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Oprichting coöperatie 
 
 
STATUTEN 
NAAM EN ZETEL 
Artikel 1 
1. De coöperatie draagt de naam: Coöperatie @ U.A. 
2. Zij is gevestigd te @. 
DOEL 
Artikel 2 
De coöperatie heeft ten doel het voorzien in de stoffelijke behoeften van haar leden door 
met hen overeenkomsten te sluiten in het na te noemen bedrijf dat zij te dien einde ten 
behoeve van haar leden uitoefent of doet uitoefenen, te weten: 
1. @; 
2. het deelnemen in, zich op andere wijze interesseren bij, het voeren van beheer over 

en het financieren van vennootschappen en andere ondernemingen, alsook het 
aangaan en verstrekken van geldleningen en het verstrekken van zekerheden; 

3. het beheren van en beschikken over registergoederen; 
4. het zich sterk maken of het zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen 

verbinden; 
5. het beleggen van vermogen, en wel onder meer in registergoederen en effecten, 

zoals aandelen en andere bewijzen van deelgerechtigdheid, obligaties en andere 
rentedragende schuldvorderingen, onder welke naam en in welke vorm dan ook; 

6. het treffen en uitvoeren van pensioenregelingen (zoals ouderdomspensioen, 
nabestaandenpensioen, wezenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen) en 
periodieke uitkeringen en verstrekkingen; 

7. het (doen) verlenen van diensten op het gebied van consultancy, management, 
research, organisatie, administratie, financiën, personeelsbeleid, 
informatietechnologie en telecommunicatie; 

8. het verkrijgen, exploiteren en vervreemden van rechten van intellectuele en 
industriële eigendom, waaronder begrepen al dan niet gepatenteerde software, 
handelspatenten, merkrechten, licenties en ander know how, 

9. het verrichten van alle handelingen op commercieel en industrieel gebied, 
zomede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, 
een en ander in de ruimste zin. 
De coöperatie kan overeenkomsten, als die welke zij met haar leden sluit, ook met 
anderen aangaan. Indien de coöperatie van de haar in de vorige zin toegekende 
bevoegdheid gebruik maakt, mag zij dat niet in zodanige mate doen dat de 
overeenkomsten met de leden slechts van ondergeschikte betekenis zijn. 
LIDMAATSCHAP 
Artikel 3 
Het lidmaatschap is persoonlijk en derhalve niet vatbaar voor overdracht of, anders dan 
ten gevolge van fusie of splitsing, overgang. 
LEDEN 
Artikel 4 
1. Leden kunnen zijn natuurlijke personen, rechtspersonen en niet 

rechtspersoonlijkheid bezittende samenwerkingsverbanden. 
 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. 

2. Indien bedoelde aanwijzing ontbreekt dan wel de aangewezen persoon voor zijn 
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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. 

TOETREDING 
Artikel 5 
1. Het bestuur beslist over de toelating van een lid. Voor de toelating kan het bestuur, 

onder goedkeuring van de algemene vergadering, eisen verbinden aan het 
lidmaatschap. 

2. Bij niet-toelating door het bestuur staat beroep bij de algemene vergadering open. 
3. Het bestuur kan, onder goedkeuring van de algemene vergadering, overgaan tot het 

heffen van een toetredingssom. Bij beëindiging van het lidmaatschap wordt de 
toetredingssom niet gerestitueerd. 

LEDENLIJST 
Artikel 6 
1. Het bestuur houdt een ledenlijst, waarin de namen van de leden en hun adressen 

worden ingeschreven, alsmede de datum waarop hun lidmaatschap is 
aangevangen, alsook eventueel is geëindigd. 

 Van een lid-samenwerkingsverband worden tevens ingeschreven de namen en de 
adressen van degenen die deel uitmaken van het samenwerkingsverband met de 
aantekening wie van hen krachtens schriftelijke volmacht namens het lid-
samenwerkingsverband binnen de coöperatie kan optreden. 

 Ieder lid is verplicht zijn adres en de wijzigingen daarvan steeds schriftelijk aan het 
bestuur op te geven. De ledenlijst is ter inzage van de leden. 

