Coöperatie van voedsel.coop facilitators B.A.
akte van statutenwijziging

ref: iz/bs/2015.003566.01

Vandaag, dinsdag negenentwintig december tweeduizend vijftien, verscheen voor mij, Willem
Petrus Maria Brantjes, notaris in Utrecht:
Ivo Thijs van der Zijl, kandidaat-notaris, geboren in IJsselstein op twintig maart
negentienhonderd zevenenzeventig, voor deze akte woonplaats kiezend op het adres van het
notariskantoor: Bemuurde Weerd oostzijde 19, 3514 AN in Utrecht.
De verschenen persoon, door het bestuur van de hieronder genoemde coöperatie aangewezen
om deze akte te ondertekenen, verklaarde het volgende.
BESLUIT TOT STATUTENWIJZIGING



De coöperatie: Coöperatie van voedsel.coop facilitators B.A., statutair gevestigd te
Enschede, kantoorhoudende op het adres: Stallestraat 38, 6261 ND in Mheer,
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
dossiernummer 63636336, hierna ook te noemen: «de coöperatie», is opgericht bij akte
op dertig juni tweeduizend vijftien verleden voor een waarnemer van genoemde notaris
Brantjes; haar statuten zijn nadien nooit gewijzigd.



De algemene vergadering van de coöperatie heeft op tweeëntwintig december
tweeduizend vijftien besloten de statuten van de coöperatie te wijzigen; van dit besluit
blijkt uit een uittreksel uit de notulen van die vergadering, dat aan deze akte is gehecht.



Het besluit tot statutenwijziging is genomen met inachtneming van alle door de statuten
gestelde vereisten. Bij het besluit tot statutenwijziging is de verschenen persoon
aangewezen om de statutenwijziging bij notariële akte tot stand te brengen.



Ter uitvoering van genoemd besluit worden artikel 1, artikel 2 en artikel 3 van de statuten
bij deze akte gewijzigd, zodat de statuten vanaf vandaag luiden als volgt.
STATUTEN

begripsbepalingen
In deze statuten wordt verstaan onder:
Algemene ledenvergadering:

het orgaan waaraan de wet en deze statuten bepaalde
bevoegdheden toekennen alsmede de bijeenkomst van
dit orgaan;
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de afkorting van ‘beperkte aansprakelijkheid’ als bedoeld
in artikel 2:56 van het Burgerlijk Wetboek.

Bestuur:

het orgaan van de coöperatie als bedoeld in artikel 2:44
van het Burgerlijk Wetboek;

Coöperatie:

de in artikel 1 genoemde coöperatie;

Jaarrekening:

de balans, winst- en verliesrekening en de toelichting
daarop;

Lid:

een lid van de coöperatie;

Schriftelijk:

bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een
ander

gangbaar

communicatiemiddel

wordt

overgebracht en op schrift kan worden ontvangen, mits
de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid
kan worden vastgesteld.
Overal waar in deze statuten bij de aanduiding van personen de mannelijke vorm gebruikt
wordt, worden daarmee zonder onderscheid zowel vrouwen als mannen bedoeld.
de naam van de coöperatie en haar zetel
1.1.

De naam van de coöperatie is: Coöperatie van Voedsel.Coop facilitators B.A.

1.2.

De coöperatie heeft haar zetel in de gemeente Utrecht.
het doel van de coöperatie

2.1.

De coöperatie streeft ernaar de voedselcoöperatie beweging in Nederland mee op gang te
brengen, te versterken en te versnellen. Op deze wijze willen de samenwerkende
facilitators een bijdrage leveren aan de kanteling van het huidige gangbare voedselsysteem
naar een voedselsysteem dat uitgaat van voedselsoevereiniteit: het recht van mensen op
gezond en cultureel passend voedsel, geproduceerd op ecologisch verantwoorde en
duurzame wijze in een voedsel- en landbouwsysteem dat door henzelf wordt
vormgegeven (uit de verklaring van Nyéléni, zevenentwintig februari tweeduizend zeven).
In een voedselcoöperatie slaan consumenten, winkeliers en producenten vanuit een
gemeenschappelijk gedeeld belang de handen ineen door voor gezamenlijke rekening en
risico een levensmiddelenwinkel te exploiteren. Een professionele winkel waar de werkers
(winkeliers) een reële arbeidsvergoeding ontvangen voor hun werk. Bijna altijd wordt
gekozen voor de verkoop van ecologische, duurzame, eerlijke en als het even kan lokale
producten (die niet altijd per se van een keurmerk zijn voorzien). Er zijn al duizenden
voedselcoöperaties over de hele wereld, maar helaas zijn er in Nederland nog maar
enkele.
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De oprichters van de coöperatie zijn de kwartiermakers en eerste facilitators van de
coöperatie. Zij hebben de voorbereidingen voor de oprichting op zich genomen,
nadrukkelijk met de intentie om na de oprichting meer facilitators als leden te
verwelkomen om gezamenlijk een bijdrage te leveren aan de voedselcoöperatie beweging
in Nederland.
2.2.

