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2021.000660.01
OPRICHTING COÖPERATIE
AFSCHRIFT

Heden,
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------tien november tweeduizend één en twintig zijn voor mij, Meester Harriët Jelma Heleen Prins,
notaris
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------gevestigd in de gemeente Midden-Drenthe, verschenen:
1.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------de heer Harm Popken, -persoonsgegevens verwijderd---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------de heer Thomas ten Cate, -persoonsgegevens verwijderd---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------de heer Hendrikus Jan van Santen de Hoog, -persoonsgegevens verwijderd------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------verschenen personen verklaren een coöperatie op te richten met de volgende statuten:
Naam,
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------zetel en duur
Artikel
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
1.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De coöperatie draagt de naam: Coöperatie Duurzaam Beilen U.A..
2.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zij heeft haar zetel in Beilen, gemeente Midden-Drenthe.
3.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zij is opgericht voor onbepaalde tijd.
Doel
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2
1.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De coöperatie stelt zich ten doel:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a. de stoffelijke belangen van haar leden te behartigen door met hen overeenkomsten ter zake
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------van de levering van duurzame energie en gas te sluiten in het bedrijf dat zij te dien einde
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ten behoeve van haar leden uitoefent of doet uitoefenen;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b. het stimuleren en realiseren van besparingen op het energieverbruik in Beilen en omgeving;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c. het stimuleren en realiseren van het op duurzame wijze produceren en opslaan van energie;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------d. het uitoefenen of doen uitoefenen van een bedrijf gericht op in- en verkoop van duurzaam,
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------bij voorkeur regionaal, opgewekte energie.
2.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uitgangspunten daarbij zijn:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a. voor mensen, door mensen, van mensen;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b. eigen regie over lokaal en duurzaam opgewekte energie;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c. streven naar een energieneutrale omgeving;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------d. zorgen voor een duurzame samenleving voor ons en onze kinderen.
3.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De coöperatie kan hiernaast nevendoelen nastreven, waaronder ideële, die voorzien in de ver---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------dere duurzame ontwikkeling van het dorp Beilen, onder andere:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a. het bevorderen van hergebruik van goederen en zaken;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b. ondersteuning van kringloopwinkels en repaircafe’s;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c. het bevorderen van elektrische leenauto’s;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------d. het bijdragen aan lokale voedselproductie, -distributie en -verkoop;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------e. het bevorderen van biodiversiteit;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------f. het bevorderen van sociale contacten en hulpdiensten voor sociaal zwakkeren;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------g. ondersteunen van lokale kunst, cultuur en sport.
4.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De coöperatie tracht haar doelen onder andere te bereiken door:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a. het adviseren over energiebesparing, opwek en gebruik van energie uit duurzame bronnen;
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b. het stimuleren van het gebruik van duurzame recyclebare materialen;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c. het samenwerken met, het deelnemen in en het voeren van directie of het management over
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------en het financieren van andere rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen met een
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------soortgelijk of aanverwant doel;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------d. het exploiteren van goederen en waarden, daaronder ook begrepen onroerende zaken en
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------andere registergoederen, alsmede de daarmee samenhangende handelingen, zoals het ver----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------krijgen, vervreemden en beschikken over dergelijke goederen, alsmede het aangaan van in
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------dat verband benodigde financieringen;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------e. het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten met derden, mits niet in een zodanige mate
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------dat de overeenkomsten met de leden slechts van ondergeschikte betekenis zijn.
5.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De coöperatie is bevoegd tot het verstrekken van leningen en kredieten aan andere ondernemin----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------gen en vennootschappen en andere derden, alsmede tot het verstrekken van zekerheden voor
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------schulden van ondernemingen en vennootschappen en andere derden en het zich hoofdelijk ver----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------binden voor nakoming van dergelijke schulden, of tot het zich op andere wijze voor de nako----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ming daarvan sterk maken, alles in de ruimste zin.
6.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De coöperatie is verbonden aan een licentie gerechtigde energieleverancier waarmee de coöpe----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ratie een overeenkomst heeft. Mocht deze leverancier ophouden te bestaan, waaronder begrepen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------liquidatie, faillissement, surseance van betaling, of fusie, dan besluit de algemene vergadering
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------met welke maatschappij de overeenkomst wordt gecontinueerd.
