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Zaaknummer: 12743/GHE
STATUTENWIJZIGING
Vandaag, twaalf april tweeduizend zeventien, verschenen voor mij, mr. Gerardus Johannes Heijkants, notaris met plaats van vestiging Oosterhout: ------------------1. de heer Sijtze Abe Brandsma, wonende te 5101 BB Dongen, Kerkstraat 19,
geboren te Hengelo (O) op tien januari negentienhonderd zestig, zich --------legitimerend met identiteitskaart, nummer IR2510311, uitgegeven te Dongen
op zevenentwintig januari tweeduizend vijftien, gehuwd ------------------------2. mevrouw Karen Anne Louise Brouwer, wonende te 5104 EB Dongen, Sint Josephstraat 87 RD, geboren te Tilburg op zeventien januari negentienhonderd
vijfentachtig, zich legitimerende met haar rijbewijs, nummer 5043978268, --uitgegeven te Dongen op veertien januari tweeduizend vijftien, gehuwd; ------ten deze handelend als gezamenlijk bevoegd bestuurders van de statutair te -----Dongen (feitelijk adres: 5103 CM Dongen, Rozemarijntuin 8) gevestigde de --coöperatie COÖPERATIEVE VERENIGING SAMENWERKEND DONGEN ---U.A., ingeschreven in het handelsregister beheerd door de Kamer van -------Koophandel onder nummer 54637570 en als zodanig de coöperatie -----------rechtsgeldig vertegenwoordigende, hierna te noemen: ‘de Coöperatie’, en als zodanig bevoegd op grond van de statuten van de Coöperatie de -------------statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen. ------------------------------De verschenen personen hebben mij, notaris, het volgende verklaard: -------------INLEIDING -----------------------------------------------------------------------------1. De Coöperatie is opgericht bij akte verleden op een februari tweeduizend ----twaalf voor mr B. de Graaf, notaris te Dongen. ----------------------------------2. De statuten van de Coöperatie zijn na de oprichting niet meer gewijzigd. -----3. Blijkens verklaringen van alle leden hebben zij allen ingestemd met de in deze
akte vervatte wijziging van de statuten, zodat aan de statutaire eisen tot ----wijziging voldaan is, mede gezien het verhandelde in de Algemene -----------Ledenvergadering van de Coöperatie de dato acht september tweeduizend ---vijftien waarin zoveel mogelijk vooruitlopend op boven vermeld akkoord van alle leden werd besloten de statuten van de Coöperatie te wijzigen. -----------Het stuk waaruit dit besluit blijkt, is aan deze akte gehecht. De overige ------verklaringen zijn in het bezit van het bestuur van de Coöperatie. --------------STATUTENWIJZIGING ---------------------------------------------------------------Als gevolg van het besluit tot statutenwijziging komen de statuten met -----------onmiddellijke ingang te luiden als volgt: ----------------------------------------------STATUTEN -----------------------------------------------------------------------------Artikel 1 --------------------------------------------------------------------------------Naam en zetel -------------------------------------------------------------------------1. De Coöperatie draagt de naam: Coöperatieve Vereniging Samenwerkend
Dongen U.A. en kent als handelsnaam: Energie Dongen. --------------------De Coöperatie kan ook andere handelsnamen voeren. --------------------------2. De Coöperatie heeft haar zetel in Dongen en is aangegaan voor onbepaalde -tijd. ---------------------------------------------------------------------------------Artikel 2 --------------------------------------------------------------------------------Doel -------------------------------------------------------------------------------------1. De Coöperatie heeft ten doel het bewerkstelligen van samenwerking tussen de
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a.

b.

Coöperatie en haar Leden in het werkgebied van de Coöperatie - zijnde de ---regio Dongen en omstreken - en het voorzien in en het behartigen van de ---stoffelijke behoeften van de Leden van de Coöperatie door het sluiten van ---overeenkomsten met de Leden ter zake van de afdeling, het bedrijf of de ----bedrijven die door de Coöperatie kunnen worden uitgeoefend ten behoeve van
de Leden op het gebied van: ------------------------------------------------------a. betaalbare, eigen en duurzame energie; -------------------------------------b. overige activiteiten ter behartiging van de stoffelijke belangen van de ---Leden, alsmede het oprichten van, het deelnemen in of het samenwerken
met organisaties met een aan het doel van de Coöperatie verwante ------doelstelling of een doel dat daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de meest
ruime zin des woords. --------------------------------------------------------De Coöperatie kan ook op andere terreinen of gebieden de belangen van haar Leden behartigen. -------------------------------------------------------Doelstellingen ten aanzien van de (duurzame) Energie; -------------------------het (doen) opwekken van energie uit duurzame en uit hernieuwbare -----bronnen; het in- en verkopen van energie uit duurzame en hernieuwbare
bronnen zulks teneinde lokaal binnen het werkgebied van de Coöperatie te
komen tot energie onafhankelijkheid en optimaal gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen; -------------------------------------------------------het uitoefenen van ondernemingsactiviteiten op het gebied van de -------productie, marketing, distributie van betaalbare, eigen en duurzaam -----geproduceerde energie.; ------------------------------------------------------het realiseren van zo gunstig mogelijke tarieven ter zake van energie; ---het investeren in en financieren van hernieuwbare energiebronnen;-------het deelnemen in of anderszins financieel interesseren bij -----------------vennootschappen en ondernemingen welke actief zijn op het gebied van hernieuwbare energie; --------------------------------------------------------het beheren en financieren van deelnemingen en gelieerde ---------------ondernemingen; ---------------------------------------------------------------het verschaffen van financiële middelen ten behoeve van de --------------bedrijfsvoering van de bedrijven die de Coöperatie (mede) uitoefent of --waarvan zij (mede) aandeelhoudster is; -------------------------------------het ontwikkelen en aansturen van collectieve inkoop van zonnepanelen; -het scheppen van arbeidsorganisaties; ---------------------------------------het beschikbaar stellen van financiële middelen aan haar begunstigden ter
bevordering van onderzoek, opleiding en culturele activiteiten op het ----gebied van de productie, in- en/of verkoop, productie en distributie van -energiediensten die met de doelstellingen naar duurzame, lokale ---------energieproductie stroken; -----------------------------------------------------het borgen van de kwaliteit, continuïteit en beschikbaarheid van ---------energiediensten; ---------------------------------------------------------------het borgen van de stabiliteit en duurzaamheid van de afzet van duurzame
energie; ------------------------------------------------------------------------het borgen van het zo praktisch mogelijk toepassen van de uitwisseling -van best practices, hardware en software; ----------------------------------al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of kan houden, zulks in de meest ruime zin des woords. ----------------------------------------------Overige activiteiten ter behartiging van de stoffelijke belangen van de Leden al hetgeen hiermede verband houdt of kan houden, zulks in de meest ----
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ruime zin des woords. ---------------------------------------------------------De Coöperatie tracht haar doeleinden onder andere te bereiken door: ---------het (collectief) inkopen van energie ter levering aan de leden ------------------het stimuleren van- en informeren over de mogelijkheden tot het aanwenden
en opwekken van energie uit hernieuwbare bronnen; ---------------------------c. het op collectieve basis aanbieden van producten of diensten op het gebied van
of gerelateerd aan hernieuwbare energie; ----------------------------------------d. het sluiten van (collectieve) contracten met leveranciers van (duurzame) ----nutsvoorzieningen en daaraan gerelateerde of te relateren bijbehorende -----diensten of leveringen; ------------------------------------------------------------e. al hetgeen te doen wat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband -houdt of kan houden of daartoe bevorderlijk kan zijn; --------------------------f. alle overige wettige middelen. -----------------------------------------------------3. De Coöperatie kan soortgelijke diensten als genoemd in het vorenstaande ---eveneens sluiten met anderen dan haar Leden, indien dit in zodanige mate --geschiedt dat deze overeenkomsten met anderen dan haar Leden van --------ondergeschikte betekenis zijn. ----------------------------------------------------4. De Coöperatie heeft geen winstoogmerk, maar kan uit een oogpunt van ------continuïteit en/of groei wel streven naar rendement. ----------------------------5. De Coöperatie kan besluiten één of meer van de doelstellingen niet (langer) na
te streven zonder dat dit tot opheffing van de Coöperatie dient te lijden. ------6. Bij Huishoudelijk Reglement kunnen de doelstellingen nader worden ----------uitgewerkt. -------------------------------------------------------------------------Artikel 3 --------------------------------------------------------------------------------Organen --------------------------------------------------------------------------------De Coöperatie kent de volgende organen: --------------------------------------------a. de Algemene Ledenvergadering; --------------------------------------------------b. (optioneel) de Ledenraad; ---------------------------------------------------------c. (optioneel) Raad van Commissarissen; -------------------------------------------d. Bestuur.-----------------------------------------------------------------------------Aan de organen als hiervoor genoemd komen alle taken en bevoegdheden toe die
voortvloeien uit de wet, deze statuten en het huishoudelijk reglement. -------------Artikel 4 --------------------------------------------------------------------------------Lidmaatschap -------------------------------------------------------------------------1. De Coöperatie kent Leden. --------------------------------------------------------2. Lid van de Coöperatie kunnen zijn natuurlijke of rechtspersonen die energie -en/of andere diensten en/of prestaties met betrekking tot de doelstellingen van
de Coöperatie leveren en/of afnemen aan, casu quo van de Coöperatie. -------Natuurlijke personen dienen bij aanvraag van het Lidmaatschap --------------handelingsbekwaam te zijn; op hen mag niet de wettelijke --------------------schuldsaneringsregeling van toepassing zijn. Voorts dienen natuurlijke- en ---rechtspersonen bij aanvraag van het Lidmaatschap niet in staat van ----------faillissement dan wel in surseance van betaling te verkeren. -------------------3. Het Lidmaatschap wordt schriftelijk aangevraagd bij het Bestuur dan wel een daardoor bij Reglement aan te wijzen Commissie. Alsdan dient het Reglement
ten aanzien van die Commissie niet af te wijken van de bepalingen die in dit -artikel gelden voor het Bestuur. ---------------------------------------------------Betreft het de aanvraag van het Lidmaatschap door een rechtspersoon, dan -dient bij de aanvraag een recent uittreksel uit het handelsregister van de ----Kamer van Koophandel te worden overlegd. -------------------------------------2.
a.
b.

