
10 stappen tot lidmaatschap CPO vereniging Groene Mient 
Vastgesteld in de ALV van  5-1-2014 

 

 

1. Aanwezig zijn bij een informatieavond (vooraf aanmelden) 

 

2. Invullen van inschrijvingsformulier en opsturen naar info@groenemient.nl 

 

3. Overmaken van eenmalig inschrijvingsgeld t.b.v. aspirant lidmaatschap (€25) 

4. Bijwonen van een vervolg - huiskameravond waar het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 

(CPO), communicatie & werkwijze en de belangrijkste besluiten / documenten worden toegelicht. 

5. Als ‘aspirant lid’ bijwonen van twee algemene ledenvergaderingen (ALV’s)  

 

6. Koppeling aan een verenigingslid als ‘buddy’ voor het tussendoor stellen van vragen 

 

7. Invullen van woonwensen-enquête en opsturen naar info@groenemient.nl 

 

8. Na bijwonen van de 2e ALV kan een aspirant lid bij het bestuur een aanvraag doen voor volledig 

lidmaatschap, het bestuur legt dit voor aan de ALV 

 

9. Na toelating tot de vereniging door ALV, binnen 1 maand:  

- jaarcontributie voor het lopende jaar betalen (in 2014 € 50,-) 

- krediettoets uitvoeren (zie memo) 

- ondertekenen van de projectdeelname overeenkomst (PDO) 

 

10. Daarna is het lidmaatschap effectief 

De datum van bijschrijving jaarcontributie op de bankrekening is de datum ‘start lidmaatschap’. 

De penningmeester stuurt het nieuwe verenigingslid hierna het verzoek tot 1e termijnbetaling in 

het kader van de PDO. Na betaling van de 1e termijn kan met de architect een individueel 

gesprek gepland worden. 

Nieuw intredende leden van Groene Mient betaling alle termijnbetalingen, dus met 

terugwerkende kracht tot januari 2014. De 1e termijnbetaling (van januari 2014) bedraagt voor € 

650. De 2e termijn (maart – juni 2014) bedraagt circa € 1.500. Het definitieve bedrag wordt in 

februari 2014 vastgesteld door de ALV. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bijwonen van een vervolg - huiskameravond waar het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO), 

communicatie & werkwijze en de belangrijkste besluiten / documenten worden toegelicht, te weten: 

- Planvisie 

- Statuten, sociocratische besluitvorming, huishoudelijk reglement 

- Organogram: taken ALV-bestuur-werkgroepen en werkwijze met linkin-pin 

- Projectdeelname overeenkomst (PDO) met bijlagen 

- Projectplanning en contactmomenten 

- Projectbegroting en voorlopige woningprijzen 

- Moederdocument 

- Memo krediettoets 

- Indien klaar: beeldkwaliteitsplan, Programma van Eisen, verkavelingsplan en ontwerpstukken 
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