lid: een lid van de coöperatie;
orgaan: het bestuur, de algemene vergadering en, indien ingesteld, de
raad van toezicht;
raad van toezicht: de raad van toezicht van de coöperatie, indien ingesteld overeenkomstig artikel 11.1;
schriftelijk: iedere boodschap die wordt overgebracht via een gangbaar
communicatiemiddel en die op schrift kan worden ontvangen;
U.A.: afkorting voor uitgesloten aansprakelijkheid.
Artikel 2. Naam en zetel
2.1.

De coöperatie draagt de naam: Coöperatief Zuiderlicht U.A.

2.2.

De coöperatie heeft haar zetel te Amsterdam.

Artikel 3. Doel
3.1.

De coöperatie heeft ten doel:
het bewerkstelligen, bevorderen en anderszins nastreven van het wonen,
werken en verplaatsen van burgers, bedrijven en instellingen in de metropoolregio Amsterdam (en ook daarbuiten) op lokale duurzame energie;
het bouwen of venwerven van lokale duurzame energie-installaties;
het (laten) inkopen, produceren en verkopen van lokale duurzame energie en bijproducten daarvan, waaronder mede begrepen energiebesparings-installaties;
het delen van kennis over het hiervoor genoemde;
het opnemen van geldleningen, waaronder mede begrepen het uitgeven
van obligaties, certificaten ofandere vormen van waardepapieren;
het verstrekken van geldleningen;
het verstrekken van zekerheden voor schulden en andere verplichtingen
van de coöperatie of andere vennootschappen of ondernemingen die
met haar in een groep verbonden zijn en van derden;
het oprichten van, het deelnemen in en het financieren van coöperaties,
vennootschappen en andere ondernemingen;
het samenwerken met, het voeren van bestuur over en het verlenen van
adviezen en andere diensten aan coöperaties, vennootschappen en andere ondernemingen;
het verkrijgen, exploiteren en vervreemden van (register)goederen;
het verkrijgen, exploiteren en vervreemden van industriële en intellectuele eigendomsrechten,
en het verrichten van alles dat met het hiervoor genoemde verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

3.2.

De coöperatie zal bovengenoemde doelstelling trachten te realiseren door te
voorzien in stoffelijke behoeften van haar leden op het gebied van lokale
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De coöperatie heeft haar zetel te Amsterdam.

Artikel 3. Doel
3.1.

De coöperatie heeft ten doel:
het bewerkstelligen, bevorderen en anderszins nastreven van het wonen,
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het verstrekken van geldleningen;
het verstrekken van zekerheden voor schulden en andere verplichtingen
van de coöperatie of andere vennootschappen of ondernemingen die
met haar in een groep verbonden zijn en van derden;
het oprichten van, het deelnemen in en het financieren van coöperaties,
vennootschappen en andere ondernemingen;
het samenwerken met, het voeren van bestuur over en het verlenen van
adviezen en andere diensten aan coöperaties, vennootschappen en andere ondernemingen;
het verkrijgen, exploiteren en vervreemden van (register)goederen;
het verkrijgen, exploiteren en vervreemden van industriële en intellectuele eigendomsrechten,
en het verrichten van alles dat met het hiervoor genoemde verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

3.2.

De coöperatie zal bovengenoemde doelstelling trachten te realiseren door te
voorzien in stoffelijke behoeften van haar leden op het gebied van lokale

duurzame energie l^ractitens met tien te sluiten overeenl<omsten. De coöperatie kan tevens overeenkomsten sluiten met derden om iiaar doelstelling te
bereiken.
3.3.

De coöperatie bereikt hiaar doel voorts door activiteiten te ondernemen die
tiaar doelstelling ondersteunen in de breedste zin van het woord, waaronder
in ieder geval begrepen:
a.

het verkrijgen van recht(en) van opstal voor (mede)eigendom van zonnepanelen, windturbines en andere energieopwekkende installaties in de
breedste zin van het woord;

b.

het bouwen en in werking stellen van nieuwe energie-installaties of door
het kopen en het voortzetten van reeds bestaande energie-installaties; ~

c.

het verrichten van verdere werkzaamheden voorgeschreven door deze
statuten en/of reglement(en) alsmede die werkzaamheden als bepaald
door de algemene vergadering bij daartoe aangenomen besluit.

Artikel 4. Toelating tot het lidmaatschap
4.1.

Leden van de coöperatie kunnen zijn:
natuurlijke personen;
rechtspersonen; en
personenvennootschappen.
In het geval een personenvennootschap lid is van de coöperatie, worden de
rechten met betrekking tot het lidmaatschap van de coöperatie door de beherende vennoot van die personenvennootschap of een andere daartoe door de
personenvennootschap aangewezen persoon uitgeoefend.

4.2.

In het huishoudelijk reglement van de coöperatie als bedoeld in artikel 17.1
kunnen nadere eisen worden gesteld en verplichtingen worden verbonden
aan het lidmaatschap.

4.3.