7.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De coöperatie kan haar werkkring ook tot niet-leden uitstrekken.
Middelen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3
De
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------geldmiddelen van de coöperatie bestaan uit:
a.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------de lidmaatschapsgelden;
b.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------de opbrengst van eventuele omslagen;
c.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------resultaten uit deelnemingen;
d.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------stortingen van derden, waarmee overeenkomsten zijn aangegaan;
e.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------interest;
f.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------subsidies;
g.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------geldleningen en opgenomen kredieten;
h.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------reservekapitaal;
i.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------donaties, giften, erfstellingen en legaten. Erfstellingen kunnen slechts onder recht van boedel----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------beschrijving worden aanvaard;
j.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------winst uit ondernemerschap;
k.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------alle andere baten.
Leden
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4
1.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Leden van de coöperatie kunnen zijn zij die rechtens bekwaam zijn tot het aangaan van over----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------eenkomsten alsmede een economische of maatschappelijke binding met het dorp Beilen hebben.
2.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Het lidmaatschap van de coöperatie is persoonlijk, met dien verstande dat een lid zijn lidmaat----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------schap kan overdragen aan een andere persoon die voldoet aan de eis gesteld - in lid 1 van dit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------artikel. De levering vereist voor de overdracht van het lidmaatschap geschiedt door een daartoe
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------bestemde akte en mededeling daarvan aan de coöperatie.
3.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rechtspersonen kunnen eveneens lid zijn van de coöperatie. Ten aanzien van leden-rechtsper----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------sonen wordt tevens ingeschreven degene die de rechtspersoon kan vertegenwoordigen, bij ge----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------breke waarvan de rechtspersoon onbevoegd is enig recht jegens de coöperatie uit te oefenen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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4.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ook een personenvennootschap zonder rechtspersoonlijkheid kan lid zijn. Het lidmaatschap be---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------hoort toe aan de vennoten gezamenlijk en wordt namens de personenvennootschap uitgeoefend
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------door de vennoot die daartoe door de gezamenlijke vennoten is aangewezen. Het bestuur doet
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------daarvan aantekening in het ledenregister. Indien een vennnoot uit de personenvennootschap uit---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------treedt dient toedeling van het lidmaatschap aan de overblijvende vennoten plaats te vinden en
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------levering daarvan bij akte met mededeling aan het bestuur van de coöperatie. Indien een vennoot
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------toetreedt tot de personenvennootschap, dienen de andere vennoten aan de toetreder een aandeel
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------in het lidmaatschap over te dragen. Deze overdracht dient te geschieden bij akte en daarvan
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------dient mededeling te geschieden aan het bestuur van de coöperatie.
Toelating
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------van leden
Artikel
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5
1.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Een persoon als bedoeld in artikel 4 lid 1 die als lid wenst toe te treden, dient een daartoe strek---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------kend schriftelijk verzoek te richten aan het bestuur onder overlegging van alle gegevens waar---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------van het bestuur voor een oordeel omtrent toetreding kennis wenst te nemen.
2.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Het bestuur beslist over toelating tot het lidmaatschap.
3.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Op de aanvraag en toelating is het bepaalde in artikel 2:61 Burgerlijk Wetboek van toepassing.
4.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bij niet-toelating als lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
Ledenregister
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6
1.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Het bestuur houdt een register, ledenregister geheten, waarin de namen en adressen van alle
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------leden zijn opgenomen zoals deze door de leden worden opgegeven.
2.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Het bestuur houdt in het ledenregister zo spoedig mogelijk aantekening van alle gegevens be---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------treffende het lidmaatschap, zoals het tijdstip van aanvang en beëindiging en de wijze van beëin---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------diging.
3.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De aantekeningen in het ledenregister worden van de zijde van de coöperatie ondertekend door
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------een lid van het bestuur.
Einde
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------van het lidmaatschap
Artikel
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7
1.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Het lidmaatschap eindigt:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a. door overlijden van het lid;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b. door opzegging van het lid;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c. door opzegging namens de coöperatie. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opge---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------houden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------hij zijn verplichtingen jegens de coöperatie niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------van de coöperatie niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------statuten, reglementen of besluiten der coöperatie handelt, of de coöperatie op onredelijke
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------wijze benadeelt.