4

4.

5.
6.

7.
8.

Het Bestuur kan de overlegging van nadere gegevens en bescheiden verlangen
van zowel natuurlijke- als rechtspersonen. ---------------------------------------Indien meer personen (waaronder begrepen de maatschap, de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap met meer dan één beherend vennoot) in gemeenschap één of meer ondernemingen uitoefenen en deze ---personen gezamenlijk verzoeken om toelating tot het lidmaatschap, wordt, --indien daartoe wordt besloten, ieder van de maten, vennoten, respectievelijk beherende vennoten lid van de coöperatie. Ieder van deze personen is -------hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk voor alle verplichtingen van ieder van
hen jegens de coöperatie. ---------------------------------------------------------De aanvrager ontvangt binnen veertien (14) werkdagen schriftelijk bericht van
het Bestuur of hij als Lid van de Coöperatie al dan niet is toegelaten. ----------Het Bestuur kan haar beslissing eenmaal voor ten hoogste drie (3) maanden verdagen. Het Bestuur bepaalt bij zijn beslissing tot toelating het tijdstip van de aanvang van het lidmaatschap. In geval van toelating wordt tevens -------medegedeeld onder welk kenmerk of lidmaatschapsnummer de betrokken ---persoon in het ledenregister is ingeschreven. Het bestuur kan aan de toelating
nadere voorschriften verbinden. Indien het Bestuur besluit een aanvrager niet
toe te laten staat de aanvrager binnen dertig (30) dagen na afwijzing door het
Bestuur beroep open bij de Raad van Commissarissen (indien ingesteld) die -vervolgens kan besluiten om de aanvrager toch toe te laten tot het -----------Lidmaatschap. ----------------------------------------------------------------------Indien ook de Raad van Commissarissen besluit een aanvrager te weigeren als
Lid, zomede in geval de Raad van Commissarissen nog niet is ingesteld, heeft
de betreffende (rechts)persoon vervolgens het recht tegen deze weigering in beroep te gaan bij de Algemene Ledenvergadering, die dit beroep in haar ----eerstvolgende vergadering agendeert en die vervolgens kan besluiten om de aanvrager toch toe te laten tot het Lidmaatschap. ------------------------------Het Bestuur houdt een register bij, waarin de namen en (e-mail-)adressen van
alle Leden zijn opgenomen. De Leden zijn verplicht ervoor zorg te dragen dat
hun adres bij het Bestuur bekend is. De Leden zijn verplicht het Bestuur -----onverwijld in kennis te stellen van een wijziging van omstandigheden welke -relevant is of kan zijn voor de Coöperatie, respectievelijk het Lidmaatschap van
het desbetreffende Lid. ------------------------------------------------------------Ten aanzien van Leden-rechtspersonen wordt tevens ingeschreven degene die
namens de rechtspersoon deze zal vertegenwoordigen, bij gebreke waarvan de
rechtspersoon onbevoegd is enig recht jegens de Coöperatie uit te oefenen. Bij
reglement kunnen nadere regels worden gesteld ten aanzien van de inrichting
en bijhouding van het register, de gegevens die elk Lid moet verstrekken en -het afgeven van afschriften of uittreksels aan de Leden. ------------------------Het Lidmaatschap van de Coöperatie is, na voorafgaande schriftelijke --------goedkeuring door het Bestuur, voor overdracht vatbaar. Op een dergelijke ---overdracht is het bepaalde in lid 2 en lid 3 van dit artikel van toepassing. -----Het Lidmaatschap van een Lid-rechtspersoon kan worden verkregen door een
andere rechtspersoon krachtens juridische fusie of splitsing, mits voorafgaand
aan de fusie of splitsing met inachtneming van het in lid 2 en lid 3 bepaalde -goedkeuring van het Bestuur is verkregen. ---------------------------------------Overdracht van het Lidmaatschap kan plaatsvinden door middel van een -----(onderhandse) akte en afschrift daarvan aan de Coöperatie. -------------------Indien een persoon zich aanmeldt bij de Coöperatie voor het Lidmaatschap ---
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welke persoon direct voorafgaand aan deze aanmelding lid was van een andere
coöperatie, dan zal dit lid anciënniteitrechten opgebouwd bij de andere -------coöperatie meenemen naar de Coöperatie, mits de Coöperatie ----------------anciënniteitrechten voor haar leden kent. Anciënniteitrechten zullen, indien de
Coöperatie daartoe besluit, worden verwerkt in de ledenovereenkomst. -------9. De Leden zijn een jaarlijkse vergoeding verschuldigd aan de Coöperatie indien
zulks wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op voorstel van het Bestuur nadat het Bestuur hiervoor goedkeuring heeft ontvangen van de Raad van Commissarissen (indien ingesteld). De Leden zijn voorts de bijdragen
verschuldigd die volgen. uit de overeenkomst(en) die de Leden met de -------Coöperatie hebben gesloten. Voorts kan het bestuur, na daartoe voorafgaand
verkregen goedkeuring van de Raad van Commissarissen (indien ingesteld) en
mits vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering, besluiten een ---------entreegeld te heffen van nieuwe Leden. Entreegelden zullen niet worden -----verrekend met bijdragen die Leden verschuldigd zijn uit hoofde van (een) met
de Coöperatie gesloten overeenkomst(en).---------------------------------------10. Een Lid is niet verplicht alle diensten en/of leveringen van de Coöperatie af te
nemen.------------------------------------------------------------------------------11. Bij huishoudelijk reglement kunnen met inachtneming van het vorenstaande -nadere bepalingen en voorwaarden worden opgenomen. -----------------------Artikel 5 --------------------------------------------------------------------------------Einde van het Lidmaatschap --------------------------------------------------------Het Lidmaatschap van de Coöperatie eindigt:-----------------------------------------a. door opzegging van het Lid; -------------------------------------------------------b. door opzegging door de Coöperatie; ----------------------------------------------c. door ontzetting door de Coöperatie. ----------------------------------------------Artikel 6 --------------------------------------------------------------------------------Einde lidmaatschap door opzegging van het Lid --------------------------------1. Een Lid kan zijn Lidmaatschap door schriftelijke opzegging beëindigen met ---inachtneming van een opzegtermijn van ten minste één maand, onverminderd
het bepaalde in lid 4 en lid 5 van dit artikel. -------------------------------------2. Het Lid dat opzegging doet, ontvangt daarvan een schriftelijke bevestiging van
het bestuur. ------------------------------------------------------------------------3 Een opzegging door het Lid in strijd met het bepaalde in het eerste lid van dit
artikel doet het Lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip -----volgende op de datum waartegen is opgezegd. ----------------------------------4. Een Lid kan voorts zijn Lidmaatschap met onmiddellijke ingang en tegen een door het Lid bepaalde datum opzeggen bij verhuizen naar een adres buiten de
regio Dongen, waaronder alsdan wordt verstaan naar een woonadres buiten -het verzorgingsgebied van de Coöperatie, zulks bij uitsluiting te bepalen door
het Bestuur van de Coöperatie. ---------------------------------------------------5. Een Lid kan voorts zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen -----binnen dertig (30) dagen nadat hem een besluit: --------------------------------a. waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn bezwaard is --bekend geworden of medegedeeld, tenzij sprake is van een wijziging van
geldelijke rechten of verplichtingen; -----------------------------------------b
tot omzetting van de Coöperatie in een andere rechtsvorm of tot juridische
fusie of tot juridische splitsing is medegedeeld. -----------------------------6. Gezien het belang van de continuïteit van de dienstverlening door de ---------Coöperatie is het onwenselijk dat meer dan twintig procent (20%) van de -----
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7.

