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Ref: DU (26 september 2018.1)
Dos: 2018.2477.01
Oprichting Coöperatie

./.

____________________________
Heden, achtentwintig september tweeduizend achttien,
___________
verschijnt voor mij, mr. Ingeborg Marguérithe Duyverman, notaris te Utrecht:
______________
mevrouw Lilian Dijkema, geboren te Amersfoort op negentien november
____
negentienhonderdeenennegentig, die inzake deze akte haar adres heeft te 3522 HA
_________
Utrecht, Jutfaseweg 1, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:
_
1. de heer Martinus Cornelis Theodorus Goossens, geboren te Oploo, St. Anthonis
en Ledeacker op twintig maart negentienhonderdachtenzestig, wonende te 3581 CK
____
Utrecht, Maliebaan 123, paspoortnummer: NN99KJHD9, uitgegeven op een mei
__
tweeduizend zeventien te Utrecht, geldig tot een mei tweeduizend zevenentwintig,
__________________________________________________________
gehuwd; en
2. de heer Guido Sebastiaan van Loenen, geboren te Culemborg op twee september
_______
negentienhonderddrieënzeventig, wonende te 3544 NC Utrecht, 't Zand 14,
____
paspoortnummer: NUH57K460, uitgegeven op twee juli tweeduizend veertien te
_________
Utrecht, geldig tot twee juli tweeduizend vierentwintig, ongehuwd (zonder
_____________________________________________
geregistreerd partnerschap).
___________________________________________________________
VOLMACHTEN
______
Van de volmachten blijkt uit twee (2) aan deze akte gehechte onderhandse akten.
____________________________________________________________
OPRICHTING
_____
De comparante, handelend als gemeld, verklaart bij deze akte een coöperatie op te
_________________________
richten en daarvoor de navolgende statuten vast te stellen:
______________________________________________________________
STATUTEN
____________________________________________________
Artikel 1. Naam en zetel
1) De coöperatie draagt de naam: Rijne Energie Coöperatief U.A. ________________
2) Zij is gevestigd te Utrecht. _______________________________________________
_____________________________________________________
Artikel 2. Doelstelling
1) Het doel van de coöperatie is het voorzien in de stoffelijke behoeften van haar leden
__
krachtens overeenkomsten, met hen gesloten in het bedrijf dat zij te dien einde ten
_________________
behoeve van haar leden uitoefent of doet uitoefenen, te weten:
_______
a) het leveren van een bijdrage aan de verduurzaming van Rijnenburg en
____________________________________
Reijerscop en de ruime omgeving;
_____
b) het in de polder Rijnenburg en Reijerscop ontwikkelen van een duurzaam
___________________
energiepark direct of indirect ten behoeve van de leden;
____
c) het bevorderen en mede mogelijk maken van waardegebonden activiteiten
_________
(landschappelijk, economisch, cultureel, maatschappelijk, recreatief,
______________________________________________________
coöperatief);
___________
d) het behartigen van de maatschappelijke belangen van haar leden;
______
e) het vergroten van de lokale betrokkenheid door het realiseren van lokaal
_____________________________________
eigenaarschap en zeggenschap;
f)
al hetgeen daartoe behoort of bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin._____
2) Zij tracht dit doel te bereiken door, onder meer, het aanbieden van de volgende ____
____________________________
diensten en het verrichten van de volgende taken:
a) de verwerving, oprichting en exploitatie van lokale duurzame energieopwekking
_
in Rijnenburg en Reijerscop en de ruime omgeving ten behoeve van de leden;
b) het stimuleren en geven van voorlichting over de opwekking, distributie en het _
_____
gebruik van energie uit duurzame bronnen, de economische efficiëntie en
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____________________________________________
maatschappelijke baten.
c) het oprichten van, het deelnemen in of het samenwerken met organisaties met _
_____
een aan het doel van de coöperatie verwante doelstelling of een doel dat
________________________________________
daaraan bevorderlijk kan zijn;
d) het sluiten van overeenkomsten met derden en het collectief inkopen van _____
_______
materialen en diensten op het vlak van duurzame energie en alles wat
_____________________________________________
daarmee samenhangt;
e) het financieren van toepassingen voor het gebruik van duurzame____________
__________________________________________________
energiebronnen;
________________________________________
f)
alle overige wettige middelen.