De coöperatie heeft als doel het verlenen van diensten en het leveren van producten aan
voedselcoöperaties, waaronder begrepen het ondernemen van alle verdere activiteiten die
met het hiervoor genoemde in de ruimste zin verband houden. De facilitators (de leden)
organiseren hun onderlinge samenwerking via de coöperatie, waardoor zij en
voedselcoöperaties profiteren van de voordelen van samenwerken (economisch belang).
Hiervoor

sluit

de

coöperatie

overeenkomsten

met

de

facilitators

en

met

voedselcoöperaties.
2.3.

Om haar doel te realiseren werkt de coöperatie samen met de stichting: Stichting
Voedsel.Coop (op dit moment/voorheen genaamd: Stichting Lazuur food community,
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
53813154). De leden van de coöperatie brengen het eigendom van ontwikkelde diensten en
producten onder bij genoemde stichting, die deze ter beschikking stelt aan nieuw te
vormen voedselcoöperaties (‘open source-gedachte’).

2.4.

De coöperatie kan overeenkomsten als die zij met haar leden sluit ook met anderen
aangaan, maar niet in een zodanige mate dat de overeenkomsten met de leden slechts
van ondergeschikte betekenis zijn.
de middelen om het doel te bereiken

3.

De coöperatie streeft dit doel onder meer na door:
-

het verspreiden, bekend maken en verder ontwikkelen van het voedselcoöperatie
gedachtegoed;

-

het ondersteunen van initiatiefnemers en voedselcoöperaties bij hun eigen
organisatie;

-

beschikbare kennis en ervaring te delen (best practises), te inspireren en te cocreëren;

-

het stimuleren van kennisontwikkeling, opleiding en onderzoek waarmee de
voedselcoöperatie beweging verder komt.
over het lidmaatschap

4.1.

Lid van de coöperatie kunnen uitsluitend zijn natuurlijke personen die zich als
samenwerkende facilitators inzetten voor het doel van de coöperatie.
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Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.
4.2.

Leden zijn zij die zich schriftelijk als lid bij de coöperatie hebben aangemeld en door de
coöperatie schriftelijk als lid zijn toegelaten.

4.3.

Ieder lid legt binnen acht dagen na toelating ten minste een door de algemene
ledenvergadering vastgesteld bedrag in; het basis inleggeld voor de financiering van de
activiteiten van de coöperatie.
Ieder lid wordt voor de als inleggeld gestorte bedragen - zijnde het basis inleggeld en
eventuele aanvullingen hierop - in de boeken van de coöperatie gecrediteerd
(lidmaatschapsrekening).
Zolang een lid het basis inleggeld niet heeft voldaan, kan hij zijn lidmaatschapsrechten
niet uitoefenen, tenzij het bestuur hiervan ontheffing verleent.

4.4.

Door of onder verantwoordelijkheid van het bestuur wordt een ledenregister bijgehouden,
waarin ten minste de namen, adresgegevens en/of e-mailadressen van alle leden en het
lidnummer van ieder lid zijn opgenomen. Ieder lid is verplicht wijzigingen in zijn gegevens
schriftelijk aan de coöperatie door te geven.

4.5.

Bij de inschrijving van de coöperatie wordt een door het bestuur ondertekend afschrift van
de ledenlijst bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel neergelegd. Binnen een
maand na het einde van ieder boekjaar wordt door het bestuur een schriftelijke opgave
van de wijzigingen die de ledenlijst in de loop van het boekjaar heeft ondergaan, aan de bij
het handelsregister neergelegde lijst toegevoegd of wordt, indien de Kamer van
Koophandel dit nodig oordeelt, een nieuwe lijst neergelegd.

4.7.

De aansprakelijkheid van de leden of oud-leden voor een tekort van de coöperatie is
beperkt tot het basis inleggeld, zoals dat destijds voor het desbetreffende lid door de
algemene ledenvergadering is vastgesteld.
Zodra aan een oud-lid het basis inleggeld is terugbetaald ten gevolge van beëindiging van
het lidmaatschap, is iedere verplichting van dat oud-lid om in een bij de ontbinding van de
coöperatie blijkend tekort bij te dragen, uitgesloten.
over het einde van het lidmaatschap

5.1.