8.

9.
10.

Leden in enig boekjaar hun Lidmaatschap door opzegging beëindigen. --------Teneinde ook in die situatie de continuïteit te waarborgen zal bij beëindiging -van het Lidmaatschap door opzegging waarbij niet binnen de grenzen van het
in de vorige zin geformuleerde kwantitatieve criterium wordt gebleven door het
desbetreffende Lid/Leden een uittreedvergoeding verschuldigd zijn. ----------Vaststelling van de uittreedvergoeding zal plaatsvinden door het Bestuur onder
goedkeuring van de Raad van Commissarissen (indien ingesteld). -------------Bij vaststelling van het feit of een uittreedvergoeding verschuldigd is, zal ----steeds de volgorde van binnenkomst van de opzegging maatgevend zijn voor
de beoordeling. Indien opzeggingen van verschillende Leden op dezelfde dag door de Coöperatie worden ontvangen zullen deze gelijk worden behandeld --waardoor mogelijk door ieder van deze opzeggende Leden pro rata een ------uittreedvergoeding verschuldigd zal zijn. Indien een Lid door opzegging een -uittreedvergoeding verschuldigd zou worden zal het Bestuur het Lid hiervan in
kennis stellen en het betreffende Lid in de gelegenheid stellen de opzegging in
te trekken al dan niet onder tijdsbepaling zodanig. dat de beëindiging van het
Lidmaatschap door opzegging plaatsvindt op de eerst mogelijke datum dat --door het betreffende Lid geen uittreedvergoeding verschuldigd zal zijn. -------Opzegging van het Lidmaatschap door de Coöperatie geschiedt door het -----bestuur en is slechts mogelijk: ----------------------------------------------------a. indien een Lid heeft opgehouden aan de vereisten gesteld aan het -------Lidmaatschap te voldoen, welke vereisten zijn of worden gesteld in de wet,
deze statuten en het Huishoudelijk Reglement of overige reglementen; ---b. indien een Lid zijn (financiële) verplichtingen jegens de Coöperatie niet --nakomt; ------------------------------------------------------------------------c. indien redelijkerwijs van de Coöperatie niet gevergd kan worden het -----Lidmaatschap te laten voortduren; -------------------------------------------d. indien een door een Lid met de Coöperatie gesloten overeenkomst eindigt,
ongeacht de grond van de beëindiging; --------------------------------------e. indien een Lid zijn lidmaatschapsrecht overdraagt of indien het -----------Lidmaatschap overgaat zonder dat het bepaalde in artikel 4 ter zake in --acht is genomen. --------------------------------------------------------------In de sub a. en e. van dit lid gemelde gevallen wordt het Lidmaatschap met -onmiddellijke ingang beëindigd. In alle overige in dit lid genoemde gevallen zal
het Bestuur afhankelijk van de omstandigheden van het geval het moment van
eindigen van het Lidmaatschap naar aanleiding van de opzegging vaststellen,
hetgeen ook onmiddellijk kan zijn. ------------------------------------------------Ontzetting van een Lid uit het Lidmaatschap door de Coöperatie geschiedt door
het Bestuur na voorafgaand verkregen goedkeuring door de Raad van --------Commissarissen (indien ingesteld) en kan slechts plaatsvinden indien een Lid in strijd met de wet, de statuten, reglementen of besluiten van de Coöperatie
handelt of de Coöperatie op onredelijke wijze benadeelt. -----------------------Het bestuur brengt een besluit tot opzegging of ontzetting door de Coöperatie
onder opgave van redenen zo spoedig mogelijk ter kennis van het betreffende
Lid. ---------------------------------------------------------------------------------Tegen een besluit tot opzegging in het geval als beschreven in lid 7 sub c van
dit artikel of ontzetting als bedoeld in lid 8 staat beroep open op de Raad van
Commissarissen indien ingesteld dan wel de Algemene Ledenvergadering, die
kan besluiten het Lidmaatschap van het betreffende Lid te laten voortduren. -Indien de Raad van Commissarissen (indien ingesteld) het beroep van het ----
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betreffende Lid afwijst staat het betreffende Lid beroep open op de Algemene
Ledenvergadering. -----------------------------------------------------------------De Algemene Ledenvergadering kan besluiten het Lidmaatschap van het -----betreffende Lid te laten voortduren. Gedurende de beroepsprocedure kan een
Lid zijn Lidmaatschapsrechten niet uitoefenen en is het Lid geschorst, met dien
verstande dat het betreffende Lid bevoegd is deel te nemen aan de Algemene
Ledenvergadering en te stemmen, beide voor zover het betreft de behandeling
van het beroep tegen de opzegging respectievelijk ontzetting als bedoeld in dit
lid. ----------------------------------------------------------------------------------11. Indien het Lidmaatschap eindigt lopende het kalenderjaar, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. --------------------------------12. Bij het eindigen van het Lidmaatschapsrecht heeft een (gewoon) Lid geen recht
-op (een evenredig deel van) vergoeding of uitkering van het vermogen van de
Coöperatie. -------------------------------------------------------------------------Artikel 7 -------------------------------------------------------------------------------Middelen en geldelijke bijdragen --------------------------------------------------1. De middelen van de Coöperatie bestaan uit: -------------------------------------a. entreegelden van Leden als bedoeld in artikel 4 lid 9; ----------------------b. jaarlijkse vergoeding van Leden als bedoeld in artikel 4 lid 9; --------------c. uittreedvergoedingen als bedoeld in artikel 6 lid 6; -------------------------d. bijdragen van donateurs; -----------------------------------------------------e. giften, erfstellingen, legaten, subsidies; -------------------------------------f. leningen (al dan niet van Leden), onder de voorwaarden en bedingen als nader te regelen bij Reglement; ----------------------------------------------g. andere geldmiddelen. ---------------------------------------------------------2. Donateurs zijn zij die jaarlijks tenminste het door de Algemene ---------------Ledenvergadering vast te stellen bedrag voldoen en zo de Coöperatie in haar doelstelling ondersteunen. Donateurs hebben toegang tot de Algemene ------Ledenvergadering, doch hebben daarin geen stemrecht. ------------------------Artikel 8 --------------------------------------------------------------------------------Overeenkomsten met en ten behoeve van. de Leden en verplichtingen ---verbonden aan het Lidmaatschap--------------------------------------------------1. De Coöperatie kan in het kader van het nastreven van haar doelen ten -------behoeve van de Leden rechten bedingen of na voorafgaande goedkeuring van