3) De coöperatie kan de overeenkomsten die zij met haar leden sluit ook met derden __
_____
aangaan, mits niet in zodanige mate dat de overeenkomsten met de leden van
___________________________________________
ondergeschikte betekenis zijn.
________________________________________________________
Artikel 3. Boekjaar
___________________________________
Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
__________________________________________________________
Artikel 4. Leden
1) Leden van de coöperatie kunnen zijn natuurlijke- of rechtspersonen alsmede niet ___
____
rechtspersoonlijkheid bezittende samenwerkingsverbanden, die ten tijde van de
______
aanvaarding van het lidmaatschap woonachtig of gevestigd zijn in het gebied
___
Rijnenburg en Reijerscop dat wordt begrensd zoals aangegeven op de aan deze
____
akte gehechte kaart, en mits zij de vrije beheers- en beschikkingsbevoegdheid
__________
over hun vermogen hebben. De personen deel uitmakende van een lid______
samenwerkingsverband dienen uit hun midden een persoon aan te wijzen om
__________
krachtens schriftelijke volmacht hen allen tegenover de coöperatie in alle
___
opzichten te vertegenwoordigen, hun rechten uit te oefenen en hen te verbinden
_____________________
tot al hetgeen het lidmaatschap van de coöperatie voor het
_____
samenwerkingsverband meebrengt. Indien bedoelde aanwijzing ontbreekt dan
_________
wel de aangewezen persoon voor zijn aanwijzing bedankt zonder dat een
___________
waarnemer is aangewezen, zijn de rechten van het desbetreffende lid_______
samenwerkingsverband binnen de coöperatie opgeschort totdat een nieuwe
_________________________________________
aanwijzing heeft plaatsgevonden.
2) Het bestuur kan besluiten een uitzondering te maken voor leden die niet __________
___________
woonachtig zijn in de in artikel 4.1 genoemde gemeenten, mits hiervoor
______
zwaarwegende redenen zijn, rekening houdend met het belang van de leden.
3) In een huishoudelijk reglement kunnen nadere vereisten voor het lidmaatschap ____
_____________________________________________________________
gesteld.
4) Het lidmaatschap wordt schriftelijk of via e-mail aangevraagd. __________________
a) Op de aanvraag wordt binnen zes weken door het bestuur beslist, dat ________
_________
vervolgens de aanvrager over de al dan niet toelating ten spoedigste
_________________________________________________
schriftelijk bericht.
b) Ingeval van niet toelating door het bestuur kan de algemene _______________
___________________________
vergadering niet alsnog tot toelating besluiten.
c) Een huishoudelijk reglement kan ook voorzien in een beroep _______________
________________
op de algemene ledenvergadering door een niet toegelaten
_____________________________________________________________
lid.
5) Bij verhuizing buiten de in lid 1) van dit artikel genoemde gemeenten eindigt het ____
____
lidmaatschap, tenzij voor het voldoen aan de in lid 1 genoemde kwaliteitseis op
______
verzoek van het betreffende lid door het bestuur dispensatie is verleend. Ten
____
aanzien van een dergelijk besluit van het bestuur staat geen beroep open op de
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_____________________________________________
algemene ledenvergadering.
6) Het bestuur kan, onder goedkeuring van de algemene vergadering overgaan tot het _
__
heffen van inleggeld. Bij beëindiging van het lidmaatschap wordt het inleggeld niet
_________________________________________________________
gerestitueerd.
7) Het lidmaatschap is vatbaar voor overgang door fusie, splitsing of erfopvolging, met _
_
dien verstande dat de lidmaatschapsrechten pas kunnen worden uitgeoefend nadat
de overgang is goedgekeurd door het bestuur. De regels van lid 4) van dit artikel zijn
________________________________
hierop van overeenkomstige van toepassing.
________________________________________________
Artikel 5. Aansprakelijkheid
_____
De leden zijn, behoudens voor het bedrag van hun inleg welke bij het begin van het
________
lidmaatschap moet worden betaald, niet aansprakelijk voor de schulden van de
__
coöperatie, noch tijdens hun lidmaatschap noch later, noch voor een tekort ingeval van
_____________________________________
een ontbinding of gerechtelijke vereffening.
