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1 Samenvatting 
De coöperatie “HeemSteedsDuurzamer” is opgericht met als belangrijke doelstelling om 
duurzaam wonen, werken en leven in Heemstede mogelijk te maken – lokaal en met zoveel 
mogelijk mensen. De coöperatie “HeemSteedsDuurzamer” wil dit bereiken door projecten 
door en met haar leden uit te voeren. "Van Streek" is één van de projecten van 
"HeemSteedsDuurzamer".  

Deze prospectus geeft informatie over het project genaamd “Van Streek”, een collectief van 
lokale producenten om hun lokale producten te promoten en lokaal consumeren te 
stimuleren. 

Het project “Van Streek” verenigt lokale producenten/verkopers, en faciliteert met een 
laagdrempelig platform de mogelijkheid om hun assortiment te ontsluiten voor de lokale 
consument.  

We vragen deelnemende producenten lid te worden van de coöperatie 
HeemSteedsDuurzamer. Hiermee creëren we directe betrokkenheid bij de ontwikkeling van 
dit mooie initiatief, en bieden we een platform voor samenwerking. Maar ook particulieren 
kunnen deelnemen door lid te worden van de coöperatie en middels certificaten in het project 
“Van Streek” te participeren. Dat kan al vanaf 100,- (de prijs van een certificaat). 

De inleg via de certificaten wordt gebruikt voor een aantal (start)investeringen. Het 
verwachte jaarlijkse rendement op de certificaten is 3%. Participanten krijgen voor de door 
hen via certificaten gedane kapitaalstorting naar rato uitkering van eventuele 
meeropbrengsten na aftrek van de exploitatiekosten.  

De coöperatie en dit project: dat zijn u, ik - wij samen! Samen kunnen we de broodnodige 
verandering realiseren. Samen bouwen aan de samenleving van morgen.  

In de volgende hoofdstukken van deze prospectus worden de verschillende aspecten van 
project Van Streek toegelicht. Daarnaast is er een korte inleiding over onze coöperatie: 
HeemSteedsDuurzamer (HSD). Op basis hiervan kunt u een afgewogen besluit nemen om 
mee te doen! 
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2 De coöperatie HeemSteedsDuurzamer 
2.1 Wat is een coöperatie 
Een coöperatie (of coöperatieve vereniging) is een rechtspersoon en een bedrijf met een 
specifiek karakter. De leden van een coöperatie zijn niet alleen gezamenlijk eigenaar, maar 
hebben het via de Algemene Leden Vergadering (ALV) ook voor het zeggen in de 
coöperatie.  

2.2 Oprichting en bestuur 
De coöperatie HeemSteedsDuurzamer is op 10 februari 
2017 opgericht door Hugo Hölscher, Hein Peeperkorn, 
Dick van Zadelhoff en Dick Roelofsen. Het huidige 
bestuur bestaat uit: 

• Hugo Hölscher (Voorzitter)  
• Karen Milatz-Verduijn (Secretaris) 
• Dick van Zadelhoff (Penningmeester) 
• Dick Roelofsen (Bestuurslid)  

Figuur 1 – Eenjarig bestaan 

2.3 Wat doet de Coöperatie eigenlijk? 
De coöperatie wil duurzaam wonen, werken en leven in Heemstede mogelijk maken – lokaal 
en met zoveel mogelijk mensen. We doen dit – uit idealisme - voor het behoud van onze 
leefomgeving, de aarde.  

3 Het project Van Streek 
Met het project willen we lokaal produceren en consumeren mogelijk maken en stimuleren. 
Het project verenigt lokale producenten/verkopers, maar deelname is ook mogelijk voor 
andere belangstellenden.  

Het idee voor dit project is ontstaan vanuit de gewaarwording dat er in en rond Heemstede 
een indrukwekkend aantal écht (h)eerlijke, mooie producten worden vervaardigd en 
verkocht. Alleen is het voor de lokale consument niet altijd duidelijk dat deze producten er 
zijn, en waar en wanneer zij gekocht kunnen worden. Middels dit project willen we op een 
laagdrempelige manier dit mooie lokale aanbod ontsluiten voor een breed, lokaal 
consumentenpubliek. We maken het met elkaar mogelijk dat consumenten kunnen bestellen, 
en kiezen voor afhalen of bezorgen: laagdrempelig in de letterlijke betekenis van het woord!  