EINDE LIDMAATSCHAP 
Artikel 7 
1. Het lidmaatschap eindigt: 
 a. door de dood van het lid; 
 b. door opzegging door het lid; 
 c. door opzegging namens de coöperatie; 
 d. door ontzetting. 
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts schriftelijk geschieden 

tegen het einde van het boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn 
van vier weken, met dien verstande dat een lid zijn lidmaatschap met onmiddellijke 
ingang kan opzeggen binnen één maand nadat hem een besluit is meegedeeld tot 
omzetting van de coöperatie in een andere rechtsvorm of tot fusie of splitsing. 

3. Opzegging van het lidmaatschap door de coöperatie geschiedt door het bestuur. 
 Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het 

lidmaatschap 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. 

 Opzegging als in dit lid bedoeld geschiedt met onmiddellijke ingang. 
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 2, doet het lidmaatschap eindigen op 

het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd. 
5. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door de algemene vergadering en wordt 

aan de betrokkene ten spoedigste schriftelijk, met opgave van redenen, 
meegedeeld.  

 Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, 
reglementen of besluiten van de coöperatie handelt, of de coöperatie op onredelijke 
wijze benadeelt. 

AANSPRAKELIJKHEID EN VERPLICHTINGEN (OUD)LEDEN 
Artikel 8 
1. De (oud)leden van de coöperatie zijn niet verplicht in een tekort bij te dragen. 
2. Het bestuur kan, onder goedkeuring van de algemene vergadering, binnen het 
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kader van de activiteiten van de coöperatie ten behoeve van de leden rechten 
bedingen en te hunnen laste verplichtingen aangaan. 

 Een lid kan zijn lidmaatschap niet met onmiddellijke ingang opzeggen indien, binnen 
het kader van de activiteiten van de coöperatie, zijn rechten en/of verplichtingen 
jegens de coöperatie worden beperkt respectievelijk verzwaard. 

3. Ieder lid is gebonden aan de bepalingen van de statuten, de krachtens de statuten 
vastgestelde reglementen en besluiten van de algemene vergadering en van het 
bestuur. 

 Voorts is een lid gehouden tot nakoming van de financiële verplichtingen bij of 
krachtens deze statuten. 

4. Wanneer een lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft/blijven 
desalniettemin (al) de jaarlijkse bijdrage(n) voor het geheel verschuldigd. 

5. Indien het lidmaatschap is geëindigd, heeft het oud lid jegens de coöperatie geen 
andere rechten dan op uitbetaling van hem toekomende winstuitkeringen en het 
saldo van zijn ledenrekening. 

OPROEPINGEN EN MEDEDELINGEN 
Artikel 9 
1. Oproepingen, kennisgevingen en andere mededelingen door of aan de coöperatie 

geschieden bij al dan niet aangetekende brief. 
 Brieven, bestemd voor leden worden verstuurd aan de bij de coöperatie bekende 

adressen. 
 Brieven bestemd voor het bestuur worden verstuurd aan het adres van de 

coöperatie. 
 De oproeping aan ieder lid, die daarmee instemt, kan ook geschieden door een 

langs electronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het 
adres dat door hem voor dit doel aan de coöperatie bekend is gemaakt. 

2. Als datum waarop een brief is verstuurd, geldt voor niet aangetekende brieven de 
datum van het poststempel, terwijl voor aangetekende brieven het stempel van het 
bewijs van terpostbezorging geldt. 

 Verzending van brieven mag ook per elektronische gegevensdrager geschieden. 
3. Mededelingen welke krachtens de wet of de statuten aan de algemene vergadering 

moeten worden gericht, kunnen geschieden door middel van opneming in de 
oproepingsbrieven. 

 Indien het bestuur heeft besloten voorwaarden te stellen aan het gebruik van het 
electronische communicatiemiddel, waarmee aan de algemene vergadering kan 
worden deelgenomen, worden deze bij de oproeping bekend gemaakt. 

BESTUUR 
Artikel 10. 
1. De coöperatie wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit een of meer 

bestuurders. 
 Elke bestuurder is tegenover de coöperatie gehouden tot een behoorlijke vervulling 

van zijn taak. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het 
belang van de coöperatie en de met haar verbonden onderneming. 