de Algemene Ledenvergadering verplichtingen aangaan. ------------------------2. De Coöperatie is niet bevoegd door een besluit wijzigingen aan te brengen in de met haar Leden in de uitoefening van haar bedrijf aangegane --------------overeenkomsten, tenzij zij zich die bevoegdheid in de overeenkomst(en) met haar Leden op duidelijke wijze heeft voorbehouden. Een wijziging als bedoeld
in dit lid deelt de Coöperatie schriftelijk aan haar Leden mede. -----------------3. Onverminderd de rechten (en plichten) verbonden aan het Lidmaatschap van de Coöperatie voortvloeiende uit de wet, statuten of reglement(en), is een Lid
verplicht de Coöperatie, respectievelijk de door de Coöperatie aan te wijzen -partij(en), toegang te verlenen tot de eigendommen van de Leden voor zover
hierop of hierin installaties door of namens de Coöperatie zijn geplaatst, welke
al dan niet geheel of gedeeltelijk door de Coöperatie worden gefinancierd en/of
- onderhouden, teneinde hieraan alle benodigde en wenselijke controle-, -----onderhouds- en vervangingswerkzaamheden te kunnen verrichten. ------------Artikel 9 --------------------------------------------------------------------------------Bestuur ----------------------------------------------------------------------------------
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1.

Het Bestuur bestaat uit een door de Raad van Commissarissen indien --------ingesteld, dan wel door de Algemene Ledenvergadering vast te stellen oneven
aantal Bestuurders. Zowel Leden als niet-leden kunnen tot Bestuurder worden
benoemd. Zowel natuurlijke- als rechtspersonen kunnen tot Bestuurder worden
benoemd. ---------------------------------------------------------------------------2. Bestuurders worden benoemd door de Raad van Commissarissen indien ------ingesteld, dan wel door de Algemene Ledenvergadering. Bestuurders worden voor onbepaalde tijd benoemd. Indien in het bestuur een vacature ontstaat zal
de Raad van Commissarissen indien ingesteld, dan wel de Algemene ---------Ledenvergadering hiervan in kennis worden gesteld en zal binnen drie (3) ---maanden na het ontstaan van de vacature een vergadering van de Raad van Commissarissen indien ingesteld, dan wel de Algemene Ledenvergadering, --worden bijeengeroepen teneinde te voorzien in de vacature. -------------------3. Iedere Bestuurder kan te allen tijde door de Raad van Commissarissen indien
ingesteld, dan wel de Algemene Ledenvergadering worden geschorst of ------ontslagen. Een schorsing kan één of meerdere malen worden verlengd maar kan in totaal niet langer duren dan drie (3) maanden. Is na verloop van die --termijn geen beslissing genomen tot opheffing van de schorsing of ontslag, --dan eindigt de schorsing. ----------------------------------------------------------4. De bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de Bestuurders worden --vastgesteld door de Raad van Commissarissen (indien ingesteld) met --------inachtneming van het door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde -----bezoldigingsbeleid. -----------------------------------------------------------------Artikel 10 ------------------------------------------------------------------------------Taak en bevoegdheid van het Bestuur --------------------------------------------1. Het bestuur is belast met het besturen van de Coöperatie behoudens de -----beperkingen opgenomen in de statuten. ------------------------------------------2. Het Bestuur is na daartoe voorafgaand verkregen goedkeuring van de Raad -van Commissarissen (indien ingesteld) bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van --------registergoederen en overeenkomsten waarbij de Coöperatie zich als borg of als
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich
tot zekerheid voor een schuld van een ander verbindt en tot -------------------vertegenwoordiging van de Coöperatie ter zake van deze handelingen. --------3. Het Bestuur behoeft de voorafgaande, schriftelijke toestemming van de Raad van Commissarissen (indien ingesteld) oor bestuursbesluiten strekkende tot: -a. het verkrijgen en vervreemden van deelnemingen in andere --------------ondernemingen en het uitoefenen van stemrecht op aandelen in ---------deelnemingen; -----------------------------------------------------------------b. het aangaan van een aandeelhoudersovereenkomst waarbij de Coöperatie
zich jegens een medeaandeelhouder van een deelneming verbindt tot ---beschikking over haar aandelen en/of ten aanzien van uitoefening van ---stemrecht op haar aandelen; -------------------------------------------------c. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere --wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen; ------d. het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de Coöperatie een --------bankkrediet wordt verleend; --------------------------------------------------e. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van -gelden, waaronder niet zijn begrepen het gebruik maken van een aan de Coöperatie verleend bankkrediet; ---------------------------------------------
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f.