________________________________________
Artikel 6. Einde van het lidmaatschap
___________________________________________
1) Het lidmaatschap eindigt door:
a) het overlijden van een lid-natuurlijk persoon of door de ____________________
______________________________
ontbinding van het lid- rechtspersoon of lid
____________________________________________
samenwerkingsverband;
b) de opzegging door het lid; ___________________________________________
c) de opzegging door het bestuur, namens de coöperatie, wegens het niet ______
_______
(meer) voldoen aan de vereisten van het lidmaatschap door statuten of
__________
huishoudelijk reglement gesteld, of wanneer redelijkerwijze van de
________
coöperatie niet (meer) gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
______________________________________________________
voortduren;
d) ontzetting door het bestuur, indien het lid in strijd met de statuten, het ________
______
huishoudelijk reglement of de besluiten van de coöperatie handelt of de
______________________________
coöperatie op onredelijke wijze benadeelt;
_________
i)
de betrokkene wordt vooraf door het bestuur gehoord en wordt
_____
vervolgens ten spoedigste schriftelijk van het besluit tot ontzetting in
______________________
kennis gesteld, onder opgave van de redenen;
ii)
de betrokkene staat binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving
_____________________
beroep op de algemene ledenvergadering open;
iii) gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid ________
___________________________________________________
geschorst.
2) Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door het bestuur moet schriftelijk, ___
_
daaronder begrepen via elektronische gegevensdrager met een opzeggingstermijn
__________________
van ten minste vier weken, tegen het einde van een boekjaar.
3) Het inleggeld behoort tot het eigen vermogen van de coöperatie en wordt bij _______
______
beeïndiging van het lidmaatschap niet terugbetaald. Indien in de loop van het
___
boekjaar het lidmaatschap eindigt, blijven de contributie en het inleggeld voor het
___________________________________________________
geheel verschuldigd.
____________________________________________________
Artikel 7. Ledenregister
1) Het bestuur is verantwoordelijk voor de aanleg en het bijhouden van een __________
_____
ledenregister, waarin alle leden zijn opgenomen en kan ervoor kiezen dit uit te
_
besteden. Ieder lid is verplicht zijn adres en de wijzigingen daarin steeds schriftelijk
_____________________________________________
aan het bestuur op te geven.
2) Ten aanzien van leden-rechtspersonen wordt tevens ingeschreven degene die _____
____
namens de rechtspersoon deze zal vertegenwoordigen, bij gebreke waarvan de
_______
rechtspersoon onbevoegd is enig recht jegens de coöperatie uit te oefenen.
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_____
Van ieder lid dat daarmee instemt wordt eveneens het e-mailadres genoteerd.
__
Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels gesteld worden ten aanzien van
__________
de inrichting en bijhouding van het register, de gegevens die elk lid moet
___________
verstrekken en het afgeven van afschriften of uittreksels aan de leden.
__________________________
Artikel 8. Middelen en geldelijke bijdragen. Donateurs
1) De middelen van de coöperatie bestaan: ___________________________________
a) inleggelden als bedoeld in artikel 4; ___________________________________
b) contributies van de leden; ___________________________________________
c) bijdragen van donateurs; ____________________________________________
d) giften, erfstellingen, legaten, subsidies; ________________________________
e) leningen van leden, onder de voorwaarden en bedingen als geregeld in _______
_________________________________________
een huishoudelijk reglement;
_______________________________________________
f)
leningen vanderden;
_________________________________________________
g) alle andere baten.
2) Donateurs zijn zij die jaarlijks tenminste het door de algemene ledenvergadering ___
___________
vast te stellen bedrag voldoen en zo de coöperatie in haar doelstelling
___
ondersteunen. Zij hebben toegang tot de algemene ledenvergadering, doch geen
___________________________________________________________
stemrecht.
3) De hoogte van de contributie en het inleggeld wordt vastgesteld door de algemene __
______________________________
ledenvergadering, op voorstel van het bestuur.
____________________________________________
Artikel 9. Algemene vergadering
___
1) Toegang tot de algemene ledenvergaderingen hebben alle niet geschorste leden
_________________________________________________
alsmede de donateurs.
2) Aan de algemene ledenvergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet door de _
_______________________
wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
3) Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering ____
____
bijeen, heeft dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering,
___________
mits op voorstel van het bestuur en schriftelijk, daaronder begrepen per
___________________________________
electronische gegevensdrager genomen.