2.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opzegging namens de coöperatie geschiedt door het bestuur.
3.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de coöperatie kan slechts geschieden tegen
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------het einde van een boekjaar van de coöperatie en met inachtneming van een opzeggingstermijn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------van vier weken. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk - worden beëindigd, indien van de
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------coöperatie of van het lid redelijkerwijs niet gevergd - kan worden het lidmaatschap te laten
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------voortduren.
4.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaatschap eindigen op het
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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5.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplich----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------tingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
6.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De opzegging kan slechts geschieden hetzij bij een afzonderlijk geschrift hetzij door een door
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------het lid ondertekende, gedagtekende verklaring in de administratie van de coöperatie. Het lid dat
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------de opzegging doet ontvangt daarvan een schriftelijke erkenning van het bestuur. Wordt de
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------schriftelijke erkenning niet binnen veertien dagen gegeven dan is het lid bevoegd de opzegging
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------op kosten van de coöperatie bij deurwaardersexploot te herhalen.
7.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
8.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de coöperatie op de grond dat redelij----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------kerwijs van de coöperatie niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat betrokkene binnen een maand na de ont----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------vangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------zo spoedig mogelijk schriftelijk van het besluit in kennis gesteld onder opgave van de redenen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
9.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Indien het lidmaatschap in de loop van een coöperatiejaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------bijdrage voor het geheel verschuldigd.
10.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bij beëindiging van het lidmaatschap kunnen het bestuur en het uittredende lid in onderling
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------overleg een regeling treffen ter afwikkeling van de overeenkomsten als bedoeld in artikel 2 lid
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 die de coöperatie met het lid heeft gesloten. Indien daaromtrent binnen één maand geen over----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------eenstemming wordt bereikt, treft de algemene vergadering een het uittredende lid bindende
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------regeling.
Rechten
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------en verplichtingen van leden
Artikel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8
1.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ieder lid is bij toetreding verplicht een door de algemene vergadering vast te stellen eenmalige
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------bijdrage te betalen waarvan de hoogte in het huishoudelijk reglement wordt vermeld.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dit bedrag komt ten goede aan het kapitaal van de coöperatie. Een lid krijgt ter zake van de
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------betaling van dit bedrag geen vordering (of welk ander ander vergoedingsrecht dan ook) op de
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------coöperatie.
2.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage die door de algemene verga----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------dering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die verschil----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------lende bijdragen betalen. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ontheffing van de verplichting tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage te verlenen.
3.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De coöperatie heeft het recht op eventuele vorderingen van een uittredend lid in mindering te
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------brengen al hetgeen dit lid, uit welken hoofde ook, aan de coöperatie schuldig is.
Aansprakelijkheid
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------leden voor een tekort bij ontbinding
Artikel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9
Iedere
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------verplichting van de leden of oud-leden om bij te dragen in een tekort bij ontbinding van de
coöperatie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------is uitgesloten.
Overeenkomsten
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------met leden
Artikel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10
1.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De coöperatie is bevoegd door een besluit wijzigingen aan te brengen in de met haar - leden in
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------de uitoefening van haar bedrijf aangegane overeenkomsten als bedoeld in artikel 2 lid 1, mits
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------zij zich deze bevoegdheid uitdrukkelijk in de overeenkomst heeft voorbehouden.
2.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Op een wijziging als in het vorige lid bedoeld kan de coöperatie zich tegenover een lid slechts
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------beroepen, indien de wijziging schriftelijk aan het lid is meegedeeld.
Bestuur
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11

Bladzijde 5

1.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De coöperatie wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit ten minste drie en maximaal zeven
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------natuurlijke personen, die door de algemene vergadering worden benoemd. Tot bestuurslid kan
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------worden benoemd de natuurlijke persoon die het lidmaatschap uitoefent namens een rechtsper---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------soon of een personenvennootschap. De benoeming geschiedt uit de leden, behoudens het be---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------paalde in lid 2.
2.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De algemene vergadering kan besluiten dat één lid van het bestuur buiten de leden wordt be---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------noemd. Tot bestuurslid kan ook worden benoemd de natuurlijke persoon die het lidmaatschap
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------uitoefent namens een rechtspersoon of personenvennootschap.