Het bestuur beslist over de toelating van nieuwe leden in overeenstemming
met het daaromtrent bepaalde in het in artikel 17.1 bedoelde reglement van
de coöperatie.

4.4.

Het bestuur voert een ledenregister in overeenstemming het daaromtrent
bepaalde in het in artikel 17.1 bedoelde reglement van de coöperatie.

Artikel 5. Overdracht en overgang lidmaatschap
5.1.

Het lidmaatschap is slechts overdraagbaar na voorafgaande goedkeuring
door het bestuur.

5.2.

De overdracht van het lidmaatschap en van alle daarmee verband houdende
rechten en verplichtingen vereist een onderhandse akte waarbij de vervreemder, de verkrijger en de coöperatie partij zijn.

5.3.

Op een lidmaatschap kan geen vruchtgebruik en pandrecht worden gevestigd.

5.4.

Het lidmaatschap van de coöperatie van een rechtspersoon kan bij een juridi-

sche fusie of juridische splitsing overgaan op de verl<rijgende rechtspersoon.
Een lid dat voornemens is juridisch te fuseren of splitsen dient de overgang
van het lidmaatschap vooraf ter goedl<euring voorleggen aan het bestuur. -—
Artikel 6. Einde van het lidmaatschap
6.1.

Het lidmaatschap eindigt in de door wet bepaalde gevallen en ten aanzien
van rechtspersonen: indien zij ophouden te bestaan anders dan ten gevolge
van juridische fusie of juridische splitsing in verband waarmee het bestuur
goedkeuring heeft verleend voor de overgang van het lidmaatschap overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.4 van deze statuten.

6.2.

Opzegging door een lid geschiedt in overeenstemming met het bepaalde in
de wet.

6.3.

Opzegging door de coöperatie kan geschieden:
a.

wanneer redelijkerwijs van de coöperatie niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren;

b.

wegens het door een lid niet voldoen aan verplichtingen neergelegd in
deze statuten ofeen reglement jegens de coöperatie;

c.

ingeval van ontbinding van een personenvennootschap, in welk geval de
opzegging geschiedt aan de gezamenlijke vennoten;

d.
6.4.

in geval van faillissement van of verlening van surseance aan een lid. —

Opzegging door de coöperatie als bedoeld in artikel 6.3 geschiedt in overeenstemming met het bepaalde in de wet.

6.5.

Ontzetting kan slechts plaatsvinden in de gevallen bepaald in en als voorgeschreven door de wet.

6.6.

Het bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten, reglement(en) of
besluiten van de coöperatie of de coöperatie op onredelijke wijze benadeelt,
schorsen voor een door het bestuur te bepalen periode van maximaal drie (3)
maanden.

Artikel 7. Bestuur
7.1.

Het bestuur van de coöperatie bestaat uit ten minste twee bestuursleden. De
algemene vergadering stelt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - het aantal bestuursleden vast.

7.2.

De bestuursleden worden benoemd door de algemene vergadering.
De bestuursleden zullen worden benoemd uit de leden.

7.3.

Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in
functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris
en een penningmeester. Een persoon kan meerdere functies vervullen.

7.4.

Indien het aantal bestuursleden beneden het in artikel 7.1 vermelde minimum
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.

7.5.

Bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden gesciiorst of ontslagen in overeenstemming met liet bepaalde in wet.

7.6.

Bestuurders kunnen tevens te allen tijde door de raad van toezicht, indien
ingesteld, worden geschorst. Deze schorsing kan te allen door de algemene
vergadering worden opgeheven.

7.7.

—

Het lidmaatschap van het bestuur van een persoon eindigt voorts:
a.

door overlijden;

b.

wanneer een bestuurder het vrije beheer over zijn vermogen verliest;

c.

door schriftelijke ontslagneming (bedanken).

—

Artikel 8. Bestuurstaak
8.1.

Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is het bestuur belast met
het besturen van de coöperatie.

8.2.

Alle besluiten van het bestuur worden genomen met meer dan de helft van de
door de bestuurders uitgebrachte stemmen en overigens in overeenstemming
met het bepaalde in het bestuursreglement bedoeld in artikel 17.2.

8.3.

Het bestuur is bevoegd, met inachtneming van artikel 8.4 van deze statuten,
te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de coöperatie zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor
een schuld van een ander verbindt en tot vertegenwoordiging van de coöperatie ter zake van die handelingen.

8.4.

Aan de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering zijn onderworpen alle besluiten van het bestuur omtrent zodanige rechtshandelingen
als door de algemene vergadering duidelijk omschreven en schriftelijk ter
kennis van het bestuur zijn gebracht.

8.5.

Aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht, indien ingesteld,
zijn onderworpen alle besluiten van het bestuur omtrent zodanige rechtshandelingen als door de raad van toezicht duidelijk omschreven en schriftelijk ter
kennis van het bestuur zijn gebracht.

8.6.

Het ontbreken van een goedkeuring zoals bedoeld in artikel 8.4 en artikel 8.5
tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders
niet aan.