_______________________________
Artikel 10. Bijeenroeping algemene vergadering
1) Het bestuur roept de algemene ledenvergadering bijeen, zo vaak het dit __________
___________
wenselijk oordeelt en minimaal een keer per jaar, conform artikel 12.1).
____
De oproeping geschiedt door middel van een mededeling gericht aan het laatst
______________
bekende postadres dan wel het e-mailadres van elk lid volgens het
____
ledenregister, alles met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste
_________________________________________________________
zeven dagen.
2) Op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd _______
______________
is tot het uitbrengen van tien procent der stemmen in de algemene
___________
ledenvergadering, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een
________
algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.
3) Indien het aantal stemgerechtigde leden minder dan twintig (20) bedraagt, komt de _
_________________
bevoegdheid als bedoeld in lid 2 toe aan elk stemgerechtigd lid.
4) Als aan het verzoek als bedoeld in lid 2 of lid 3 binnen veertien dagen geen________
______
gevolg wordt gegeven, kunnen de leden die het bestuur om een vergadering
____
verzochten een algemene ledenvergadering vastleggen met in achtneming van
_______________________________________________________________
lid 2).
___________________________________________
Artikel 11. Toegang en stemrecht
1) Elk niet-geschorst lid heeft toegang tot de algemene ledenvergadering en brengt ___
_____________________________________
daar zijn stem uit (stemgerechtigd lid).

3)
4)
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_____
Een lid mist het stemrecht over zaken die hem, zijn echtgenoot of één van zijn
____________________________
bloed- of aanverwanten in de rechte lijn betreffen.
3) Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gevolmachtigd ander lid _________
___________________________________________________________
uitbrengen.
4) Een lid kan maximaal door twee andere leden gevolmachtigd worden om in een ____
_____________________________
algemene ledenvergadering stem uit te brengen
5) De voorzitter en de secretaris van het bestuur of hun vervangers treden __________
_________________________
als zodanig ook op in de algemene ledenvergadering.
6) Elk besluit wordt genomen bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte ___
____________________________________________________________
stemmen.
7) Blanco stemmen gelden als niet uitgebracht. ________________________________
8) Stemming over zaken geschiedt mondeling door hoofdelijke omvraag door de ______
__
voorzitter, tenzij de voorzitter schriftelijke stemming, als bedoeld in lid 9, wenselijk
_____________
vindt. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.
9) Over personen wordt steeds schriftelijk gestemd door middel van ongetekende, ____
___________________________________
gesloten of dicht gevouwen stembriefjes.
a) Behaalt niemand de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte _______
________________________
stemmen, dan vindt een tweede stemming plaats.
b) Wordt ook dan geen volstrekte meerderheid behaald, dan vindt een __________
_______
herstemming plaats tussen de twee personen die de meeste stemmen
________
behaald hebben. Zijn dit meer dan twee personen, dan wordt vóór de
______
herstemming door loting bepaald, welke persoon van de herstemming is
______________________________________________________
uitgesloten.
c) Heeft ook na de herstemming niemand de volstrekte meerderheid behaald, dan
___________________
beslist opnieuw het lot wie van de twee niet is gekozen.
10) In alle gevallen mag ook bij wijze van acclamatie een besluit worden genomen, mits _
op voorstel van een of meer leden en geen stemgerechtigd lid zich hiertegen verzet.
11) De voorzitter van de vergadering beslist over de geldigheid van een uitgebrachte ___
____________________________
stem en over de wijze, waarop geloot zal worden.
12) De voorzitter oordeelt eveneens over de vraag of de vergadering al dan niet een ___
____
besluit heeft genomen en welke de inhoud is van een besluit over een voorstel,
__________________________________________
dat niet schriftelijk is vastgelegd.
_____
Wordt echter dadelijk na het uitspreken van het in het voorgaande lid bedoelde
______
oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats,
_____
indien de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming
________
niet hoofdelijk of schriftelijk is geschied, een stemgerechtigd lid dit verlangt.
13) Door de nieuwe stemming vervalt elk rechtsgevolg van de oorspronkelijke _________
___________________________________________________________
stemming.
_______________________________________
Artikel 12. Jaarrekening en jaarverslag
1) Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering te houden binnen zes ______
_____
maanden na afloop van het verenigingsjaar, zijn jaarverslag uit en doet, onder
____
overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording over zijn in
______________________________
het afgelopen verenigingsjaar gevoerd beheer.