3.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één bindende voordracht, behoudens het be---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------paalde in lid 4. Tot het opmaken van zulk een voordracht is uitsluitend het bestuur bevoegd. De
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld.
4.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, geno---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------men in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden vertegenwoordigd is.
5.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Is geen voordracht opgemaakt of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voor---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------gaande lid aan de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de alge---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------mene vergadering vrij in de keus.
6.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.
Einde
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------bestuurslidmaatschap – periodiek lidmaatschap - schorsing
Artikel
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12
1.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Elk bestuurslid, ook indien hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet - binnen drie maan---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------den gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
2.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Elk bestuurslid treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------te maken rooster van aftreding. De aftredende is één keer aansluitend herkiesbaar voor een
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------periode van vier jaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------plaats van zijn voorganger in.
3.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a. ten aanzien van een bestuurslid dat uit de leden benoemd is: door het eindigen van het
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------lidmaatschap van de coöperatie;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b. door bedanken.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bestuursfuncties,
besluitvorming van het bestuur
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel
13
1.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Het
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------kan voor elk van hen uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------één functie bekleden.
2.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt die door
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------In afwijking van wat de wet daarover bepaalt, is het oordeel van de voorzitter over de totstand---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------koming en de inhoud van een besluit niet beslissend.
3.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van - en de
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------besluitvorming door het bestuur worden gegeven.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bestuurstaak
- vertegenwoordiging
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel
14
1.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------coöperatie. Bij de vervulling van hun taak richt het bestuur zich naar het belang van de coöpe---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ratie en de met haar verbonden onderneming of organisatie.
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2.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ingeval van belet of ontstentenis van alle bestuurders of de enige bestuurder is de persoon die
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------algemene vergadering daartoe heeft aangewezen casu quo zal aanwijzen tijdelijk met het bestuur
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------belast.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ingeval van ontstentenis van alle bestuurders neemt de in de vorige zin bedoelde persoon zo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te doen treffen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onder belet wordt ten deze verstaan:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a. schorsing;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b. ziekte;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c. onbereikbaarheid,
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------in de gevallen als bedoeld in sub b. en c. zonder dat gedurende een termijn van twee weken de
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------mogelijkheid van contact tussen de bestuurder en de coöperatie heeft bestaan, tenzij de alge----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------mene vergadering in een voorkomend geval een andere termijn vaststelt.
3.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
4.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot het
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen,
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------het sluiten van overeenkomsten waarbij de coöperatie zich als borg of hoofdelijk medeschul----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------denaar verbindt, zich voor een derde - sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden be----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------roep worden gedaan.
5.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a. het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een bedrag of
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------waarde van tienduizend euro (€ 10.000,00) te boven gaande;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van regis----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------tergoederen;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de coöperatie een bankkrediet wordt ver----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------leend;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------d. het te leen verstrekken van gelden en het te leen opnemen van gelden, waaronder niet is
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------begrepen het gebruikmaken van een aan de coöperatie verleend bankkrediet;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------e. het aangaan van dadingen;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------f. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden. Op het ontbreken van deze goedkeuring
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
6.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de coöperatie in en buiten rechte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------vertegenwoordigd:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a. hetzij door het bestuur;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b. hetzij door de voorzitter;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c. hetzij door twee andere gezamenlijk handelende bestuursleden.
7.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------In alle gevallen waarin de coöperatie een tegenstrijdig belang heeft met één of meer bestuurders,
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------blijft het bepaalde in lid 1 van dit artikel onverkort van kracht tenzij de algemene vergadering
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------één of meer andere personen heeft aangewezen om de coöperatie in het desbetreffende geval of
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------in dergelijke gevallen te vertegenwoordigen. Een besluit van het bestuur tot het verrichten van
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------een rechtshandeling die een tegenstrijdig belang heeft met één of meer bestuurders handelend
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------in eigen naam betreft, is onderworpen aan goedkeuring van de algemene vergadering, maar het
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ontbreken van zodanige goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------of de bestuurders niet aan.
8.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------direct of indirect persoonljk belang heeft dat in strijd is met het belang als bedoeld in lid 1 van
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------dit artikel. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit ge---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------nomen door de raad van commissarissen. Bij ontbreken van een raad van commissarissen, wordt
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------het besluit genomen door de algemene vergadering.