Het lidmaatschap eindigt door:
-

overlijden van het lid;

-

opzegging door het lid;

-

opzegging door het bestuur wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de
vereisten die door de statuten voor het lidmaatschap zijn gesteld, wanneer een lid
zijn verplichtingen jegens de coöperatie niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs
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van de coöperatie niet gevraagd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
-

ontzetting uit het lidmaatschap (royement) wanneer een lid in strijd met de
statuten, reglementen of besluiten van de coöperatie handelt of wanneer een lid de
coöperatie op onredelijke wijze benadeelt.

5.2

Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de coöperatie kan slechts
geschieden tegen het einde van een boekjaar en met inachtneming van een
opzeggingstermijn van twee maanden. Echter, het lidmaatschap kan onmiddellijk worden
beëindigd, indien van de coöperatie of van het lid redelijkerwijs niet gevraagd kan worden
het lidmaatschap te laten voortduren.

5.3.

Een opzegging in strijd met het hiervoor in artikel 5.2 bepaalde, doet het lidmaatschap
eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was
opgezegd.

5.4.

Een lid kan voorts zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een
maand nadat hem een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn
verzwaard, is bekend geworden of medegedeeld; het besluit is dan niet op hem van
toepassing. Deze bevoegdheid van het lid geldt niet voor het geval van wijziging van
geldelijke rechten en verplichtingen, waaronder in ieder geval wordt begrepen een
verhoging van de contributie.

5.5.

Een lid kan zijn lidmaatschap ook met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand
nadat hem een besluit is meegedeeld tot omzetting van de coöperatie in een andere
rechtsvorm of tot fusie of splitsing in de zin van Boek 2, Titel 7 van het Burgerlijk Wetboek.

5.6.

Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door de algemene ledenvergadering.

5.7.

Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de coöperatie op de grond dat
een lid zijn verplichtingen jegens de coöperatie niet nakomt of dat redelijkerwijs van de
coöperatie niet gevraagd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, staat de
betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit
beroep open op de algemene ledenvergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste
schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de
beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met dien verstande evenwel
dat het geschorste lid toegang heeft tot de algemene ledenvergadering waarin het besluit
tot schorsing wordt behandeld, en bevoegd is daarover het woord te voeren.

5.8.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft desalniettemin de
jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

5.9.

Bij beëindiging van het lidmaatschap door een lid zullen de als inleggeld gestorte
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bedragen, zoals bedoeld in artikel 4.3, worden terugbetaald op een door het bestuur vast
te stellen tijdstip, maar niet later dan twee jaar na beëindiging van het lidmaatschap. Het
bestuur zal tot uitbetaling overgaan op het moment dat de reserves van de coöperatie dit
toelaten en het voortbestaan van de coöperatie hierdoor niet in gevaar komt, zulks ter
beoordeling van het bestuur.
rechten & plichten van de leden
6.1.

De leden betalen elk jaar een door de algemene ledenvergadering vast te stellen
contributie. Het bestuur is bevoegd om, wegens bijzondere omstandigheden, een lid
geheel of ten dele uitzondering te verlenen van het betalen van contributie in enig jaar.

6.2.

Het bestuur van de coöperatie kan ten behoeve van haar leden rechten bedingen en uitsluitend met de voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering - ten
laste van haar leden verplichtingen aangaan (bijvoorbeeld het sluiten van overeenkomsten
met derden namens de leden). Dergelijke verplichtingen moeten bij het doel en de aard
van de coöperatie passen.

6.3.

Als een lid zijn lidmaatschap opzegt, heeft dat niet automatisch tot gevolg dat een
verplichting die de coöperatie ten laste van dat lid is aangegaan, niet meer op hem van
toepassing is.
over het bestuur van de coöperatie

7.1.

Het bestuur van de coöperatie bestaat uit een door de algemene ledenvergadering vast te
stellen aantal van ten minste twee en ten hoogste vijf leden.

7.2.

Bestuursleden worden benoemd door de algemene ledenvergadering. De voorzitter,
secretaris en penningmeester van het bestuur worden in functie benoemd. Alleen de
functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon worden verenigd.

7.3.

In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
Ook als het aantal bestuursleden minder dan twee bedraagt blijft het bestuur bevoegd;
het bestuur moet dan wel zo spoedig mogelijk nadat het aantal bestuursleden beneden
het aantal van twee is gedaald een algemene ledenvergadering bijeenroepen om in de
vacature te voorzien.
einde bestuurslidmaatschap; schorsing

8.1.

Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door
de algemene ledenvergadering worden ontslagen of geschorst. Elke schorsing kan één of
meer malen worden verlengd, maar in totaal niet langer duren dan zes maanden. Is na
verloop van die tijd geen beslissing genomen tot opheffing van de schorsing of tot
ontslag, dan eindigt de schorsing.
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Elk bestuurslid treedt af uiterlijk twee jaar na zijn benoeming, volgens een door het
bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende bestuurder is herkiesbaar. Wie
in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn
voorganger in.

8.3.

Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door het eindigen van het lidmaatschap van de
coöperatie en door bedanken (aftreden op eigen verzoek).
bestuurstaak; taakverdeling

9.1.

Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen
van de coöperatie, waaronder in ieder geval wordt begrepen het vertegenwoordigen van
de coöperatie, het faciliteren van het proces van visie- en beleidsvorming en het
zorgdragen voor alles dat hieruit voortvloeit, een en ander vanuit een open en
transparante werkwijze.

9.2.

Het bestuur kan bij een taakverdeling bepalen met welke taak ieder bestuurslid meer in
het bijzonder zal zijn belast.

9.3.

Besluiten van het bestuur kunnen ook buiten vergadering worden genomen, schriftelijk of
op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle bestuursleden is voorgelegd en
geen van hen zich tegen de desbetreffende wijze van besluitvorming verzet. Schriftelijke
besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle
bestuursleden.
vertegenwoordiging

10.1. Het bestuur is bevoegd de coöperatie te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot
vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
10.2. Ingeval van een tegenstrijdig belang tussen de coöperatie en een bestuurslid wordt de
coöperatie vertegenwoordigd door een ander bestuurslid. Ingeval van een tegenstrijdig
belang tussen de coöperatie en alle bestuursleden wordt de coöperatie vertegenwoordigd
door het bestuurslid of de andere persoon die de algemene ledenvergadering daartoe
aanwijst.
goedkeuring van bestuursbesluiten
11.1.

Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, zijn aan de goedkeuring van de
algemene ledenvergadering onderworpen alle besluiten van het bestuur omtrent:
a.

het verkrijgen en vervreemden alsmede het huren, verhuren en op andere wijze in
gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen;

b.

het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden,
waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de coöperatie verleend
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bankkrediet;
c.

het aangaan van overeenkomsten waarin de coöperatie zich borg stelt of waarbij zij
hoofdelijk aansprakelijk wordt, dan wel zich op enig andere wijze verbindt voor
schulden of andere verplichtingen van een lid of van derden;

d.

het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures,
doch met uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel
kunnen lijden en anders dan in de gebruikelijke uitoefening van de inning van
schulden aan de coöperatie en het aangaan van vaststellingsovereenkomsten; en

e.

zodanige rechtshandelingen als door de algemene ledenvergadering duidelijk
omschreven en schriftelijk ter kennis van het bestuur zijn gebracht.

Met betrekking tot de bovenstaande bepalingen wordt een besluit van het bestuur tot het
aangaan van een rechtshandeling gelijkgesteld aan een besluit van het bestuur tot het
nemen of goedkeuren van een besluit van enig orgaan van een rechtspersoon waarin de
coöperatie deelneemt, mits laatstbedoeld besluit aan goedkeuring als hiervoor bedoeld in
dit lid is onderworpen.
11.2. Het ontbreken van de goedkeuring van de algemene ledenvergadering op een besluit als
hiervoor in artikel 11.1 bedoeld, tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van bestuur of
bestuursleden niet aan.
over het vaststellen & verdelen van de winst
12.1. De algemene ledenvergadering beslist welke bestemming aan de winst, zoals die blijkt uit
de vastgestelde jaarrekening, wordt gegeven.
12.2

Een tekort zal in eerste instantie ten laste worden gebracht van de reserves van de
coöperatie en daarna ten laste van de basis inleggelden van de leden.