substantiële duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een
- andere onderneming en het verbreken van zodanige samenwerking; ----g. investeringen welke niet zijn opgenomen in een door de Raad van -------Commissarissen (indien ingesteld) goedgekeurd investeringsplan; --------h. het hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden van de -----Coöperatie of stellen van zekerheid; onder "anderen" worden niet --------begrepen - eventuele dochtermaatschappijen; ------------------------------i. het verlenen en uitbreiden van procuratie; ----------------------------------j. het doen van aangifte van faillissement en het aanvragen van surseance van betaling van de Coöperatie; ----------------------------------------------k. het aangaan van een vaststellingsovereenkomst ter beslechting van -----geschillen, welke een door de Raad van Commissarissen (indien ingesteld)
vastgesteld bedrag te boven gaan; ------------------------------------------l. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale ----procedures, doch met uitzondering van het nemen van die ----------------rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden; --------------------------m. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten voor het geval niet --voorzien in de begroting van de Coöperatie; --------------------------------n. het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van -----------------pensioenrechten; --------------------------------------------------------------o. het aanbieden aan of ontbinden van overeenkomsten met één van de ---Leden en het wijzigen van overeenkomsten aangegaan met één of meer van de Leden, tenzij met alle Leden een gelijkluidende overeenkomst ----wordt aangegaan of een wijziging wordt doorgevoerd ten aanzien van alle
Leden en in gelijke zin; -------------------------------------------------------p. alle overige (rechts)handelingen die een door de Raad van Commissarissen
indien ingesteld, dan wel de Algemene Ledenvergadering, schriftelijk aan
het Bestuur ter kennis gebracht belang te boven gaan. ---------------------4. Het Bestuur kiest uit haar midden een voorzitter, secretaris en ----------------penningmeester. -------------------------------------------------------------------5. Het Bestuur kan bij Reglement of daartoe strekkend besluit nadere regels ---vaststellen omtrent haar interne werkwijze, taakverdeling en besluitvorming in
aanvulling hetgeen daaromtrent in deze statuten is bepaald na daartoe ------voorafgaand verkregen goedkeuring van de Raad van Commissarissen (indien
ingesteld). --------------------------------------------------------------------------Artikel 11 ------------------------------------------------------------------------------Vertegenwoordiging en tegenstrijdig belang ------------------------------------1. Het Bestuur is bevoegd de Coöperatie te vertegenwoordigen. ------------------Indien het Bestuur uit meer dan één persoon bestaat komt de ----------------vertegenwoordigingsbevoegdheid toe aan twee gezamenlijk handelende -----Bestuurders. -----------------------------------------------------------------------2. In alle gevallen waarin de Coöperatie een tegenstrijdig belang heeft met één of
meer Bestuurders, blijft het bepaalde in lid 1 van dit artikel van kracht, tenzij
de Raad van Commissarissen (indien ingesteld) één of meer personen heeft -aangewezen om de Coöperatie in het desbetreffende geval of in desbetreffende
gevallen te vertegenwoordigen. ---------------------------------------------------Een besluit van het Bestuur tot het verrichten van een rechtshandeling die een
tegenstrijdig belang met één of meer Bestuurders handelend in eigen naam -betreft, is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van -Commissarissen (indien ingesteld), maar het ontbreken van een dergelijke ---
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goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur of de Bestuurders niet aan. --------------------------------------------------------------Artikel 12 ------------------------------------------------------------------------------Algemene Ledenvergadering -------------------------------------------------------1. Algemene Ledenvergadering en worden bijeengeroepen door het Bestuur of de
Raad van Commissarissen (indien ingesteld) met inachtneming van een termijn
van ten minste vier (4) weken door middel van een aan alle Leden en --------Donateurs te verzenden schriftelijke mededeling (een e-mailbericht wordt ---eveneens als zijnde een schriftelijke mededeling aangemerkt) aan het in de -administratie van de Coöperatie laatst geregistreerde adres. Elk lid van het --Bestuur en de Raad van Commissarissen (indien ingesteld) is met ------------inachtneming van het in de statuten bepaalde bevoegd tot de bijeenroeping. -2. Algemene Ledenvergaderingen worden ten minste één maal per jaar gehouden
en voorts wanneer het Bestuur en/of de Raad van Commissarissen (indien ---ingesteld) dit wenselijk of noodzakelijk acht of wanneer dit schriftelijk met ---opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht door ten minste --een zodanig aantal Leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende --(1/10e') gedeelte van de stemmen in de Algemene Ledenvergadering, indien daarin alle Leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. ---------------------------3. Na ontvangst van het in lid 2 van dit artikel bedoelde verzoek is het Bestuur -verplicht tot bijeenroeping van een Algemene Ledenvergadering binnen ------veertien (14) dagen en wel zodanig dat de vergadering wordt gehouden met inachtneming van de oproepingsdatum als bedoeld in lid 1 van dit artikel doch
niet later dan zes (6) weken na de dag van oproeping. Indien het Bestuur of de
Raad van Commissarissen (indien ingesteld) aan het verzoek geen gevolg ---geeft, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan op de wijze die is
voorgeschreven voor bijeenroeping van Algemene Ledenvergaderingen door -het Bestuur. ------------------------------------------------------------------------4. Alle Leden en Donateurs hebben toegang tot de Algemene Ledenvergadering. Een Lid is bevoegd zich door een daartoe schriftelijk gevolmachtigd ander Lid te laten vertegenwoordigen. Ieder Lid kan slechts voor één ander Lid als -----gevolmachtigde optreden. ---------------------------------------------------------5. Elk (niet geschorst) Lid heeft tenminste één stem. Donateurs hebben geen --stemrecht. --------------------------------------------------------------------------6. De voorzitter van de Raad van Commissarissen (indien ingesteld) leidt de ----Algemene Ledenvergadering. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal een van de andere leden van de Raad van Commissarissen (indien ingesteld) als leider
van de vergadering optreden. Wordt ook op deze wijze niet in het ------------voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf. -------------7. Stemming over zaken geschiedt mondeling; stemming over personen --------geschiedt schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk,
mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter van de vergadering en geen -van de aanwezige leden hoofdelijke stemming verlangt. -----------------------8. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist met een gewone --------meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten. niet
anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn --verworpen. -------------------------------------------------------------------------9. Bij stemming over personen is degene gekozen, die de gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden -----