De lokale producent/verkoper (feitelijk iedereen die producten inbrengt) is per definitie 
participant in dit project, maar ook andere geïnteresseerde investeerders kunnen 
participeren. Participanten kunnen deelnemen door 1) lid te worden van de coöperatie 
HeemSteedsDuurzamer en 2) certificaten aan te schaffen. Men is participant vanaf aanschaf 
van één certificaat. De waarde van één certificaat is € 100,-. Het verwachte jaarlijkse 
rendement op de certificaten is 3%. De minimale looptijd van een certificaat is 10 jaar, de 
maximale looptijd 25 jaar.  

Van Streek neemt de lokale producten ‘in consignatie’ van de deelnemende 
producenten/verkopers (‘leveranciers’). Dit betekent dat de leverancier goederen ter verkoop 
beschikbaar stelt aan Van Streek. De goederen blijven eigendom van de leverancier en 
worden pas dan afgerekend als ze daadwerkelijk zijn verkocht.  

Leveranciers dragen een percentage van de gerealiseerde omzet af aan Van Streek. Dit 
percentage dient om de exploitatiekosten (zie bijlage I) van het project te kunnen opbrengen. 
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Eventuele meeropbrengsten worden (naar rato) uitgekeerd aan de certificaathouders. De 
juridische entiteit voor Van Streek is een B.V.  

3.1 Voorwaarden voor deelname 
Particulieren, organisaties en bedrijven kunnen deelnemen. Voorwaarden voor deelname zijn 
1) lidmaatschap van de coöperatie HeemSteedsDuurzamer en 2) aanschaf van tenminste 
één certificaat.  

3.2 U participeert 
Leden van de coöperatie kunnen financieel participeren in Project Van Streek.  

3.3 Hoeveel certificaten? 
U mag zelf bepalen hoeveel certificaten u wilt nemen in het project.  

4 De uitvoering 
Project Van Streek: een collectief van lokale producenten/ondernemers die met elkaar willen 
werken aan meer afzet (en gemak). De consument zoekt gemak en duidelijkheid in het 
kopen van lokaal echt, duurzaam en eerlijk eten. We gaan daartoe met elkaar een (online) 
platform inrichten om de écht eerlijke, lokale producten uit Heemstede en omgeving 
gemakkelijker verkrijgbaar te maken voor de consument. Samen kunnen we ook (meer) 
investeren in zaken als naamsbekendheid. De consument krijgt de keuze tussen bezorgen 
(tegen een vergoeding) óf afhalen (gratis).  

Omdat we het belangrijk vinden dat de consument ook de ‘beleving’ blijft houden van onze 
producten, en het verhaal kunnen horen uit de mond van de ondernemer/producent, zullen 
we met het concept (en het assortiment) met regelmaat (streek)markten organiseren.  

4.1 Locatie 
Een distributiecentrum ten behoeve van de bezorgingen, en als afhaalpunt hebben we 
gevonden op de Heemsteedse kaasboerderij De Dinkelhoeve. Op termijn kunnen we verder 
kijken naar andere (meerdere) afhaalpunten. 

4.2 Webwinkel 
Een mobiele (telefoon, tablet, computer) portal/website met een eenvoudige 
bestelmogelijkheid én voorraadbeheersysteem vormt de basis van dit concept. Beheer van 
het platform gebeurt centraal, productcontent wordt geladen door leveranciers (op basis van 
actuele voorraad!). Ook zullen de leveranciers zichzelf, en hun product presenteren op dit 
platform (belangrijk uitgangspunt is, dat de oorsprong – en het bijzondere van de geboden 
producten – duidelijk is). Een multipay platform zorgt ervoor dat bezoekers gemakkelijk 
kunnen betalen. Door registratie zal de bezoeker de volgende keer herkend worden en zal 
de betaling automatisch plaats kunnen vinden.  
 

4.3 Coördinatie  
De derde belangrijke voorwaarde om dit te laten slagen, is menskracht. Menskracht om 
producten van de leveranciers in ontvangst te nemen, bestellingen klaar te maken, en 
vervolgens ófwel met de vervoerder mee te geven, of aan de consument te overhandigen. 
Deze menskracht huren we in (zie exploitatiekosten).  