Artikel 9. Belet of ontstentenis van bestuurders
9.1.

In geval van belet of ontstentenis van één of meer bestuurders berust het
bestuur van de coöperatie bij de overblijvende bestuurders dan wel bij de
enig overgebleven bestuurder.
In geval van belet of ontstentenis van alle bestuurders of van de enige bestuurder, berust het bestuur van de coöperatie tijdelijk bij een door de raad
van toezicht - al dan niet uit zijn midden - daartoe aangewezen persoon. In-

dien de coöperatie geen raad van toezictit tieeft, berust het bestuur van de
coöperatie tijdetijl^ bij een door de aigemene vergadering aangewezen persoon. Het bepaatde in deze statuten omtrent het bestuur en de bestuurders
is, voor zover mogelijl<, van overeenl<omstige toepassing op de aangewezen
persoon.
Artikel 10. Vertegenwoordiging
10.1.

Voor zover uit de wet niet anders voortvloeit, komt de bevoegdheid tot vertegenwoordiging uitsluitend toe aan:
hetzij het bestuur; ~
hetzij iedere bestuurder.

10.2.

Ingeval de coöperatie een tegenstrijdig belang heeft met een bestuurder of,
indien een raad van toezicht is ingesteld, een lid van de raad van toezicht,
wordt de coöperatie vertegenwoordigd op de wijze als bepaald in lid 1.
Ook de desbetreffende bestuurder(s) is/zijn bevoegd tot vertegenwoordiging
van de coöperatie. De algemene vergadering is steeds bevoegd een of meer
andere personen daartoe aan te wijzen.

10.3.

Het bestuur is bevoegd om procuratiehouders met beperkte volmacht te benoemen om de coöperatie te vertegenwoordigen. Elke procuratiehouder zal
de coöperatie kunnen vertegenwoordigen met inachtneming van de beperking
van zijn volmacht.

Artikel 11. Raad van toezicht
11.1.

Indien de algemene vergadering daartoe besluit, heeft de coöperatie een
raad van toezicht, bestaande uit een door de algemene vergadering vast te
stellen aantal natuurlijke personen, en wel per de datum dat dit besluit is gedeponeerd bij het handelsregister.
Indien geen leden van de raad van toezicht meer in functie zijn kan de algemene vergadering besluiten tot het opheffen van de raad van toezicht, en wel
per de datum dat dit besluit is gedeponeerd bij het handelsregister.

11.2.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op (het beleid van)
het bestuur, op zijn functioneren en de algemene gang van zaken in de coöperatie.

11.3.

Indien de raad van toezicht uit twee of meer leden bestaat, benoemt die raad
uit zijn midden een voorzitter.

11.4.

Leden van de raad van toezicht worden door de algemene vergadering benoemd en kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen.
Een schorsing kan, ook na één of meermalen verlengd te zijn, in totaal niet
langer duren dan drie maanden.

11.5.

Het lidmaatschap van de raad van toezicht van een persoon eindigt voorts op
overeenkomstige wijze als bepaald in artikel 7.7.

-r

11.6.

Alle besluiten van de raad van toezicht worden genomen met meer dan de
helft van de uitgebrachte stemmen en overigens in overeenstemming met het
bepaalde in het reglement van de raad van toezicht bedoeld in artikel 17.3. —

Artikel 12. Boekjaar, jaarrekening, jaarverslag
12.1.

Het boekjaar van de coöperatie is gelijk aan het kalenderjaar.

12.2.

Het bestuur maakt jaarlijkse binnen zes (6) maanden na afloop van elk boekjaar de jaarrekening (bestaande uit de balans en de winst- en verliesrekening
met toelichting) van de coöperatie op in overeenstemming met het bepaalde
in de wet.

12.3.

De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

12.4.

De coöperatie is verplicht tot openbaarmaking bij het handelsregister indien
en voor zover de wet dit vereist.

Artikel 13. Winstbestemming
13.1.

Indien de jaarrekening een batig saldo aangeeft boven op de wettelijke reserves wordt dit aan de algemene reserves van de coöperatie toegevoegd ter
aanwending zoveel mogelijk in overeenstemming met haar doelstelling, tenzij
de algemene vergadering bij besluit genomen met algemene stemmen in een
vergadering waarin meer dan de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn het bestuur opdraagt een uitkering vast te stellen aan de leden
of een ander doel. In dit laatste geval worden de winsten zoveel mogelijk
aangewend overeenkomstig de doelstelling van de coöperatie.

Artikel 14. Algemene vergadering
14.1.

De algemene vergadering komt jaarlijks ten minste tweemaal bijeen in overeenstemming met het bepaalde in de wet en het bepaalde in het in artikel
17.1 bedoelde reglement.

14.2.

Algemene vergaderingen worden voorts gehouden zo dikwijls als het bestuur
of de raad van toezicht dit wenselijk oordeelt.

14.3.