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tussen de twee (2) personen die het hoogste aantal stemmen hadden --------verworven, of als meer personen het hoogste aantal stemmen hadden -------verworven, tussen die personen, en is degene gekozen die bij die tweede ----stemming de meeste stemmen op zich heeft verenigd. indien bij de tweede --stemming de stemmen staken, beslist het lot. De stemmingen geschieden door
middel van ongetekende stembriefjes. Stembriefjes die niet zijn ingevuld, of -waarop meer dan de naam van één kandidaat is ingevuld, zijn ongeldig. ------10. Een eenstemmig besluit van alle Leden, ook al zijn zij niet in een vergadering - bijeen, heeft, mits het is genomen met voorkennis van het Bestuur en de --Raad van Commissarissen (indien ingesteld) dezelfde kracht als een besluit --van de Algemene Ledenvergadering. Een dergelijk besluit wordt door de -----secretaris aangetekend in het notulenboek, terwijl er melding van wordt -----gemaakt in de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering. ---------------------11. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag
van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een -----genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk ----------vastgesteld voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van
de voorzitter de juistheid daarvan betwist dan vindt een nieuwe stemming ---plaats, indien de meerderheid van de vergadering, of indien de oorspronkelijke
stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde -----aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de -------------rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. -------------------------------12. Van het in de Algemene Ledenvergadering verhandelde worden door de ------secretaris of een door de voorzitter aan te wijzen Lid notulen gemaakt. Deze notulen worden door de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering ----------vastgesteld, tenzij vaststelling in de vergadering zelf plaatsvindt. --------------13. De Algemene Ledenvergadering kan, na daartoe strekkend voorstel afkomstig
van het Bestuur en voorafgaand goedgekeurd door de Raad van --------------Commissarissen (indien ingesteld) besluiten tot het instellen van een ---------Ledenraad, onder daarbij nader te bepalen voorwaarden en bepalingen. Deze
Ledenraad zal alsdan alle bevoegdheden krijgen die in deze statuten en het -Huishoudelijk Reglement aan de Algemene Ledenvergadering zijn toebedeeld.
Instelling van een Ledenraad zal niet plaatsvinden indien het totale ledenaantal
van de Coöperatie minder bedraagt dan vijfhonderd (500) Leden. Hiervan kan
niet bij Reglement worden afgeweken. Tot de Ledenraad kunnen voorts enkel
Leden van de Coöperatie worden benoemd. Voor wat betreft het stemrecht in
de Ledenraad geldt hetgeen voorts is bepaald in lid 5 van dit artikel. ----------Donateurs hebben toegang tot vergaderingen van de Ledenraad, doch hebben
daarin geen stemrecht. ------------------------------------------------------------Artikel 13 ------------------------------------------------------------------------------Raad van Commissarissen ----------------------------------------------------------1. De Coöperatie kan een Raad van Commissarissen hebben bestaande uit een -oneven - aantal natuurlijke personen, met een maximum van zeven (7) ------personen. ---------------------------------------------------------------------------2. Lid van de Raad van Commissarissen kan niet zijn een persoon: ---------------a. die in dienst is van de. Coöperatie, ten behoeve van de Coöperatie -------bepaalde - diensten verricht of een belangrijke zakelijke relatie met de --Coöperatie heeft; --------------------------------------------------------------b. die in een periode van drie (3) jaar voorafgaand aan de benoeming in ---dienst van de Coöperatie is geweest of deel heeft uitgemaakt van het -----
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Bestuur; ------------------------------------------------------------------------die lid is van het Bestuur van de Coöperatie; --------------------------------die verwant, gehuwd of samenwonend is met een zittend lid van de Raad
van Commissarissen of zittend lid van het Bestuur. ------------------------Benoeming van een Commissaris vindt plaats door de Algemene --------------Ledenvergadering, met dien verstande dat de benoeming voor de eerste maal
bij deze akte zal plaatsvinden. ----------------------------------------------------Leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd voor een periode -van drie (3) jaar. Aftredende leden van de Raad van Commissarissen zijn ----onbeperkt hernoembaar met dien verstande dat een Commissaris nooit langer
dan twaalf (12) jaar zitting kan hebben in de Raad van Commissarissen, een en ander uiteraard met inachtneming van de wettelijke bepalingen. -----------Ontslag van de leden van de Raad van Commissarissen vindt met ------------inachtneming van het hierna bepaalde plaats door de Algemene --------------Ledenvergadering. De Algemene Ledenvergadering is bevoegd ter zake advies
in te winnen bij de Raad van Commissarissen. In het geval de Algemene -----Ledenvergadering ter zake een advies verzoekt, zal de Raad van --------------Commissarissen bevoegd zijn de Algemene Ledenvergadering ter zake -------ongevraagd advies te verstrekken. -----------------------------------------------De Algemene Ledenvergadering is met inachtneming van het hierna bepaalde
bevoegd, een lid van de Raad van Commissarissen te schorsen. De Algemene
Ledenvergadering kan een besluit tot schorsing van een lid van de Raad van Commissarissen slechts nemen met een gewone meerderheid van de geldig -uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste een gewone ----meerderheid van het aantal leden aanwezig dan wel vertegenwoordigd is. ---Indien niet het vereiste aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt ten minste twee (2) en ten hoogste vier (4) weken daarna een tweede -------vergadering gehouden, waarin het voorstel kan worden aangenomen ongeacht
het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, mits met een gewone -----meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. De Algemene --------------Ledenvergadering is bevoegd ter zake van een voorgenomen schorsing advies
in te winnen bij de Raad van Commissarissen. In het geval de Algemene -----Ledenvergadering ter zake geen advies verzoekt, zal de Raad van ------------Commissarissen bevoegd zijn het Bestuur ter zake ongevraagd advies te -----verstrekken. ------------------------------------------------------------------------Ingeval van schorsing door de Algemene Ledenvergadering van een lid van de
Raad van Commissarissen, dient de Algemene Ledenvergadering binnen drie (3) maanden na ingang van die schorsing te besluiten hetzij tot ontslag, hetzij
tot handhaving, hetzij tot opheffing van de schorsing, bij gebreke waarvan de
schorsing vervalt. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts ---eenmaal worden genomen en de. schorsing kan alsdan ten hoogste worden -gehandhaafd voor drie (3) maanden, ingaande op de dag waarop de Algemene
Ledenvergadering het besluit tot handhaving heeft genomen. Indien de ------Algemene Ledenvergadering niet binnen de in de vorige zin gestelde termijn tot ontslag of opheffing van de schorsing heeft besloten, vervalt de schorsing.
Een geschorst lid van de Raad van Commissarissen wordt in de gelegenheid -gesteld zich in de Algemene Ledenvergadering te verantwoorden en zich -----daarbij door een raadsman te doen bijstaan. ------------------------------------Leden van de Raad van Commissarissen mogen geen enkel rechtstreeks of --zijdelings persoonlijk voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten
c.
d.

