5. De vertegenwoordiger namens de jaarplaatshouders neemt in beginsel 2 x per maand deel
aan de Bestuurskring en wordt op voordracht van de Jaarplaatshouderskring met consent van
de Bestuurskring als linking-pin benoemd.

! / !8
6

6. De vertegenwoordiger namens de seizoenplaatshouders neemt in beginsel 1 x per maand
deel aan de Bestuurskring en wordt op voordracht van de Seizoenplaatshouderskring met
consent van de Bestuurskring als linking-pin benoemd.
7. De vertegenwoordigers namens de jaarplaatshouders respectievelijk seizoenplaatshouders zijn
gemachtigd om in de Bestuurskring een stem uit te brengen, tenzij het gaat over personen.
8. De vertegenwoordigers namens de bewoners naar de Jaarplaatshouderskring respectievelijk
Seizoenplaatshouderskring nemen deel aan de Jaarplaatshouderskring respectievelijk
Seizoenplaatshouderskring en worden op voordracht van de Bestuurskring met consent van
de Jaarplaathouderskring respectievelijk Seizoenplaatshouderskring benoemd.
9. De vertegenwoordigers namens de bewoners zijn gemachtigd om in de
Jaarplaatshouderskring respectievelijk Seizoenplaatshouderskring een stem uit te brengen,
tenzij het gaat over personen.
10. De voorzitter van de Bestuurskring overlegt met enige regelmaat met de mensen die de rol
van linking-pin tussen Bestuurskring en Jaarplaatshouderskring respectievelijk
Seizoenplaatshouderskring vervullen om te bepalen over welke onderwerpen de gast-leden
informatie gegeven of advies gevraagd moet worden. Hierbij hanteren we de volgende ‘vuistregels’:
1. gast-leden hebben recht op informatie over onderwerpen waar zij direct belang bij
hebben en
2. gast-leden hebben recht om gevraagd advies uit te brengen over onderwerpen waar zij
direct belang bij hebben en waar elk mondig mens zich een oordeel over kan vormen.
11. De Jaarplaatshouderskring en Seizoenplaatshouderskring krijgen in beginsel een maand de
tijd om op een vraag om advies van de Bestuurskring te reageren.
Artikel 17: Tijdsinvestering
1. We verwachten dat gewone en bijzondere leden van de coöperatie - naar vermogen - als
vanzelfsprekend en met liefde een - zichtbare of onzichtbare - praktische bijdrage leveren aan
het opgeruimd en schoon houden plus mooier en leuker maken van Hof van Moeder Aarde.
2. We gaan er vanuit dat gewone en bijzondere leden zelf een goede balans zoeken en vinden
tussen enerzijds de lengte van hun verblijf en de mate waarin zij gebruik maken van de
mogelijkheden die Hof van Moeder Aarde biedt en anderzijds de omvang van de bijdrage die
zij leveren alsmede tussen enerzijds de werkzaamheden die op Hof van Moeder Aarde
moeten gebeuren en anderzijds dat waar zij zelf goed in zijn en leuk vinden om te doen.
3. Om de verwachtingen over en weer zo goed mogelijk te managen, hanteren we als richtlijn
dat gewone leden minimaal 8 uur per week en bijzondere leden per week dat zij op Hof van
Moeder Aarde verblijven minimaal 2 uur investeren in het opgeruimd en schoon houden plus
mooier en leuker maken van Hof van Moeder Aarde.
4. In afwijking van lid 1 t/m 3 van dit Artikel verwachten we van financierende leden niet dat zij
tijd in Hof van Moeder Aarde investeren.
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5. In afwijking van lid 3 van dit Artikel wordt met vrijwilligers-leden in een vrijwilligersovereenkomst afspraken gemaakt over hun tijdsinvestering.
6. In afwijking van lid 3 van dit Artikel verwachten we van winkel-leden dat zij minimaal 6 uur per
jaar meehelpen, bijvoorbeeld door een keer tijdens een klusdag te participeren.
Artikel 18: Recht op vruchtgebruik van privé-ruimte
1. Bewoners-leden hebben het recht om permanente woonruimte op Hof van Moeder Aarde te
huren.
2. Gast-leden met een jaarplaats hebben het recht om een jaarplaats op Hof van Moeder Aarde
te huren.
3. Gast-leden met een seizoenplaats hebben het recht om een seizoenplaats op Hof van Moeder
Aarde te huren.
4. Kampeer-leden hebben het recht om een kampeerplaats op Hof van Moeder Aarde te huren.
5. De voorwaarden waaronder bewoners-leden permanente woonruimte, gast-leden een
recreatieve jaarplaats of seizoensplaats en kampeer-leden een kampeerplek huren, worden
geregeld in algemene voorwaarden en individuele huurovereenkomsten tussen de coöperatie
en haar leden.
Artikel 19: Recht op vruchtgebruik van gemeenschappelijke ruimtes
1. Gewone en bijzondere leden hebben het recht om voor onbetaalde activiteiten die zij aan
andere leden aanbieden gratis gebruik te maken van een aantal gemeenschappelijke ruimtes.
2. Bewoners-leden, gast-leden met een jaarplaats of seizoenplaats en financierende leden
hebben het recht om voor betaalde activiteiten met korting gebruik te maken van een aantal
gemeenschappelijke ruimtes.
3. Jaarlijks zal de Algemene Ledenkring op voorstel van de Bestuurskring vaststellen welke
gemeenschappelijke ruimtes door bewoners-leden, gast-leden en financierende leden voor
onbetaalde en betaalde activiteiten gebruikt kunnen worden, hoe deze ruimtes gereserveerd
kunnen worden en hoe hoog de korting op de gangbare huurprijs bij betaalde activiteiten is.
Artikel 20: Korting in Marieke’s Winkeltje
1. Leden hebben recht op korting op de boodschappen die zij in Marieke’s Winkeltje doen.
2. De hoogte van de korting die verschillende categorieën leden krijgen, wordt jaarlijks op
voorstel van de Bestuurskring, na de Jaarplaatshouderskring en Seizoenplaatshouderskring
geïnformeerd en om advies gevraagd te hebben, door de Algemene Ledenkring vastgesteld.
Artikel 21: Wijziging van dit Huishoudelijk Reglement
1. Dit Huishoudelijk Reglement kan na de Jaarplaatshouderskring en Seizoenplaatshouderskring
geïnformeerd en om advies gevraagd te hebben met consent van de Algemene Ledenkring
door de Bestuurskring gewijzigd worden.
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