De oproeping van leden geschiedt door het bestuur of door een bestuurder
hetzij, indien de coöperatie een raad van toezicht heeft, door de raad van
toezicht of een lid daarvan, op de wijze als door de wet en het in artikel 17.1
bedoelde reglement bepaald.

14.4.

De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van de raad van
toezicht of door de voorzitter van het bestuur of, indien er slechts één lid van
de raad van toezicht of het bestuur in functie is, door dit lid van de raad van
toezicht of dit lid van het bestuur. Indien de coöperatie geen raad van toezicht
heeft of geen leden van de raad van toezicht of het bestuur aanwezig of in
functie zijn, voorziet de algemene vergadering zelf in haar leiding.

Artikel 15. Besluitvorming in vergadering
15.1.

leder lid is bevoegd in persoon de algemene vergadering bij te wonen en
daarin het woord te voeren.

De bestuurder(s) en, indien de coöperatie een raad van toezictit hieeft, de teden van de raad van toezictit, tiebben als zodanig in de algemene vergadering een raadgevende stem.
15.2.

leder lid van de coöperatie dat niet geschorst is, heeft één stem.

15.3.

Tenzij in deze statuten of een reglement anders is bepaald, worden de besluiten in de algemene vergadering genomen met volstrel<te meerderheid van
stemmen.
Blanco stemmen gelden als niet uitgebracht.

15.4.

Stemming geschiedt mondeling, tenzij de voorzitter van de vergadering anders bepaalt.

-

15.5.

Bij stalling van stemmen is het voorstel verworpen.

15.6.

In een algemene vergadering, waarin alle leden vertegenwoordigd zijn, Icunnen, mits met algemene stemmen, rechtsgeldige besluiten worden genomen
ool< al zijn de voorschriften met betrekl<ing tot het oproepen en houden van
vergaderingen niet in acht genomen.

Artikel 16. Besluitvorming buiten vergadering
16.1.

Besluitvorming door leden kan op andere wijze dan in een algemene vergadering plaatsvinden doordat alle teden zich schriftelijk vóór het voorstel hebben verklaard, en mits met voorkennis van het bestuur en, indien de coöperatie een raad van toezicht heeft, de raad van toezicht van de coöperatie.

Artikel 17. Reglementen
17.1.

De algemene vergadering stelt op voorstel van het bestuur of de raad van
toezicht een huishoudelijk reglement van de coöperatie vast. De algemene
vergadering is op voorstel van het bestuur of de raad van toezicht te allen tijde bevoegd het huishoudelijk reglement te wijzigen of op te heffen.
Een bestuit van de algemene vergadering tot vaststelling, wijziging of opheffing van het hiervoor bedoelde reglement wordt genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig of
vertegenwoordigd is.

17.2.

Het bestuur stelt een bestuursreglement vast waarin nadere regels zijn opgenomen omtrent de besluitvorming, werkwijze van het bestuur en andere onderwerpen worden geregeld die naar het oordeel van het bestuur (nadere)
regeling behoeven ter aanvulling op de bepalingen in deze statuten. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het bestuursreglement te wijzigen of op te heffen.

17.3.

De raad van toezicht stelt een reglement van de raad overeenkomstig het
vorige lid. De raad van toezicht is te alten tijde bevoegd het reglement van de
raad van toezicht te wijzigen of op te heffen.

17.4.

De reglementen van de coöperatie mogen niet met de wet of deze statuten in

strijd zijn.
Artikel 18. Fusie, splitsing, omzetting, statutenwijziging, ontbinding
18.1.

De algemene vergadering kan besluiten tot fusie, splitsing, omzetting, wijziging van de statuten en tot ontbinding van de coöperatie met inachtneming
van het hierna bepaalde, het bepaalde in de wet en het bepaalde in het in artikel 17.1 bedoelde reglement.

18.2.

Een besluit tot statutenwijziging vereist een besluit van de algemene vergadering genomen met ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen,
ongeacht het aantal ter vergadering vertegenwoordigde leden. De oproeping
voor de vergadering waarin een besluit tot statutenwijziging behandeld zal
worden, wordt niet later verzonden dan op de zevende dag vóór die van de
vergadering.

18.3.

Een besluit tot ontbinding vereist een besluit van de algemene vergadering
genomen met ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen in een
vergadering waarin ten minste de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De oproeping voor de vergadering waarin een besluit tot ontbinding behandeld zal worden, wordt niet later verzonden dan op
de veertiende dag vóór die van de vergadering.

18.4.

Ingeval tot ontbinding van de coöperatie is besloten, geschiedt de vereffening
door de een of meer vereffenaars aangewezen door de algemene vergadering, tenzij de rechter een andere vereffenaar of andere vereffenaars benoemt. Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de beloning worden bepaald
door de vereffenaar of de vereffenaars gezamenlijk te genieten.

18.5.
18.6.

Tijdens de vereffening blijven de statuten zoveel mogelijk van kracht.
Het overschot na vereffening wordt door de vereffenaar(s) zoveel mogelijk
besteed overeenkomstig het doel van de coöperatie.