2) Tevens biedt het aan, ter vaststelling door de algemene ledenvergadering, ________
_______
de jaarrekening, welke moet worden opgesteld met inachtneming van titel 8
____________________________________
van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
3) De opgemaakte jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders en __________
____
ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt hiervan melding
______________________________________
gemaakt onder opgave van redenen.

2)
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_______
Het bestuur draagt zorg dat de jaarrekening en het jaarverslag, alsmede de
____
krachtens artikel 392 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen
_____
gegevens, vanaf de oproep voor de algemene ledenvergadering, bestemd tot
_
behandeling van de jaarrekening, op het adres van de secretaris aanwezig zijn. De
_
leden kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.
____
5) Het bestuur is bevoegd te besluiten zich bij het opstellen van de jaarrekening te
______
laten bijstaan door een accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1 van Boek 2
_______
van het Burgerlijk Wetboek, die de stukken als bedoeld in artikel 58 lid 1 van
______
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek voorziet van een verklaring als bedoeld in
_______________________
artikel 393 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
6) Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid van dit _____
__________
artikel aan de algemene ledenvergadering niet overlegd een verklaring
___
afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1 van Boek 2 van het
___
Burgerlijk Wetboek dan benoemt de algemene ledenvergadering een commissie
_____
van tenminste twee leden (kascommissie), die geen deel mogen uitmaken van
___
het bestuur. Deze commissie onderzoekt de jaarrekening en verdere jaarstukken
_________
en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevinding
_________________________________________________________
schriftelijk uit.
7) De termijn genoemd in het eerste lid, kan door de algemene ledenvergadering _____
______________________________
met ten hoogste vijf maanden worden verlengd.
8) Mits de jaarrekening een batig saldo aangeeft, boven het door de leden gestorte ___
_______
inleggeld en de eventuele wettelijke reserves, kan de ledenvergadering op
___
voorstel van het bestuur een uitkering aan de leden vaststellen, in een alsdan te
________________________________________________________
bepalen vorm.
____________________
Artikel 13. Benoeming, schorsing en ontslag van het bestuur
1) De algemene vergadering bepaalt het aantal bestuurders. Het bestuur van de ______
_
coöperatie bestaat uit een minimum van drie natuurlijke personen en een maximum
___
aantal natuurlijke personen, bepaald door de algemene ledenvergadering, vast te
_____________________________________
leggen in het huishoudelijk reglement.
2) De bestuurders worden uit de leden benoemd, maar kunnen ook buiten de leden ___
_
worden benoemd. Een bestuurder die buiten de leden wordt benoemd, kan slechts
______
tot bestuurder van de coöperatie worden benoemd, indien deze persoon zelf
____
bestuurder is een lid-rechtspersoon of lid-samenwerkingsverband. Bestuurders
____
worden door de algemene vergadering benoemd voor een periode van vier jaar.
_________________________
Bestuurders zijn herbenoembaar voor een (1) termijn.
3) Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een _________
______________________
penningmeester en eventueel plaatsvervangers voor hen.
4) Het bestuur stelt aan de hand van de voorgeschreven zittingsduur een rooster van __
_____
aftreden vast. Daarbij moet worden voorkomen dat het periodiek aftreden een
____
evenwichtig functioneren van het bestuur in gevaar brengt, om welke reden het
__
bestuur van geval tot geval de zittingsduur van een bestuurder mag verlengen met
___________________________________________________
ten hoogste één jaar.
5) Bestuurders kunnen te allen tijde zonder opgave van redenen door de algemene ___
___
vergadering worden geschorst en ontslagen. Een besluit tot schorsing en ontslag
_
behoeft dezelfde meerderheid van stemmen en hetzelfde quorum als een besluit tot
______________________________________________________
statutenwijziging.
6) Als ingeval van schorsing van een bestuurslid de algemene vergadering niet binnen _
______
drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. De
_______
geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene
vergadering te verantwoorden en kan zich daarin door een raadsman doen bijstaan.

4)

7

______
In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallig
__________________________________________________
bestuur blijft bevoegd.