2. Het bestuur kan, onder goedkeuring van de algemene vergadering: 
 a. een schriftelijk reglement vaststellen voor zijn vergaderingen en voor de 

verdeling van zijn taken, met dien verstande dat een reglement niet strijdig mag 
zijn met deze statuten; 

 b. bepalen, mits schriftelijk, dat een bestuurder namens het bestuur rechtsgeldig 
kan besluiten omtrent zaken die tot zijn taak behoren. 

 De bestuurders zijn verplicht elkaar regelmatig en tijdig te informeren omtrent hun 
werkzaamheden. 

3. De bestuursvergaderingen worden voorgezeten door een door de bestuurders uit 
hun midden aangewezen voorzitter van de vergadering. 
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4. Iedere bestuurder brengt één stem uit. Het bestuur besluit met volstrekte 
meerderheid van stemmen. Een besluit kan slechts worden genomen indien ten 
minste de helft van de bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd 
zijn. Wanneer het vereiste aantal bestuurders niet aanwezig of vertegenwoordigd is, 
kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin het desbetreffende 
besluit kan worden genomen ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of 
vertegenwoordigde bestuurders.  

 Bij staking van stemmen beslist de algemene vergadering. 
 Een bestuurder kan zich ter vergadering door een mede-bestuurder doen 

vertegenwoordigen.   
5. Van de beraadslaging en besluitvorming door het bestuur worden notulen 

gehouden. De notulen worden door het bestuur vastgesteld in de eerstvolgende 
bestuursvergadering, of zoveel eerder als het bestuur besluit. De vastgestelde 
notulen worden ter kennis van de bestuurders gesteld. 

6. Het bestuur kan ook buiten vergadering (schriftelijk) besluiten, mits alle bestuurders 
in de gelegenheid zijn geweest aan de besluitvorming deel te nemen. De stemmen 
kunnen ook per elektronische weg worden uitgebracht. 

 De inhoud van het besluit wordt ter kennis van de bestuurders gesteld. 
7. Het bestuur stelt jaarlijks vóór een door de algemene vergadering te bepalen tijdstip 

een investeringsplan, met bijbehorende begroting, op en legt deze stukken ter 
goedkeuring aan de algemene vergadering voor. 

8. De algemene vergadering kan bestuurbesluiten aan haar goedkeuring of machtiging 
onderwerpen, mits de betrokken besluiten nauwkeurig omschreven schriftelijk aan 
het bestuur zijn medegedeeld. 

BESTUURDERS 
Artikel 11 
1. De bestuurders worden benoemd, geschorst en ontslagen door de algemene 

vergadering. De algemene vergadering bepaalt het aantal bestuurders. Een 
rechtspersoon kan tot bestuurder worden benoemd. De algemene vergadering kan 
aan een van het bestuurders de titel algemeen bestuurder of een andere titel 
verlenen. 

2. De schorsing van een bestuurder geldt ten hoogste twee maanden, tenzij de 
algemene vergadering voor de afloop van die periode heeft besloten de termijn 
eenmalig met ten hoogste twee maanden te verlengen. 

 De geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene 
vergadering te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te laten bijstaan. 

 Indien de algemene vergadering niet besluit een geschorste bestuurder te ontslaan 
dan wel indien een schorsingstermijn niet tijdig wordt verlengd, vervalt de schorsing. 

BELONING 
Artikel 12. 
De algemene vergadering stelt de beloning en overige voorwaarden met betrekking tot 
de werkzaamheden van het bestuurders vast. 
VERTEGENWOORDIGING, TEGENSTRIJDIG BELANG EN PROCURATIE 
Artikel 13. 
1. Indien het bestuur uit twee of meer bestuurders bestaat, kan de coöperatie slechts 

vertegenwoordigd worden hetzij door het bestuur, hetzij door een algemeen 
bestuurder afzonderlijk, hetzij door twee gezamenlijk handelende bestuurders. 

 Indien er slechts een bestuurder in functie is, wordt de coöperatie vertegenwoordigd 
door die bestuurder. 