Jaarverslag
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------– rekening en verantwoording
Artikel
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15
1.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Het boekjaar van de coöperatie loopt van één januari tot en met éénendertig december.
2.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de coöperatie zodanige aantekeningen
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van - het boek---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------jaar van de coöperatie, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering,
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten,
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
4.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van ten minste twee
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------bevindingen uit.
5.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis,
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen,
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------coöperatie te geven.
6.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen,
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------maar slechts door de benoeming van een andere commissie.
7.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaar lang te bewaren.
8.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vaststelling van de jaarrekening door de algemene vergadering strekt niet tot kwijting aan be---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------stuurders voor het bestuur dat zij in het betreffende boekjaar hebben gevoerd, voor zover dat uit
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------de jaarrekening blijkt. Deze kwijting moet bij afzonderlijk besluit worden verleend.
9.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De algemene vergadering kan na vaststelling van de jaarrekening besluiten welk deel van de
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------winst wordt toegevoegd aan de algemene reserves en welk deel van de winst wordt aangewend
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------voor projecten. Aan leden worden geen uitkeringen gedaan. Leden houden ook geen kapitaalre---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------kening aan. Ook een wederverkopersvergoeding komt niet aan de leden toe.
Algemene
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------vergadering
Artikel
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16
1.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aan de algemene vergadering komen in de coöperatie alle bevoegdheden toe, die niet door de
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar van de coöperatie, wordt een alge---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------mene vergadering (de jaarvergadering) gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------de orde:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 15 met het verslag van
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------de aldaar bedoelde commissie;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b. de vaststelling van de jaarrekening en
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c. de benoeming van de in artikel 15 genoemde commissie voor het volgende boekjaar van
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------de coöperatie;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------d. voorziening in eventuele vacatures;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------e. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergade----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ring.
3.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur ditwenselijk oordeelt.
4.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen verplicht tot het bijeenroepen van
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroe----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 20 of bij advertentie in ten minste een ter
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------plaatse waar de coöperatie gevestigd is veel gelezen dagblad.
Toegang
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------en stemrecht
Artikel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17
1.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de coöperatie en het bestuurslid
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------dat geen lid van de coöperatie is. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuurs----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------leden.
2.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
3.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ieder lid van de coöperatie dat niet geschorst is, heeft één stem. Het bestuurslid dat geen lid van
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------de coöperatie is, heeft een raadgevende stem.
4.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen.
Voorzitterschap
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- notulen
Artikel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18
1.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de coöperatie of zijn plaats----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------vervanger.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één van de andere bestuursleden
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitter----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------schap voorzien, dan voorziet de vergadering zelf daarin.
2.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voor----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------zitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt die door de voorzitter en de notulist worden
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------verbaal van het verhandelde doen opmaken.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.
Besluitvorming
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------van de algemene vergadering
Artikel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19
1.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
2.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de verga----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------dering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevol----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------gen van de oorspronkelijke stemming.
3.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
4.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
5.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen,
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------heeft een tweede stemming, of bij een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------voorgedragen kandidaten, plaats.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Heeft dan opnieuw niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------personen is gestemd en de stemmen staken.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bij deze herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens ge---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------stemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel met uit---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------zondering van de persoon op wie bij die voorafgaande stemming het - laagste aantal stemmen
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------is uitgebracht.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Is bij die voorafgaande stemming het laagste aantal stemmen op meer dan één persoon uitge---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------bracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------stemmen meer kunnen worden uitgebracht.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Indien bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------is gekozen.
6.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Indien de stemmen staken over een voorstel dat niet de verkiezing van personen betreft, dan is
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------het verworpen.
7.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------acht of één van de stemgerechtigden dat vóór de stemming verlangt.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij accla---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------matie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
8.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn dezen niet in een vergadering bijeen, heeft,
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------vergadering.
9.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde ko---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------mende onderwerpen, ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of ook al is deze niet op de voor---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------geschreven wijze geschied of ook al is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.
Bijeenroepen
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------algemene vergadering
Artikel
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20
1.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 6. De ter---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------mijn voor de oproeping bedraagt ten minste zeven dagen.
2.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------artikel 21.
Statutenwijziging
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21
1.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------In de statuten van de coöperatie kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat op die vergadering
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------een wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statuten---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------wijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------dat voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen op een daartoe ge---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------schikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld aan alle leden toegezon---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------den.