3.
4.

5.

6.

7.

8.
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met de Coöperatie, anders dan die voordelen die voortvloeien uit een regulier
lidmaatschap van de Coöperatie. --------------------------------------------------9. Het lidmaatschap van een lid van de Raad van Commissarissen eindigt: -------a. door opzegging door het lid van de Raad van Commissarissen op de dag waartegen is opgezegd; -------------------------------------------------------b. door het verstrijken van de benoemingsperiode als bedoeld in lid 4 van dit
artikel; -------------------------------------------------------------------------c. door het onherroepelijk worden van een uitspraak strekkende tot --------faillissement of surseance van betaling van een lid van de Raad van -----Commissarissen; --------------------------------------------------------------d. door het optreden ten aanzien van een lid van de Raad van ---------------Commissarissen als omschreven in lid 2 van dit artikel; --------------------e. door ontslag door de Algemene Ledenvergadering als bedoeld in lid 7 van
dit artikel. ----------------------------------------------------------------------10. De Algemene Ledenvergadering stelt de vorm en omvang van de (eventuele) beloning van de leden van de Raad van Commissarissen vast en kan hen een vergoeding voor reis- en verblijfkosten toekennen. ------------------------------Artikel 14 ------------------------------------------------------------------------------Taak van de Raad van Commissarissen -------------------------------------------1. De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Coöperatie. Hij staat
het Bestuur gevraagd en ongevraagd met raad ter zijde. Bij de vervulling van
hun taak richten de leden van de Raad van Commissarissen zich naar het ----belang van de Coöperatie en de met haar verbonden onderneming. De Raad -van Commissarissen, als ook een lid van de Raad van Commissarissen -------afzonderlijk, heeft te dien einde te allen tijde toegang tot de gebouwen en ---terreinen bij de Coöperatie in gebruik, recht op inzage van de boeken, -------bescheiden en andere gegevensdragers en tot controle van de voorraden en de
kas. Hij is bevoegd zich voor rekening van de Coöperatie in de controle te doen
bijstaan door één of meer deskundigen door hem daartoe te benoemen. ------2. Het bestuur verschaft de Raad van Commissarissen tijdig de voor de ---------uitoefening van de taak van de Raad van Commissarissen noodzakelijke -----gegevens. Het bestuur stelt tenminste één keer per jaar de Raad van --------Commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het ---------strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en alle overige zaken ---welke relevant zijn of kunnen zijn. ------------------------------------------------Artikel 15 ------------------------------------------------------------------------------Vergaderingen van de Raad van Commissarissen ------------------------------1. De Raad van Commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris. --------------------------------------------------------------------------2. De Raad van Commissarissen vergadert tenminste vier (4) keer per ----------kalenderjaar en voorts telkenmale wanneer een lid van de Raad van ----------Commissarissen dan wel het Bestuur daartoe het verzoek doet. ----------------3. Van het verhandelde in de vergadering van de Raad van Commissarissen ----worden notulen gehouden door de secretaris. De notulen worden in dezelfde of
een volgende vergadering door de Raad van Commissarissen vastgesteld en -ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris ondertekend. -----------4. Alle besluiten van de. Raad van Commissarissen worden genomen met -------volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij elders in deze statuten uitdrukkelijk anders wordt bepaald. Indien de stemmen staken -
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geeft de stem van de voorzitter van de Raad van Commissarissen de doorslag.
Een lid van de Raad van Commissarissen kan zich door een medelid van de --Raad van Commissarissen bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.
Een lid van de Raad van Commissarissen kan voor niet meer dan één medelid
van de Raad van Commissarissen als gevolmachtigde optreden. ---------------6. De Raad van Commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, -mits het desbetreffende voorstel schriftelijk aan alle leden van de Raad van --Commissarissen is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van ---besluitvorming schriftelijk heeft verzet. Van een aldus genomen besluit wordt
onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een verslag
opgemaakt dat door de voorzitter en de secretaris wordt ondertekend. Van --deze wijze van besluitvorming wordt in de notulen van de eerstvolgende -----vergadering van de Raad van Commissarissen melding gemaakt. --------------7. De Raad van Commissarissen vergadert tezamen met het Bestuur zo dikwijls de Raad van Commissarissen of het Bestuur zulks verzoekt. --------------------8. De Raad van Commissarissen kan een Reglement vaststellen waarin onder --meer de wijze van vergaderen en besluitvorming van de Raad van ------------Commissarissen worden opgenomen. ---------------------------------------------Artikel 16 ------------------------------------------------------------------------------Boekjaar, financiële vastlegging, jaarverslag en jaarrekening ---------------1. Het boekjaar van de Coöperatie is gelijk aan het kalenderjaar. -----------------2. Uiterlijk in de maand november stelt het Bestuur een begroting op voor het -komende boekjaar. De begroting wordt voor vijftien december ter goedkeuring
aan de Raad van Commissarissen (indien ingesteld) voorgelegd. De Raad van
Commissarissen (indien ingesteld) kan de in dit lid aangegeven termijnen ----verlengen. Vervolgens wordt de begroting zo spoedig mogelijk voorgelegd aan
de Algemene Ledenvergadering. --------------------------------------------------3. Binnen zes (6) maanden na afloop van een boekjaar, behoudens verlenging -van deze termijn met ten hoogste vijf (5) maanden door de Algemene -------Ledenvergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt het ------Bestuur de jaarrekening op, bestaande uit de balans per het einde van het --jaar, de winst- en verliesrekening over dat jaar en de toelichting op deze ----stukken, een en ander overeenkomstig de bepalingen van titel 9 Boek 2 -----Burgerlijk Wetboek. Tegelijkertijd maakt het Bestuur een jaarverslag op. Deze
stukken worden ondertekend door het Bestuur en de Raad van ----------------Commissarissen (indien ingesteld) indien een handtekening ontbreekt, wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. ----------------------------4. Uiterlijk vanaf de laatste dag van de termijn bedoeld in lid 3 van dit artikel ligt
de opgemaakte jaarrekening met het jaarverslag en de. krachtens de wet toe
te voegen gegevens ten kantore van de Coöperatie ter inzage voor de Leden.
Ieder - van hen kan kosteloos daarvan een afschrift verkrijgen. ----------------5. De Coöperatie kan opdracht tot onderzoek van de jaarrekening aan een ------(register)accountant verlenen. Tot het verlenen van de opdracht is de Raad -van Commissarissen (indien ingesteld) bevoegd. Is deze nog niet ingesteld of
gaat deze daartoe niet over, dan is het Bestuur bevoegd, of, zo deze in ------gebreke blijft, de Algemene Ledenvergadering. De opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de Algemene Ledenvergadering en door degene die haar heeft verleend; de door het Bestuur verleende opdracht kan bovendien -door de Raad van Commissarissen (indien ingesteld) worden ingetrokken. ----6. De Algemene Ledenvergadering stelt de jaarrekening vast. --------------------5.
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7.