2. Indien een bestuurder een tegenstrijdig belang heeft met de coöperatie kan hij 
niettemin de coöperatie vertegenwoordigen, tenzij de algemene vergadering daartoe 
een persoon heeft aangewezen; zodanige persoon kan ook zijn de bestuurder te 
wiens aanzien het tegenstrijdig belang bestaat. De algemene vergadering kan de 
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betrokken bestuurder aanwijzen. 
3. Het bestuur kan aan een of meer personen doorlopende 

vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen; het bestuur kan aan een of meer 
bestuurders vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen om als zodanig, met 
inachtneming van zijn volmacht, de coöperatie zelfstandig of met een ander te 
vertegenwoordigen. Het bestuur kan aan gevolmachtigden een titel verlenen. Het 
bestuur zal van het toekennen van doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid 
opgave doen bij het handelsregister waaronder de coöperatie valt. 

BIJDRAGEN 
Artikel 14 
1. Door het bestuur kan ieder jaar, onder goedkeuring van de algemene vergadering 

aan de leden een bedrag in rekening worden gebracht als bijdrage in de kosten van 
de coöperatie. 

2. Het bestuur kan, onder goedkeuring van de algemene vergadering, besluiten tot het 
heffen van een bijdrage in de vorm van een jaarlijkse contributie, telkenjare door de 
algemene vergadering vast te stellen, en/of tot andere financiële bijdragen van de 
leden. 

JAARREKENING 
Artikel 15 
1. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging 

van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene vergadering op 
grond van bijzondere omstandigheden, maakt het bestuur een jaarrekening op en 
legt het deze voor de leden ter inzage ten kantore van de coöperatie. Binnen deze 
termijn legt het bestuur ook het jaarverslag ter inzage voor de leden, tenzij artikel 
2:396 lid 7 Burgerlijk Wetboek voor de coöperatie geldt. De jaarrekening wordt 
vastgesteld door de algemene vergadering die het bestuur uiterlijk een maand na 
afloop van voorbedoelde termijn doet houden. Vaststelling van de jaarrekening 
strekt niet tot kwijting aan een bestuurder .  

2. De opgemaakte jaarrekening wordt ondertekend door het bestuurders; ontbreekt de 
handtekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden 
melding gemaakt. 

3. De coöperatie zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag met de 
wettelijk vereiste toe te voegen gegevens vanaf de oproep van de algemene 
vergadering, bestemd tot behandeling van de jaarrekening, te zijnen kantore 
aanwezig zijn. De leden kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een 
afschrift van verkrijgen. 

4. Het bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in de leden 1 en 2, zeven jaar te 
bewaren. 

ACCOUNTANT 
Artikel 16 
1. De coöperatie kan aan een accountant als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk 

Wetboek, de opdracht verlenen om de door het bestuur opgemaakte jaarrekening te 
onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van dat artikel, met dien 
verstande dat de coöperatie daartoe gehouden is indien de wet dat verlangt. 

 Indien de wet de benoeming van een accountant niet vereist, kan de coöperatie de 
in de vorige zin bedoelde opdracht ook aan een andere deskundige dan een 
accountant verlenen. 

2. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze 
daartoe niet over, dan is het bestuur daartoe bevoegd. De aan de deskundige 
verleende opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene 
vergadering alsook door degene die de opdracht heeft verleend. 

3. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en geeft de 
uitslag van zijn onderzoek in een verklaring omtrent de getrouwheid van de 
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jaarrekening weer. 
4. Het bestuur kan aan de aangewezen deskundige of aan een andere deskundige op 

kosten van de coöperatie opdrachten verstrekken. 
WINST 
Artikel 17 
1. De winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering. 
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 het huishoudelijk reglement een andere winstverdeling is 
vastgelegd. Een lid kan evenwel niet van winst worden uitgesloten en de leden die 
zich in gelijke omstandigheden bevinden, dienen op dezelfde wijze in de winst te 
delen. 

 De verdeling van de niet gereserveerde winst kan, al naar gelang het bestuur, onder 
goedkeuring van de algemene vergadering, beslist, hetzij in contanten, hetzij door 
bijschrijving op de in artikel 18 bedoelde ledenrekening, hetzij op andere wijze 
geschieden. 