8) Behoudens het overigens in deze statuten bepaalde eindigt het _________________
_____
bestuurslidmaatschap tevens in geval een bestuurder het vrije beheer over zijn
________
vermogen verlies en voor wat betreft een bestuurder die buiten de leden is
________________
benoemd, in geval van verlies van de in lid 2 genoemde kwaliteit.
_____________________________________
Artikel 14. Bevoegdheid van het bestuur
___
1) Het bestuur is belast met het besturen van de coöperatie. Het bestuur kan uit zijn
____
midden een dagelijks bestuur benoemen. Het bestuur kan, tot wederopzegging,
___________________
taken en bevoegdheden delegeren aan het dagelijks bestuur.
___________________
2) Het bestuur is bevoegd alle rechtshandelingen te verrichten,
_________________________________________
tenzij de statuten anders bepalen.
______
3) Zonder toestemming van de algemene ledenvergadering is het bestuur niet
________
bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of
__
bezwaren van registergoederen, noch tot het sluiten van overeenkomsten waarbij
_____
de coöperatie zich als borg of hoofdelijk medeschuldenares verbindt, zich voor
______
een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een
________________________________________________________
derde verbindt.
_______
4) Alle besluiten tot het aangaan van geldleningen behoeven de voorafgaande
_________________
goedkeuring van de algemene ledenvergadering. De algemene
________________
ledenvergadering is voorts bevoegd andere overeenkomsten en
______
rechtshandelingen aan haar voorafgaande goedkeuring te onderwerpen, mits
_____
deze rechtshandelingen te voren schriftelijk aan het bestuur zijn medegedeeld.
______
In afwijking van het in de leden 3) en 4) van dit artikel bepaalde is het bestuur
______
ook zonder toestemming van de algemene ledenvergadering bevoegd tot het
_______
sluiten van de in de leden 3) en 4) van dit artikel bedoelde overeenkomsten
__________
indien en voor zover deze overeenkomsten betreffen investeringen in en
__________
financiering van objecten voor productie van duurzame energie en deze
_________
onderdeel uitmaken van een tevoren door de algemene ledenvergadering
_____________________________________
goedgekeurde begroting en/of budget.
______________________________
Artikel 15. Vertegenwoordiging door het bestuur
_______________
1) Ter uitvoering van een besluit van het bestuur of van de algemene
_____
ledenvergadering, wordt de coöperatie vertegenwoordigd door het bestuur dan
____________
wel door twee tezamen handelende bestuurders. Indien één of meer
____
bestuursleden een tegenstrijdig belang hebben kunnen zij in een dergelijk geval
_____________________________________
de coöperatie niet vertegenwoordigen.
_______
2) Het bestuur kan de penningmeester machtigen tot het innen en betalen van
__________
vorderingen en schulden. Op voorstel van het bestuur kan de algemene
______________
ledenvergadering bepalen dat voor het opnemen van gelden of het
_______
beschikken over een krediet bij een bankinstelling de medewerking van een
________
daartoe aangewezen lid van het bestuur vereist is, indien de opname of de
_______________________________
beschikking een bepaald bedrag overschrijdt.
______
3) Een tussentijds benoemd bestuurslid neemt op het rooster van aftreding de
____________________________________________
plaats van zijn voorganger in.
____________________________________
Artikel 17. Vergaderingen van het bestuur
_______
1) Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste twee andere
_____
bestuurders dit wensen. De oproepingstermijn bedraagt ten minste drie dagen.
____
2) Voor het nemen van rechtsgeldige besluiten is vereist de aanwezigheid van ten
_
minste de helft van het aantal bestuurders. Indien oproeping niet rechtsgeldig heeft
_____
plaatsgevonden kan het bestuur besluiten nemen indien alle bestuurders in die
_______
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Het bestuur kan ook buiten
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vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders zich schriftelijk of via e-mail vóór
__
het voorstel hebben uitgesproken. Van besluiten op deze wijze tot stand gekomen
_____________
wordt in de eerstvolgende bestuursvergadering mededeling gedaan.
3) Bestuursbesluiten kunnen slechts worden genomen met volstrekte meerderheid van
_______________________________________________
de uitgebrachte stemmen.
________________________________________________
Artikel 18. Statutenwijziging
1) In de statuten kan geen verandering worden aangebracht dan een op voorstel van __
_____
het bestuur, door de algemene ledenvergadering genomen besluit, tot welke
________
vergadering opgeroepen is met de mededeling dat aldaar wijziging van de
__________________________________________
statuten zal worden voorgesteld.