De Algemene Ledenvergadering kan bij afzonderlijk besluit na de vaststelling van de jaarrekening het Bestuur en de Raad van Commissarissen (indien ----ingesteld) decharge verlenen voor het gevoerde beleid respectievelijk het ----gehouden toezicht. De decharge kan worden verleend ten aanzien van één of
meer Bestuurders of Commissarissen afzonderlijk als ook aan het Bestuur en de gehele Raad van Commissarissen (indien ingesteld).-------------------------8. Eventuele winst welke volgt uit de vastgestelde jaarrekening van de Coöperatie
staat niet ter beschikking van de Algemene Ledenvergadering en wordt ------toegevoegd aan de algemene reserve van de Coöperatie en kan slechts worden
aangewend in het kader van de door de Coöperatie uitgeoefende -------------onderneming(en) tenzij de Algemene Ledenvergadering unaniem anders -----besluit en de Raad van Commissarissen (indien ingesteld) dit besluit unaniem
goedkeurt. --------------------------------------------------------------------------9. Het Bestuur stelt een meerjarenbedrijfsplan op en evalueert dit jaarlijks. Het meerjarenbedrijfsplan behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van
Commissarissen (indien ingesteld) en wordt door de Algemene ----------------Ledenvergadering vastgesteld. Het vorenstaande geldt mutatis mutandis voor
wijzigingen van het meerjarenbedrijfsplan.---------------------------------------Artikel 17 ------------------------------------------------------------------------------Statutenwijziging ---------------------------------------------------------------------1. De Algemene Ledenvergadering is bevoegd te besluiten tot wijziging van de -statuten. ----------------------------------------------------------------------------Tot wijziging van deze statuten kan slechts worden besloten in een -----------vergadering van de Algemene Ledenvergadering, indien: -----------------------a. tenminste veertien (14) dagen voor de Algemene Ledenvergadering, de -dag van oproeping en de dag van de vergadering niet meegerekend, het voorstel tot wijziging van de statuten ter kennis is gebracht van de Leden;
b. het besluit tot wijziging wordt genomen met een meerderheid van ten ---minste drie/vierde (3/4) gedeelte van de geldig uitgebrachte stemmen in
een Algemene Ledenvergadering waarin ten minste drie/vierde (3/4) ----gedeelte van de Leden aanwezig of vertegenwoordigd is. ------------------Is in een vergadering, waarin het voorstel tot statutenwijziging aan de --orde is gesteld, niet ten minste drie/vierde (3/4) gedeelte van de Leden -aanwezig of vertegenwoordigd, dan zal, met inachtneming van het -------hiervoor sub a en sub b eerste zin bepaalde, een tweede vergadering ----worden bijeengeroepen. ------------------------------------------------------De bijeenroeping dient plaats te vinden binnen veertien (14) dagen na de
eerste vergadering, zodanig dat de tweede vergadering wordt gehouden met inachtneming van de oproepingstermijn als bedoeld in artikel 13 lid 1
doch niet later dan zes (6) weken na de dag van oproeping. ---------------In deze vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of ---------------vertegenwoordigde Leden het besluit worden genomen met een ----------meerderheid van drie/vierde (3/4) gedeelte van de geldig uitgebrachte --stemmen; ----------------------------------------------------------------------c. het voorstel tot statutenwijziging is goedgekeurd door de Raad van ------Commissarissen (indien ingesteld). ------------------------------------------2. De wijziging van de statuten treed eerst in werking nadat daarvan een -------notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder -----afzonderlijk bestuurslid bevoegd. -------------------------------------------------3. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de akte van ---------------
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statutenwijziging en van de volledige tekst van de na de wijziging geldende --statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister. ------------------Artikel 18 ------------------------------------------------------------------------------Ontbinding -----------------------------------------------------------------------------1. De Coöperatie wordt ontbonden: --------------------------------------------------a. door een daartoe strekkend besluit van de Algemene Ledenvergadering -genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde (3/4) gedeelte
van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste
een drie/vierde (3/4) gedeelte meerderheid van het aantal leden van de Coöperatie aanwezig dan wel vertegenwoordigd is, mits het voorstel tot -ontbinding voorafgaand is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen
(indien ingesteld). Is in een vergadering, waarin het voorstel tot ---------ontbinding aan de orde is gesteld, niet ten minste drie/vierde (3/4) ------gedeelte van de Leden van de Coöperatie aanwezig of vertegenwoordigd dan zal een tweede vergadering worden bijeengeroepen. De bijeenroeping
dient plaats te vinden binnen veertien (14) dagen na de eerste -----------vergadering zodanig dat de tweede vergadering wordt gehouden met ----inachtneming van de oproepingstermijn als bedoeld in artikel 13 lid 1 doch
niet later dan zes (6) weken na de dag van oproeping. In deze vergadering
kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden het besluit
worden genomen, met een meerderheid van drie/vierde (3/4) gedeelte) -van de geldig uitgebrachte stemmen; ----------------------------------------b. door haar insolventie, nadat zij in staat van faillissement is verklaard of -door opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel; -c. door de rechter in de gevallen in de wet bepaald; ---------------------------d. door het geheel ontbreken van Leden. ---------------------------------------In het sub a bedoelde geval is het bestuur met de vereffening van de boedel van de Coöperatie belast onder toezicht van de Raad van Commissarissen ---(indien ingesteld). De Algemene Ledenvergadering is evenwel bevoegd om de
vereffening op te dragen aan een daarvoor speciaal aan te wijzen derde, -----onverminderd het toezicht door de Raad van Commissarissen (indien ---------ingesteld). --------------------------------------------------------------------------Indien de Coöperatie gerechtigd is tot activa die zijn geplaatst op -------------eigendommen van de Leden, dan zullen deze Leden in geval van liquidatie ---steeds het eerste recht van koop hebben ingeval van liquidatie. De prijs van de
activa is gelijk aan de boekwaarde van die activa zoals deze door de ---------Coöperatie wordt gehanteerd. ----------------------------------------------------Indien het betreffende lid binnen dertig (30) dagen nadat de prijs is bepaald, op de wijze als hiervoor gemeld, niet schriftelijk aan de Coöperatie heeft -----kenbaar gemaakt van het recht van eerste koop tegen de koopprijs vastgesteld
op de wijze als hiervoor is bepaald gebruik te maken, vervalt het recht van --eerste koop en kunnen de activa aan een derde, al dan niet Lid van de -------Coöperatie worden verkocht. -----------------------------------------------------2. De vereffenaars dragen hetgeen na voldoening van alle schulden van het ----vermogen van de Coöperatie overblijft, over aan een binnen de doelstelling --van de Coöperatie passende bestemming op het gebied van duurzaamheid. --3. Gedurende zeven (7) jaar na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de Coöperatie berusten onder degene die daartoe door de ---Algemene Ledenvergadering is aangewezen. -------------------------------------Artikel 19 -------------------------------------------------------------------------------
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Uitsluiting aansprakelijkheid -------------------------------------------------------Indien bij gerechtelijke of buitengerechtelijke vereffening van de boedel van de --Coöperatie blijkt dat haar bezittingen ontoereikend zijn om aan haar verplichtingen
te voldoen, zijn noch zij die bij haar ontbinding Leden waren, noch zij wiens ------Lidmaatschap voordien is beëindigd, tegenover de vereffenaars voor een tekort --aansprakelijk een en ander conform artikel 2:56 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. Artikel 20 ------------------------------------------------------------------------------Reglementen --------------------------------------------------------------------------De Algemene Ledenvergadering is bevoegd Reglementen vast te stellen mits deze
voorafgaand zijn goedgekeurd door de Raad van Commissarissen (indien ingesteld)
Reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet of de statuten van de Coöperatie.
Artikel 21 ------------------------------------------------------------------------------Slotbepaling ---------------------------------------------------------------------------In alle gevallen waarin zowel de wet, deze statuten of Reglementen niet voorzien,
alsmede in die gevallen waarin de onderdelen van de statuten of Reglementen ---verschillend worden geïnterpreteerd, beslist de Raad van Commissarissen (indien ingesteld). -------------------------------------------------------------------------------AANGEHECHTE STUKKEN ------------------------------------------------------------Aan deze akte is het navolgende stuk gehecht: ---------------------------------------notulen Algemene Ledenvergadering.---------------------------------------------SLOT ------------------------------------------------------------------------------------De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend en de wettelijk voorgeschreven
identificatie aan de hand van het in de comparitie vermelde document heeft door mij, notaris, plaatsgevonden. ----------------------------------------------------------WAARVAN AKTE is verleden te Oosterhout op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld. ---------------------------------------------------------------------------Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en de toelichting daarop aan de
verschenen personen hebben deze verklaard van de inhoud van deze akte te -----hebben kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. -Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen -personen en mij, notaris, ondertekend. -----------------------------------------------(Volgt ondertekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