3. Winstuitkeringen waarover vijf jaren na de opeisbaarheid niet is beschikt, vervallen 
ten bate van de coöperatie. 

4. Ten laste van door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden 
gedelgd voor zover de wet dat toestaat. 

5. Voor zover over enig boekjaar geleden verlies niet uit enige reserve is bestreden of 
op andere wijze is gedelgd, heeft in de volgende jaren geen winstuitkering plaats 
zolang het verlies niet is aangezuiverd. 

LEDENREKENING 
Artikel 18 
1. Het bestuur kan, onder goedkeuring van de algemene vergadering, besluiten tot het 

instellen van ledenrekeningen. Indien tot bijschrijving op de ledenrekeningen wordt 
besloten, wordt ten name van ieder lid in een daarvoor bestemd register het bedrag 
van de bijschrijving aangetekend. 

2. De som van deze bedragen, ten name van een lid in dit register geboekt, wordt zijn 
tegoed in de ledenrekening genoemd. 

3. Het bestuur kan, onder goedkeuring van de algemene vergadering, besluiten tot 
gehele of gedeeltelijke aflossing van één of meer of alle ledenrekeningen. Daarbij 
dient de coöperatie leden die zich in gelijke omstandigheden bevinden op de zelfde 
wijze te behandelen, tenzij een zwaarwichtig belang van de coöperatie zich 
daartegen verzet.  

4. Op een tegoed in de ledenrekening zal jaarlijks een door het bestuur, onder 
goedkeuring van de algemene vergadering, vast te stellen rente worden vergoed. 

5. Bij beëindiging van het lidmaatschap is het tegoed in de ledenrekening opeisbaar na 
vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar, volgend op het boekjaar waarin 
of aan het eind waarvan het lidmaatschap is geëindigd. 

ALGEMENE VERGADERING 
Artikel 19 
1. Jaarlijks, uiterlijk zeven maanden na afloop van het boekjaar, wordt een algemene 

vergadering - de jaarvergadering - gehouden. 
2. De agenda voor deze vergadering bevat, in ieder geval de volgende onderwerpen: 
 a. behandeling van het schriftelijk jaarverslag van het bestuur; 
 b. vaststelling van de jaarrekening en de bepaling van de winstbestemming; 
 c. goedkeuring van het door het bestuur gevoerde beleid in de periode waarop de 

jaarrekening betrekking heeft voor zover dat beleid uit die stukken blijkt of het 
resultaat daarvan in die stukken is verwerkt. 

3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit 
wenselijk oordeelt. 
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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 bijeenroeping overgaan overeenkomstig 
het volgende artikel. 

WIJZE BIJEENROEPEN, TOEGANG EN ELECTRONISCHE BESLUITVORMING 
Artikel 20 
1. De algemene vergaderingen worden bijeen geroepen door het bestuur. De 

oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens de ledenlijst. 
De termijn van oproeping bedraagt ten minste acht dagen, de dag van de oproeping 
en die van de vergadering niet meegerekend.  

2. Het bestuur bepaalt de plaats van de vergadering, welke plaats binnen de provincie 
waar de coöperatie statutair is gevestigd dient te zijn gelegen. 

3. Bij de oproeping worden de op de vergadering te behandelen onderwerpen vermeld. 
4. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle niet geschorste leden en 

bestuurders van de coöperatie. Over toelating van anderen dan de hiervoor 
bedoelde personen beslist de algemene vergadering. Het bestuurders hebben ter 
vergadering een raadgevende stem. 

5. Het bestuur kan besluiten dat een lid bevoegd is om in persoon, of bij schriftelijk 
gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de 
algemene vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht 
uit te oefenen. Het gebruik van het elektronische communicatiemiddel komt voor 
risico van de stemgerechtigde. 

6. Voor de toepassing van lid 5 is vereist dat de stemgerechtigde via het elektronisch 
communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van 
de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. Door het 
bestuur kunnen voorwaarden worden gesteld aan het gebruik van het elektronisch 
communicatiemiddel. Indien het bestuur besluit voorwaarden te stellen, worden 
deze voorwaarden bij de oproeping bekend gemaakt. 