We starten met twee afhaalmomenten in de week, en met één vaste avond voor de 
bezorging.  
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5 Fiscale aspecten 
5.1 Belastingopgave 
U investeert geld in de aanschaf van certificaten. Die certificaten worden door de 
Belastingdienst gezien als een investering. Daarom zult u uw lidmaatschap (d.w.z. de 
waarde van uw certificaten) moeten opgeven bij uw aangifte inkomstenbelasting.  

Bent u als particulier lid, dan valt de aangifte in box 3 voor sparen en beleggen, voorheen 
aangeduid als ‘vermogensbelasting’. U bent echter geen box 3-belasting verschuldigd als uw 
totale box 3-vermogen (bezittingen minus schulden) lager is dan de box 3-vrijstelling (op de 
peildatum: 1 januari van het betreffende jaar).  In 2017 bedraagt de vrijstelling voor box 3  
€ 25.000,- zonder fiscaal partner, resp. € 50.000,- met fiscaal partner. 
Als uw totale box 3-vermogen wel hoger is dan de box 3-vrijstelling dan bent u over de 
waarde van uw certificaten in principe 1,2% inkomstenbelasting verschuldigd. 
Maar: Het geld voor de aanschaf van certificaten wordt over het algemeen eerst onttrokken 
aan uw box 3 vermogen, zodat de aanschaf geen netto effect heeft op uw totale box 3 
vermogen, het is slechts een verschuiving van vermogen naar een ander doel. 

Ook als ondernemer (eenmanszaak, vennootschap onder firma, maatschap) kunt u 
participeren in dit project. De waarde van uw certificaten kan in de inkomstenbelasting 
verwerkt worden als privé-, keuze- of ondernemingsvermogen.  

Box 2: particulieren 
Alleen wanneer een coöperatie minder dan 21 leden heeft, is dit relevant. Als particulier valt 
uw lidmaatschap onder box 2 wanneer u: 

• recht heeft op tenminste 5% van de jaarwinst van de coöperatie; 

• recht heeft op tenminste 5% van de uitkering bij liquidatie van de coöperatie; 

• stemrecht heeft van tenminste 5% in de algemene ledenvergadering van de coöperatie; 

In bovenstaande situatie wordt uw deelname beschouwd als ‘aanmerkelijk belang’ in de 
coöperatie en valt het lidmaatschap in box 2.  

NB: Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend voor uw specifieke 
situatie. Als u precies wilt weten hoe een en ander verwerkt moet worden in uw 
belastingopgave, neem dan contact op met uw belastingadviseur.  

6 Deelname aan de coöperatie 
6.1 Lidmaatschap 
Iedere natuurlijke of rechtspersoon (dus ook vereniging, stichting, bedrijf) kan lid worden van 
de coöperatie, mits voldaan wordt aan de voorwaarden van lidmaatschap. Er zijn kosten 
verbonden aan het lidmaatschap van de coöperatie.  

6.2 Statuten 
De statuten (in feite: Akte van oprichting) van de coöperatie beschrijven o.a. doel, de 
basisregels voor lidmaatschap en bestuur. De statuten zijn openbaar en voor iedereen in te 
zien, evenals het Huishoudelijk Reglement. Als deelnemer wordt u geacht op de hoogte te 
zijn van de inhoud hiervan. 

6.3 Participatie in project(en) 
Alleen leden kunnen participeren in projecten van de coöperatie. Participerende leden 
dragen financieel bij aan de betreffende projecten. Per project worden de voorwaarden voor 
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participatie vastgesteld en tevens welke voordelen (opbrengstrechten) het lid hieruit kan 
genieten.  

6.4 Beëindigen deelname  
De certificaten komen volgens een vooraf bepaald schema vrij voor aflossing. Een 
deelnemer kan overigens kiezen om zijn/haar certificaat niet in te wisselen op het moment 
dat dit certificaat vrijkomt voor aflossing, dan start er een nieuwe termijn van 4 jaar en zal de 
waarde van het certificaat opnieuw geïnvesteerd worden in het project. Wanneer de 
deelnemer om andere redenen niet langer wil meedoen met het project, kan de deelnemer 
zijn/haar certificaat aan een andere deelnemer ter overname aanbieden.  

6.5 Wachtlijst en overname 
Als certificaten worden aangeboden, kunnen deze overgenomen worden door mensen die 
op een wachtlijst staan. De procedure hiervoor staat beschreven in de statuten. 
De coöperatie heeft twee soorten wachtlijsten: de eerste is voor leden die graag meer 
certificaten zouden willen dan ze momenteel hebben. Zodra iemand certifica(a)t(en) ter 
overname aanbiedt, krijgen deze leden voorrang.  