Artikel 19. Aansprakelijkheid leden
19.1.

De ieden en oud-leden zijn niet aansprakelijk voor de schulden van de coöperatie en zijn niet verplicht om in enig bij de ontbinding van de coöperatie blijkend tekort bij te dragen.

Artikel 20. Overgangsbepaling
20.1.

Het eerste boekjaar eindigt op eenendertig december tweeduizend veertien. -

SLOTVERKLARINGEN
Ten slotte verklaarde de comparant, handelend als gemeld:
A.

Benoeming eerste bestuurders
Voor de eerste maal worden tot bestuurders van de coöperatie benoemd:
Pauline Henriëtte Westendorp, voornoemd als Lid 1, in de functie van
voorzitter;
Frank Pieter Boon, voornoemd als Lid 2, in de functie van penningmeester;

Jolanda Simone Maria Sikking, voornoemd als Lid 3, in de functie van
secretaris; en
Ronald Adrianus Henricus van Oijen, voornoemd als Lid 4.
B.

Eerste leden coöperatie
De Oprichters zijn de eerste leden van de coöperatie.

C.

Volmachten
Van voormelde volmachten blijkt uit vier (4) onderhandse akten die aan deze
akte worden gehecht.

SLOT
De bij deze akte betrokken comparant is mij, notaris, bekend.
WAARVAN A K T E
wordt verleden te Amsterdam op de datum als in het hoofd van deze akte is vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en het geven van een toelichting
daarop aan de comparant, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen.
Na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet is deze akte door de comparant en
door mij, notaris, ondertekend.
(Volgt ondertekening).

FJSCHRIFT:
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duurzame energie l^ractitens met tien te sluiten overeenl<omsten. De coöperatie kan tevens overeenkomsten sluiten met derden om iiaar doelstelling te
bereiken.
3.3.

De coöperatie bereikt hiaar doel voorts door activiteiten te ondernemen die
tiaar doelstelling ondersteunen in de breedste zin van het woord, waaronder
in ieder geval begrepen:
a.

het verkrijgen van recht(en) van opstal voor (mede)eigendom van zonnepanelen, windturbines en andere energieopwekkende installaties in de
breedste zin van het woord;

b.

het bouwen en in werking stellen van nieuwe energie-installaties of door
het kopen en het voortzetten van reeds bestaande energie-installaties; ~

c.

het verrichten van verdere werkzaamheden voorgeschreven door deze
statuten en/of reglement(en) alsmede die werkzaamheden als bepaald
door de algemene vergadering bij daartoe aangenomen besluit.

Artikel 4. Toelating tot het lidmaatschap
4.1.

Leden van de coöperatie kunnen zijn:
natuurlijke personen;
rechtspersonen; en
personenvennootschappen.
In het geval een personenvennootschap lid is van de coöperatie, worden de
rechten met betrekking tot het lidmaatschap van de coöperatie door de beherende vennoot van die personenvennootschap of een andere daartoe door de
personenvennootschap aangewezen persoon uitgeoefend.

4.2.

In het huishoudelijk reglement van de coöperatie als bedoeld in artikel 17.1
kunnen nadere eisen worden gesteld en verplichtingen worden verbonden
aan het lidmaatschap.

4.3.

Het bestuur beslist over de toelating van nieuwe leden in overeenstemming
met het daaromtrent bepaalde in het in artikel 17.1 bedoelde reglement van
de coöperatie.

4.4.

Het bestuur voert een ledenregister in overeenstemming het daaromtrent
bepaalde in het in artikel 17.1 bedoelde reglement van de coöperatie.

Artikel 5. Overdracht en overgang lidmaatschap
5.1.

Het lidmaatschap is slechts overdraagbaar na voorafgaande goedkeuring
door het bestuur.

5.2.

De overdracht van het lidmaatschap en van alle daarmee verband houdende
rechten en verplichtingen vereist een onderhandse akte waarbij de vervreemder, de verkrijger en de coöperatie partij zijn.

5.3.

Op een lidmaatschap kan geen vruchtgebruik en pandrecht worden gevestigd.

5.4.

Het lidmaatschap van de coöperatie van een rechtspersoon kan bij een juridi-

sche fusie of juridische splitsing overgaan op de verl<rijgende rechtspersoon.
Een lid dat voornemens is juridisch te fuseren of splitsen dient de overgang
van het lidmaatschap vooraf ter goedl<euring voorleggen aan het bestuur. -—
Artikel 6. Einde van het lidmaatschap
6.1.

Het lidmaatschap eindigt in de door wet bepaalde gevallen en ten aanzien
van rechtspersonen: indien zij ophouden te bestaan anders dan ten gevolge
van juridische fusie of juridische splitsing in verband waarmee het bestuur
goedkeuring heeft verleend voor de overgang van het lidmaatschap overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.4 van deze statuten.

6.2.

Opzegging door een lid geschiedt in overeenstemming met het bepaalde in
de wet.