2) In de oproeping moet worden vermeld de plaats alwaar het schriftelijk voorstel ter ___
_______
inzage van elk lid ligt tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt
___________________________________________________________
gehouden.
3) Het in het vorige lid genoemde voorstel moet op een geschikte plaats ter __________
___________
inzage gelegd worden, ten minste vijf dagen vóór de vergadering tot na
____________________
afloop van de dag waarop de vergadering gehouden wordt.
4) Het voorgaande is niet van toepassing indien in de algemene ___________________
______
ledenvergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit
___________________________________
met algemene stemmen genomen wordt.
5) Een besluit tot wijziging kan slechts genomen worden met een meerderheid van ____
______
tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een algemene
________
ledenvergadering waarin tenminste de helft van de stemgerechtigde leden
_________________________________________
aanwezig of vertegenwoordigd is.
_
Is dit aantal niet bereikt, dan wordt binnen een termijn van veertien tot dertig dagen
___
na deze vergadering een nieuwe vergadering bijeengeroepen, waarin het besluit
kan worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde gedeelte van
___
de geldig uitgebrachte stemmen, van de dan aanwezige stemgerechtigde leden.
__________
6) Een besluit treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is
__________________________________________________________
opgemaakt.
_______________________________________________________________
Artikel 19.
1) De winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering. Zij bepaalt tevens
_____________________________
welk gedeelte van de winst wordt gereserveerd.
____
2) De voor uitkering bestemde winst wordt over de leden die in het desbetreffende
_
boekjaar lid waren gelijkelijk verdeeld, naar rato van de duur van hun lidmaatschap
___
in dat boekjaar, tenzij in een reglement een andere winstverdeling is vastgelegd.
_____________________________________
Artikel 20. Ontbinding van de coöperatie
___
De coöperatie wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene
____
ledenvergadering, op welk besluit artikel 18 van overeenkomstige toepassing is. Het
____
batig saldo na vereffening wordt onder de leden gelijkelijk verdeeld, naar rato van de
____
duur van hun lidmaatschap, tenzij de algemene vergadering een andere bestemming
__
van het batig saldo vaststelt.Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen
___
van de coöperatie, tenzij bij het besluit tot ontbinding een of meer andere vereffenaars
_________________________________________________________
worden benoemd.
___________________________________________________
Artikel 21. Reglementen
1) De algemene ledenvergadering kan één of meer reglementen vaststellen, waarbij __
______
nadere regels worden gegeven voor al hetgeen de vergadering dienstig acht.
__________________
Deze regels mogen niet in strijd zijn met de wet of de statuten.
2) Het besluit tot vaststelling of wijziging van een reglement moet geschieden op de __
____________
wijze als in artikel 18 met inachtneming van het in artikel 11 bepaalde.
______________________________________________
Artikel 22. Overgangsbepaling
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____
In afwijking van het bepaalde in deze statuten worden de eerste bestuurders bij
___________________________________________________
deze akte benoemd.
___
2) In afwijking van het bepaalde in deze statuten eindigt het eerste boekjaar van de
__________________
coöperatie op eenendertig december tweeduizend negentien.
_______________________________________________________
SLOTVERKLARING
_____
Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 22 verklaart de comparante dat tot eerste
_______________________________________________
bestuurders worden benoemd:
________________________________________
de heer M.C.Th. Goossens, voornoemd;
______________________________________
de heer G.S. Van Loenen; voornoemd, en
____
mevrouw J. Fens, geboren te Nijmegen op elf maart negentienhonderdvierentachtig.
___________________________________________________________________
SLOT
_________________________________________
De comparante is mij, notaris, bekend.
__
Verder heb ik, notaris, de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld aan de comparante
_
en daarop een toelichting gegeven, inclusief de uit de inhoud van de akte voortvloeiende
________________________________________________________________
gevolgen.
_____
De comparante verklaart van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en
daarmee in te stemmen. Tevens verklaart de comparante uitdrukkelijk in te stemmen met
__
de beperkte voorlezing van de akte. Dadelijk na beperkte voorlezing is de akte door de
_____
comparante en door mij, notaris, ondertekend. De akte is verleden te Utrecht, op de
____________________________________
datum aan het begin van deze akte vermeld.
Volgt ondertekening.
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