6.6 Restwaarde van certificaten 
De coöperatie stelt een restwaarde vast op basis van kostprijs, afschrijving en opbrengst. 
Hierdoor wordt een richtprijs vastgesteld die zowel voor de uitstappende partij als voor de 
nieuwkomer interessant moet zijn. De coöperatie kan er ook voor kiezen om vrijkomende 
certificaten intern te veilen, met vaststelling van een minimum overnameprijs.  

6.7 Procedure van inschrijving en deelname 
U wordt lid van HSD en participeert in dit project project “Van Streek” door het afsluiten van 
een participatieovereenkomst met de coöperatie HSD voor het overeengekomen aantal 
certificaten. 
De procedure is als volgt.  

1. U schrijft zich in als lid van de coöperatie HSD  (of u bent het al). 
2. U schrijft zich in op dit project en u geeft daarbij aan voor hoeveel certificaten (min – 

max) u zou willen deelnemen. Deze inschrijving is indicatief, schept nog geen 
verplichtingen en wordt vastgelegd als ‘voorinschrijving’.  

3. Het project zal worden gerealiseerd als aan 3 voorwaarden wordt voldaan:  

- voldoende belangstelling  
- realiseerbaar qua exploitatie 
- prijstechnisch realiseerbaar binnen verwachte begroting  

4. Zodra aan deze voorwaarden is voldaan worden alle potentiële participanten 
geïnformeerd over de definitieve kosten van het project en de kosten per certificaat.  
Vervolgens wordt aan participanten gevraagd om het precieze minimum resp. maximum 
aantal certificaten op te geven waarbij zij definitief zullen deelnemen.  

De coöperatie HSD maakt op basis van het aantal beschikbare certificaten en de 
aangegeven bandbreedte (min-max) per participant een voorstel voor de toewijzing van 
certificaten aan de potentiele participanten. Bij acceptatie stelt de coöperatie HSD per 
deelnemer een participatieovereenkomst op en stuurt een factuur voor het aantal certificaten. 
Deelnemer ondertekent de overeenkomst en maakt de kosten van de certificaten over naar 
de coöperatie. Na het voldoen van de eenmalige kosten van inleg bent u participant 
geworden in dit project. 

NB: dit rekenvoorbeeld is op basis van de bovenstaande aannames - werkelijke cijfers zullen 
van jaar tot jaar variëren, afhankelijk van prijsontwikkelingen en productie.  
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7 Risico’s 
Aan alle soorten van activiteiten en investeringen kunnen risico’s zijn verbonden. We hebben 
getracht de risico’s af te dekken of te minimaliseren voor zover die binnen de invloedsfeer 
van onze coöperatie liggen. Naar onze overtuiging hebben we hiermee een duurzame, 
veilige en rendabele investering (3% rendement op jaarbasis) weten te realiseren. 

Hieronder worden de mogelijke risico’s besproken. 

7.1 Aansprakelijkheid van coöperatie en leden 
De rechtsvorm van de coöperatie is UA – Uitgesloten Aansprakelijkheid. Het financiële risico 
zal daardoor nooit hoger zijn dan het bedrag dat een lid heeft ingelegd in de coöperatie. 
Leden van de coöperatie kunnen daarom nooit op hun privé vermogen aangesproken 
worden.  

8 Veel gestelde vragen 
Nog niet van toepassing  
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Bijlage I: 
 

Eenmalige kosten (opstart): 

- Kosten oprichten B.V. Van Streek: € 500 
- Kratten/ander verpakkingsmateriaal: € 1000 (initiële investering, afschrijving, 

vervangingskosten) 
- Ontwerp logo: € 750 
- Coördinatie divers: € 500 
- Totaal: € 2.750 

Exploitatiekosten: 

- E-commerce platform: € 2000 (2,5% van de verwachte omzet) 
- Verkoopcoördinatie: € 10.900 (raming: 8 uur per week) 
- Huur locatie1 (inclusief elektra): € 1500 
- Reclame-uitingen: € 1200 
- Onvoorzien: € 1000 
- Kosten administratie: € 400 
- Totaal: € 17.000 

Geraamde omzet jaar 1: € 80.000 

                                                

1 Zolang locatie is Dinkelhoeve 