6.3.

Opzegging door de coöperatie kan geschieden:
a.

wanneer redelijkerwijs van de coöperatie niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren;

b.

wegens het door een lid niet voldoen aan verplichtingen neergelegd in
deze statuten ofeen reglement jegens de coöperatie;

c.

ingeval van ontbinding van een personenvennootschap, in welk geval de
opzegging geschiedt aan de gezamenlijke vennoten;

d.
6.4.

in geval van faillissement van of verlening van surseance aan een lid. —

Opzegging door de coöperatie als bedoeld in artikel 6.3 geschiedt in overeenstemming met het bepaalde in de wet.

6.5.

Ontzetting kan slechts plaatsvinden in de gevallen bepaald in en als voorgeschreven door de wet.

6.6.

Het bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten, reglement(en) of
besluiten van de coöperatie of de coöperatie op onredelijke wijze benadeelt,
schorsen voor een door het bestuur te bepalen periode van maximaal drie (3)
maanden.

Artikel 7. Bestuur
7.1.

Het bestuur van de coöperatie bestaat uit ten minste twee bestuursleden. De
algemene vergadering stelt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - het aantal bestuursleden vast.

7.2.

De bestuursleden worden benoemd door de algemene vergadering.
De bestuursleden zullen worden benoemd uit de leden.

7.3.

Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in
functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris
en een penningmeester. Een persoon kan meerdere functies vervullen.

7.4.

Indien het aantal bestuursleden beneden het in artikel 7.1 vermelde minimum
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.

7.5.

Bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden gesciiorst of ontslagen in overeenstemming met liet bepaalde in wet.

7.6.

Bestuurders kunnen tevens te allen tijde door de raad van toezicht, indien
ingesteld, worden geschorst. Deze schorsing kan te allen door de algemene
vergadering worden opgeheven.

7.7.

—

Het lidmaatschap van het bestuur van een persoon eindigt voorts:
a.

door overlijden;

b.

wanneer een bestuurder het vrije beheer over zijn vermogen verliest;

c.

door schriftelijke ontslagneming (bedanken).

—

Artikel 8. Bestuurstaak
8.1.

Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is het bestuur belast met
het besturen van de coöperatie.

8.2.

Alle besluiten van het bestuur worden genomen met meer dan de helft van de
door de bestuurders uitgebrachte stemmen en overigens in overeenstemming
met het bepaalde in het bestuursreglement bedoeld in artikel 17.2.

8.3.

Het bestuur is bevoegd, met inachtneming van artikel 8.4 van deze statuten,
te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de coöperatie zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor
een schuld van een ander verbindt en tot vertegenwoordiging van de coöperatie ter zake van die handelingen.

8.4.

Aan de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering zijn onderworpen alle besluiten van het bestuur omtrent zodanige rechtshandelingen
als door de algemene vergadering duidelijk omschreven en schriftelijk ter
kennis van het bestuur zijn gebracht.

8.5.

Aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht, indien ingesteld,
zijn onderworpen alle besluiten van het bestuur omtrent zodanige rechtshandelingen als door de raad van toezicht duidelijk omschreven en schriftelijk ter
kennis van het bestuur zijn gebracht.

8.6.

Het ontbreken van een goedkeuring zoals bedoeld in artikel 8.4 en artikel 8.5
tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders
niet aan.

Artikel 9. Belet of ontstentenis van bestuurders
9.1.

In geval van belet of ontstentenis van één of meer bestuurders berust het
bestuur van de coöperatie bij de overblijvende bestuurders dan wel bij de
enig overgebleven bestuurder.
In geval van belet of ontstentenis van alle bestuurders of van de enige bestuurder, berust het bestuur van de coöperatie tijdelijk bij een door de raad
van toezicht - al dan niet uit zijn midden - daartoe aangewezen persoon. In-

dien de coöperatie geen raad van toezictit tieeft, berust het bestuur van de
coöperatie tijdetijl^ bij een door de aigemene vergadering aangewezen persoon. Het bepaatde in deze statuten omtrent het bestuur en de bestuurders
is, voor zover mogelijl<, van overeenl<omstige toepassing op de aangewezen
persoon.
Artikel 10. Vertegenwoordiging
10.1.

Voor zover uit de wet niet anders voortvloeit, komt de bevoegdheid tot vertegenwoordiging uitsluitend toe aan:
hetzij het bestuur; ~
hetzij iedere bestuurder.

10.2.

Ingeval de coöperatie een tegenstrijdig belang heeft met een bestuurder of,
indien een raad van toezicht is ingesteld, een lid van de raad van toezicht,
wordt de coöperatie vertegenwoordigd op de wijze als bepaald in lid 1.
Ook de desbetreffende bestuurder(s) is/zijn bevoegd tot vertegenwoordiging
van de coöperatie. De algemene vergadering is steeds bevoegd een of meer
andere personen daartoe aan te wijzen.

10.3.