7. Het bestuur kan besluiten dat een stemgerechtigde bevoegd is zijn stem reeds 
voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch 
communicatiemiddel uit te brengen. 

 Tot het op deze wijze stem uitbrengen zijn slechts gerechtigd zij die op een bij de 
bijeenroeping van de algemene vergadering te vermelden tijdstip als 
stemgerechtigden op de ledenlijst van de coöperatie staan vermeld. Op deze wijze 
stemmen is slechts toegestaan nadat de algemene vergadering is bijeengeroepen, 
doch nooit eerder dan op de achtste dag voor die van de vergadering en nooit later 
dan op de dag voor die van de vergadering. 

 Het bestuur draagt zorg voor de registratie van deze stemmen en deelt de stemmen 
mede aan de voorzitter van de algemene vergadering. 

 Een stemgerechtigde die op deze wijze stem heeft uitgebracht, kan zijn stem niet 
herroepen. Evenmin kan hij op de algemene vergadering opnieuw stem uitbrengen. 
Indien het lid dat op deze wijze stem heeft uitgebracht ten tijde van de algemene 
vergadering niet langer lid van de coöperatie is, wordt zijn stem niet geacht te zijn 
uitgebracht. 

8. Het bestuur kan besluiten dat de leden, of hun gemachtigden, alvorens tot de 
algemene vergadering te worden toegelaten een presentielijst dienen te tekenen, 
onder vermelding van hun naam. Indien het een gevolmachtigde betreft, wordt 
tevens de naam vermeld van degene voor wie de gevolmachtigde optreedt. 

STEMRECHT 
Artikel 21 
1. In vergaderingen hebben alle niet geschorste leden stemrecht; de leden waarvan de 
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rechten op grond van het bepaalde in artikel 4 lid 2 zijn opgeschort hebben geen 
stemrecht. Ieder stemgerechtigd lid kan één stem uitbrengen. De voor de algemene 
vergadering via een electronisch communicatiemiddel uitgebrachte stemmen 
worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden 
uitgebracht. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk 
daartoe gemachtigd ander lid. 

2. Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte 
stemmen, tenzij in deze statuten anders is bepaald. Blanco stemmen worden 
beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 

3. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen, tenzij de algemene vergadering 
besluit de beslissing op te dragen aan een bindend adviseur, aan te wijzen door het 
Nederlands Arbitrage Instituut. In dat geval is eerst een besluit genomen, zodra die 
adviseur heeft beslist. Indien over het voorstel tot opdracht van de beslissing aan de 
adviseur de stemmen staken, geldt dat voorstel als aangenomen. 

4. 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. 

5. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan 
betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de 
vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk 
geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe 
stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 

6. De algemene vergadering kan ook buiten vergadering besluiten mits de volstrekte 
meerderheid van de stemgerechtigde leden zich omtrent het voorstel schriftelijk 
hebben uitgesproken, waaronder begrepen per elektronische gegevensdrager. 

VOORZITTERSCHAP EN NOTULEN 
Artikel 22 
1. De algemene vergaderingen worden geleid door een door het bestuur uit zijn 

midden aangewezen bestuurder. Wordt op deze wijze niet in het voorzitterschap 
voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve. 

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door of een door de voorzitter 
daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die ten blijke van vaststelling door 
de voorzitter en de notulist worden ondertekend. De inhoud van de notulen wordt ter 
kennis van de leden gebracht. 

3. Indien een vergadering met inachtneming van het bepaalde in artikel 18 lid 3 van 
deze statuten op verzoek van leden wordt bijeengeroepen, kunnen degenen die de 
vergadering hebben verzocht anderen dan bestuurders belasten met de leiding van 
de vergadering en het opstellen van de notulen. 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
Artikel 23 
1. Bij een huishoudelijk reglement kan al datgene geregeld worden, waarvan een 

nadere regeling gewenst wordt geacht. Een huishoudelijk reglement mag geen 
bepalingen bevatten, die in strijd zijn met de wet of de statuten. 

2. Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de algemene 
vergadering. De tekst daarvan moet letterlijk met de eventuele toelichting vijf dagen 
voor de desbetreffende vergadering op een daartoe geschikte plaats voor de leden 
ter inzage liggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. 

 Op een besluit tot vaststelling respectievelijk wijziging van het huishoudelijk 
reglement vindt het bepaalde in artikel 24 van deze statuten overeenkomstige 
toepassing. 

STATUTENWIJZIGING, FUSIE EN SPLITSING 
Artikel 24 
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1. In de statuten van de coöperatie kan geen verandering worden aangebracht dan 
door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de 
mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. 

2. Ten minste vijf dagen voor de algemene vergadering dient een afschrift van het 
voorstel waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe 
geschikte plaats voor de leden ter inzage te liggen tot na afloop van de dag, waarop 
de vergadering wordt gehouden. 

3. Het besluit tot wijziging van de statuten kan slechts worden genomen met een 
meerderheid van ten minste drie vierde gedeelte van de geldig uitgebrachte 
stemmen. 

 In de vergadering moet ten minste drie vierde gedeelte van de leden aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn. 

4. Indien in een vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde is 
niet ten minste drie vierde gedeelte van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, 
dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden ten minste veertien 
dagen later, doch uiterlijk binnen dertig dagen na de eerste. In deze vergadering kan 
een besluit tot statutenwijziging rechtsgeldig worden genomen met een meerderheid 
van ten minste drie vierde gedeelte van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht 
het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. 

 Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom 
een besluit kan worden genomen onafhankelijk van het ter vergadering 
vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal. 

5. Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing bij een besluit tot 
juridische fusie en splitsing. 

Artikel 25 
Het in artikel 24 bepaalde is niet van toepassing indien op de algemene vergadering alle 
stemgerechtigde leden aanwezig zijn en het desbetreffende besluit met algemene 
stemmen wordt genomen. 
Artikel 26 
Een statutenwijziging treedt niet in werking, dan nadat daarvan een notariële akte is 
opgemaakt. Iedere bestuurder is afzonderlijk bevoegd gemelde notariële akte te verlijden. 
ONTBINDING 
Artikel 27 
1. De coöperatie kan worden ontbonden door een besluit van de algemene 

vergadering. Het bepaalde in de artikelen 24 en 25 is van overeenkomstige 
toepassing. 

2. De coöperatie blijft na ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van 
haar vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moet 
aan haar naam worden toegevoegd: in liquidatie. 

 De vereffening eindigt op het tijdstip waarop aan de vereffenaars geen baten meer 
bekend zijn. 

3. Het bestuurders zijn de vereffenaars van het vermogen van de coöperatie. Op hen 
blijven de bepalingen omtrent de benoeming, de schorsing, het ontslag en het 
toezicht van bestuurders van toepassing. De overige statutaire bepalingen blijven 
eveneens voor zoveel mogelijk van kracht tijdens de vereffening. 

4. Het batig saldo na vereffening wordt onder de leden gelijkelijk verdeeld, naar rato 
van de duur van hun lidmaatschap, tenzij in het huishoudelijk reglement een andere 
verdeling is vastgelegd. Een lid kan evenwel niet van het liquidatieoverschot worden 
uitgesloten en de leden die zich in gelijke omstandigheden bevinden, dienen op de 
zelfde wijze in het overschot te delen. 

5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden 
coöperatie gedurende zeven jaar onder berusting van de door de algemene 
vergadering daartoe aangewezen persoon. 
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SLOTBEPALING 
Artikel 28 
Aan de algemene vergadering komen in de coöperatie alle bevoegdheden toe, die niet 
door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. 
EERSTE BOEKJAAR 
Artikel 29 
Het eerste boekjaar van de coöperatie eindigt op @ 
OVERGANGSBEPALING 
Artikel 30 
In afwijking van het bepaalde in artikel 11 lid 1 worden de eerste bestuurders bij deze 
akte benoemd. 
SLOTVERKLARING 
Ten slotte verklaren de comparanten, ter uitvoering van het bepaalde in artikel 30, dat 
voor de eerste maal tot bestuurder@bestuurders wordt@worden benoemd: @. 