3.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de uitgebrachte - stemmen,
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------is. Is niet twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden waarin over het voorstel zoals dat
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegen----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------woordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee/derde
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------van de uitgebrachte - stemmen.
4.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tot het verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.
Ontbinding
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22
1.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De coöperatie kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het be----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------paalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
2.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------lid waren. Ieder van hen ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.
Huishoudelijk
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------reglement
Artikel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23
1.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
2.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------recht bevat, noch met de statuten.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Raad
van toezicht
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel
24
1.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De Algemene Ledenvergadering van de coöperatie heeft de bevoegdheid tot het instellen van
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------een raad van toezicht.
2.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De raad van toezicht bestaat uit ten minste drie personen die door de algemene vergadering al
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------dan niet uit de leden worden benoemd.
3.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lid van de raad van toezicht kan niet zijn:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a. een rechtspersoon;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b. een persoon die in dienst is van de coöperatie;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c. een persoon die op basis van een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:610, eerste
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------lid Burgerlijk Wetboek werkzaam is voor of functioneel betrokken is bij een bedrijf of
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------organisatie, waarvan de belangen strijdig zouden kunnen zijn met die van de coöperatie;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------d. een lid van de coöperatie en of het bestuur.
4.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Met personen die lid zijn van de raad van toezicht kan geen arbeidsovereenkomst als bedoeld in
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------artikel 7:610 lid 1 Burgerlijk Wetboek bestaan.
5.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.
6.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Op het beëindigen van het lidmaatschap van de raad van toezicht en schorsing van leden van de
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------raad van toezicht is het bepaalde in artikel 12 van overeenkomstige toepassing.
7.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De raad van toezicht vergadert samen met het bestuur zo vaak als de raad of het bestuur dat
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------nodig acht.
8.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De raad van toezicht heeft de bevoegdheid de uitvoering van besluiten van het bestuur te schor----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------sen. Een schorsing dient met redenen te zijn omkleed.
9.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------algemene gang van zaken in de coöperatie en de met haar verbonden onderneming. Hij staat het
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toe----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------zicht zich naar het belang van de coöperatie en de met haar verbonden onderneming. Hij weegt
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------daartoe de in aanmerking komende belangen van de leden van de coöperatie en andere betrok---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------kenen af. Hij betrekt daarbij ook de voor de coöperatie relevante maatschappelijke aspecten van
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ondernemen. Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------taak noodzakelijke gegevens. De raad van toezicht is bevoegd maatregelen te nemen die voor
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------de uitoefening van het toezicht nodig zijn. De raad van toezicht is niet gehouden over zijn han---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delingen verantwoording af te leggen aan het bestuur.
10.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bij reglement kunnen nadere regels over de vergaderingen van en de besluitvorming door de
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------raad van toezicht bestuur worden gegeven.
Slotbepaling
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25
In---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist de algemene vergadering.
Benoeming
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------eerste bestuur
Ten
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------slotte verklaarden de verschenen personen dat voor de eerste maal tot leden van het bestuur van
de
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------coöperatie worden benoemd:
1.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------de heer Harm Popken voornoemd;
2.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------de heer Thomas ten Cate voornoemd;
3.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------de heer Hendrikus Jan van Santen de Hoog voornoemd,
de
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------sub 1, 2 en 3 genoemden zullen respectievelijk de functie van voorzitter, secretaris en penningmeester
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------bekleden.
Bekendheid/identiteit
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------comparanten
De
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken comparanten/partijen
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------is, voor zover nodig en van toepassing, door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor
gemelde
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------en daartoe bestemde documenten, vastgesteld.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------WAARVAN AKTE
verleden
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------te Beilen, op de datum in het hoofd van deze akte gemeld.
De
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------comparanten hebben verklaard tijdig voor het verlijden van deze akte van de inhoud daarvan te
hebben
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------kennisgenomen. Na zakelijke opgave van - en toelichting op - de inhoud van deze akte hebben
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------de comparanten verklaard op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is
deze
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ondertekend
om
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------dertien uur twintig minuten.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Volgt
ondertekening door comparant en notaris)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UITGEGEVEN
VOOR AFSCHRIFT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