Het bestuur is bevoegd om procuratiehouders met beperkte volmacht te benoemen om de coöperatie te vertegenwoordigen. Elke procuratiehouder zal
de coöperatie kunnen vertegenwoordigen met inachtneming van de beperking
van zijn volmacht.

Artikel 11. Raad van toezicht
11.1.

Indien de algemene vergadering daartoe besluit, heeft de coöperatie een
raad van toezicht, bestaande uit een door de algemene vergadering vast te
stellen aantal natuurlijke personen, en wel per de datum dat dit besluit is gedeponeerd bij het handelsregister.
Indien geen leden van de raad van toezicht meer in functie zijn kan de algemene vergadering besluiten tot het opheffen van de raad van toezicht, en wel
per de datum dat dit besluit is gedeponeerd bij het handelsregister.

11.2.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op (het beleid van)
het bestuur, op zijn functioneren en de algemene gang van zaken in de coöperatie.

11.3.

Indien de raad van toezicht uit twee of meer leden bestaat, benoemt die raad
uit zijn midden een voorzitter.

11.4.

Leden van de raad van toezicht worden door de algemene vergadering benoemd en kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen.
Een schorsing kan, ook na één of meermalen verlengd te zijn, in totaal niet
langer duren dan drie maanden.

11.5.

Het lidmaatschap van de raad van toezicht van een persoon eindigt voorts op
overeenkomstige wijze als bepaald in artikel 7.7.

-r

11.6.

Alle besluiten van de raad van toezicht worden genomen met meer dan de
helft van de uitgebrachte stemmen en overigens in overeenstemming met het
bepaalde in het reglement van de raad van toezicht bedoeld in artikel 17.3. —

Artikel 12. Boekjaar, jaarrekening, jaarverslag
12.1.

Het boekjaar van de coöperatie is gelijk aan het kalenderjaar.

12.2.

Het bestuur maakt jaarlijkse binnen zes (6) maanden na afloop van elk boekjaar de jaarrekening (bestaande uit de balans en de winst- en verliesrekening
met toelichting) van de coöperatie op in overeenstemming met het bepaalde
in de wet.

12.3.

De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

12.4.

De coöperatie is verplicht tot openbaarmaking bij het handelsregister indien
en voor zover de wet dit vereist.

Artikel 13. Winstbestemming
13.1.

Indien de jaarrekening een batig saldo aangeeft boven op de wettelijke reserves wordt dit aan de algemene reserves van de coöperatie toegevoegd ter
aanwending zoveel mogelijk in overeenstemming met haar doelstelling, tenzij
de algemene vergadering bij besluit genomen met algemene stemmen in een
vergadering waarin meer dan de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn het bestuur opdraagt een uitkering vast te stellen aan de leden
of een ander doel. In dit laatste geval worden de winsten zoveel mogelijk
aangewend overeenkomstig de doelstelling van de coöperatie.

Artikel 14. Algemene vergadering
14.1.

De algemene vergadering komt jaarlijks ten minste tweemaal bijeen in overeenstemming met het bepaalde in de wet en het bepaalde in het in artikel
17.1 bedoelde reglement.

14.2.

Algemene vergaderingen worden voorts gehouden zo dikwijls als het bestuur
of de raad van toezicht dit wenselijk oordeelt.

14.3.

De oproeping van leden geschiedt door het bestuur of door een bestuurder
hetzij, indien de coöperatie een raad van toezicht heeft, door de raad van
toezicht of een lid daarvan, op de wijze als door de wet en het in artikel 17.1
bedoelde reglement bepaald.

14.4.

De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van de raad van
toezicht of door de voorzitter van het bestuur of, indien er slechts één lid van
de raad van toezicht of het bestuur in functie is, door dit lid van de raad van
toezicht of dit lid van het bestuur. Indien de coöperatie geen raad van toezicht
heeft of geen leden van de raad van toezicht of het bestuur aanwezig of in
functie zijn, voorziet de algemene vergadering zelf in haar leiding.

Artikel 15. Besluitvorming in vergadering
15.1.

leder lid is bevoegd in persoon de algemene vergadering bij te wonen en
daarin het woord te voeren.

De bestuurder(s) en, indien de coöperatie een raad van toezictit hieeft, de teden van de raad van toezictit, tiebben als zodanig in de algemene vergadering een raadgevende stem.
15.2.

leder lid van de coöperatie dat niet geschorst is, heeft één stem.

15.3.

Tenzij in deze statuten of een reglement anders is bepaald, worden de besluiten in de algemene vergadering genomen met volstrel<te meerderheid van
stemmen.
Blanco stemmen gelden als niet uitgebracht.

15.4.

Stemming geschiedt mondeling, tenzij de voorzitter van de vergadering anders bepaalt.

-

15.5.

Bij stalling van stemmen is het voorstel verworpen.

15.6.

In een algemene vergadering, waarin alle leden vertegenwoordigd zijn, Icunnen, mits met algemene stemmen, rechtsgeldige besluiten worden genomen
ool< al zijn de voorschriften met betrekl<ing tot het oproepen en houden van
vergaderingen niet in acht genomen.

Artikel 16. Besluitvorming buiten vergadering
16.1.

Besluitvorming door leden kan op andere wijze dan in een algemene vergadering plaatsvinden doordat alle teden zich schriftelijk vóór het voorstel hebben verklaard, en mits met voorkennis van het bestuur en, indien de coöperatie een raad van toezicht heeft, de raad van toezicht van de coöperatie.

Artikel 17. Reglementen
17.1.

De algemene vergadering stelt op voorstel van het bestuur of de raad van
toezicht een huishoudelijk reglement van de coöperatie vast. De algemene
vergadering is op voorstel van het bestuur of de raad van toezicht te allen tijde bevoegd het huishoudelijk reglement te wijzigen of op te heffen.
Een bestuit van de algemene vergadering tot vaststelling, wijziging of opheffing van het hiervoor bedoelde reglement wordt genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig of
vertegenwoordigd is.

17.2.

Het bestuur stelt een bestuursreglement vast waarin nadere regels zijn opgenomen omtrent de besluitvorming, werkwijze van het bestuur en andere onderwerpen worden geregeld die naar het oordeel van het bestuur (nadere)
regeling behoeven ter aanvulling op de bepalingen in deze statuten. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het bestuursreglement te wijzigen of op te heffen.

17.3.

De raad van toezicht stelt een reglement van de raad overeenkomstig het
vorige lid. De raad van toezicht is te alten tijde bevoegd het reglement van de
raad van toezicht te wijzigen of op te heffen.

17.4.

De reglementen van de coöperatie mogen niet met de wet of deze statuten in

strijd zijn.
Artikel 18. Fusie, splitsing, omzetting, statutenwijziging, ontbinding
18.1.

De algemene vergadering kan besluiten tot fusie, splitsing, omzetting, wijziging van de statuten en tot ontbinding van de coöperatie met inachtneming
van het hierna bepaalde, het bepaalde in de wet en het bepaalde in het in artikel 17.1 bedoelde reglement.

18.2.

Een besluit tot statutenwijziging vereist een besluit van de algemene vergadering genomen met ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen,
ongeacht het aantal ter vergadering vertegenwoordigde leden. De oproeping
voor de vergadering waarin een besluit tot statutenwijziging behandeld zal
worden, wordt niet later verzonden dan op de zevende dag vóór die van de
vergadering.

18.3.

Een besluit tot ontbinding vereist een besluit van de algemene vergadering
genomen met ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen in een
vergadering waarin ten minste de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De oproeping voor de vergadering waarin een besluit tot ontbinding behandeld zal worden, wordt niet later verzonden dan op
de veertiende dag vóór die van de vergadering.

18.4.

Ingeval tot ontbinding van de coöperatie is besloten, geschiedt de vereffening
door de een of meer vereffenaars aangewezen door de algemene vergadering, tenzij de rechter een andere vereffenaar of andere vereffenaars benoemt. Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de beloning worden bepaald
door de vereffenaar of de vereffenaars gezamenlijk te genieten.

18.5.
18.6.

Tijdens de vereffening blijven de statuten zoveel mogelijk van kracht.
Het overschot na vereffening wordt door de vereffenaar(s) zoveel mogelijk
besteed overeenkomstig het doel van de coöperatie.

Artikel 19. Aansprakelijkheid leden
19.1.

De ieden en oud-leden zijn niet aansprakelijk voor de schulden van de coöperatie en zijn niet verplicht om in enig bij de ontbinding van de coöperatie blijkend tekort bij te dragen.

Artikel 20. Overgangsbepaling
20.1.

Het eerste boekjaar eindigt op eenendertig december tweeduizend veertien. -

SLOTVERKLARINGEN
Ten slotte verklaarde de comparant, handelend als gemeld:
A.

Benoeming eerste bestuurders
Voor de eerste maal worden tot bestuurders van de coöperatie benoemd:
Pauline Henriëtte Westendorp, voornoemd als Lid 1, in de functie van
voorzitter;
Frank Pieter Boon, voornoemd als Lid 2, in de functie van penningmeester;

Jolanda Simone Maria Sikking, voornoemd als Lid 3, in de functie van
secretaris; en
Ronald Adrianus Henricus van Oijen, voornoemd als Lid 4.
B.

Eerste leden coöperatie
De Oprichters zijn de eerste leden van de coöperatie.

C.

Volmachten
Van voormelde volmachten blijkt uit vier (4) onderhandse akten die aan deze
akte worden gehecht.

SLOT
De bij deze akte betrokken comparant is mij, notaris, bekend.
WAARVAN A K T E
wordt verleden te Amsterdam op de datum als in het hoofd van deze akte is vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en het geven van een toelichting
daarop aan de comparant, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen.
Na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet is deze akte door de comparant en
door mij, notaris, ondertekend.
(Volgt ondertekening).
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