12.3. Leden kunnen in geen geval aanspraak maken op een uitkering ten laste van de in de
onderneming aanwezige reserves en/of goodwill.
over de jaarstukken
13.1. Het boekjaar van de coöperatie is gelijk aan het kalenderjaar.
13.2. Het bestuur draagt zorg voor het bijhouden en verantwoorden van de financiën van de
coöperatie, zodanig dat de rechten en plichten van de coöperatie steeds kunnen worden
gekend.
13.3. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze
termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene ledenvergadering op grond van
bijzondere omstandigheden, maakt het bestuur een jaarrekening op en legt het bestuur
deze voor de leden ter inzage. De jaarrekening bestaat uit een balans en een winst- en
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verliesrekening met toelichting.
13.4. De opgemaakte jaarrekening wordt ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de
ondertekening van een of meer van hun, dan wordt daarvan onder opgave van reden
melding gemaakt.
13.5. De coöperatie zorgt dat de opgemaakte jaarrekening vanaf de oproep voor de algemene
ledenvergadering, bestemd tot behandeling van de jaarrekening, voor de leden ter inzage
ligt.
13.6. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering, die het bestuur
uiterlijk een maand na afloop van de hiervoor in artikel 13.3 genoemde termijn laat
plaatsvinden.
13.7. Indien geen accountantsverklaring als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek
beschikbaar wordt gesteld, dan benoemt de algemene ledenvergadering jaarlijks een
controlecommissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen
uitmaken. De controlecommissie onderzoekt de jaarrekening en brengt aan de algemene
ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit. Vereist het onderzoek van de
jaarrekening bijzondere boekhoudkundige kennis dan kan de controlecommissie zich
door een deskundige laten bijstaan. Het bestuur is verplicht de controlecommissie ten
behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar
desgewenst de kas te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de
coöperatie voor raadpleging beschikbaar te stellen.
13.8. De algemene ledenvergadering kan volledige of beperkte decharge verlenen aan de
bestuursleden voor het gevoerde bestuur.
13.9. Het bestuur is verplicht de hiervoor in de artikelen 13.2 en 13.3 bedoelde boeken,
bescheiden en andere gegevensdragers gedurende tien jaren te bewaren.
13.10. Uiterlijk een maand voor het verstrijken van het boekjaar, legt het bestuur de begroting
voor het komende boekjaar ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering voor.
over de algemene ledenvergadering
14.1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de coöperatie alle bevoegdheden toe die
niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
14.2. Jaarlijks, uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging
van deze termijn door de algemene ledenvergadering, wordt een algemene
ledenvergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering komen onder
meer aan de orde:
a.

indien van toepassing: het verslag van de in artikel 13.7 van deze statuten bedoelde
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controlecommissie;
b.

vaststelling van de jaarrekening;

c.

verlening van decharge aan bestuursleden;

d.

tenzij voor het volgende boekjaar reeds aan een accountant een opdracht als
bedoeld in artikel 13.7 van deze statuten is verleend: benoeming van een
accountant of controlecommissie overeenkomstig artikel 13.7 van deze statuten;

e.

voorziening in eventuele vacatures;

f.

voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de
vergadering.

14.3. Andere algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen zo dikwijls het bestuur dit
wenselijk oordeelt, of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is.
14.4. Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het
uitbrengen van één tiende gedeelte van de 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 na indiening van het verzoek. Indien aan het
verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot
die bijeenroeping overgaan, met inachtneming van de in artikel 18 van deze statuten
vermelde oproepingstermijn. De verzoekers kunnen dan zelf voorzien in de leiding van de
vergadering en het opstellen van de notulen.
toegang en stemrecht
15.1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden van de coöperatie. Geen
toegang hebben geschorste leden, behoudens het bepaalde in artikel 5.7 van deze
statuten, en geschorste bestuursleden.
15.2. Over toelating van andere dan de hiervoor in artikel 15.1 bedoelde personen beslist de
algemene ledenvergadering zelf.
15.3. Ieder lid van de coöperatie dat niet geschorst is, heeft een stem.
15.4. Een stemgerechtigde kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen
tot het uitbrengen van zijn stem.
voorzitterschap; notulen
16.1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur, tenzij
de algemene ledenvergadering daarvoor een ander aanwijst.
16.2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door een daartoe door de algemene
ledenvergadering aangewezen persoon notulen gemaakt.
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besluitvorming van de algemene ledenvergadering
17.1. Het in de algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de
uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen
besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
17.2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in het eerste lid bedoeld oordeel de
juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid
van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk
geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming
vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
17.3. Voor zover door de wet of de statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven,
worden alle besluiten van de algemene ledenvergadering genomen met volstrekte
meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
17.4. Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht.
17.5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft
verkregen, heeft een tweede stemming plaats. Heeft op dat moment weer niemand de
volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats totdat hetzij één
persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is
gestemd en de stemmen staken. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de
stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
17.6. Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen, onverminderd het hiervoor in artikel
17.5 bepaalde.
17.7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de algemene ledenvergadering bepaalt dat
de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een verkiezing van
personen kan ook een aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de stemmen schriftelijk
worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde een hoofdelijke
stemming verlangt.
17.8. Zolang in een algemene ledenvergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn,
kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle
aan de orde komende onderwerpen - dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot
ontbinding - ook al is de oproeping niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig
ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee
verband houdende formaliteit niet in acht genomen.
17.9. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen,
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heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van
de algemene ledenvergadering.
bijeenroeping algemene ledenvergadering
18.1. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur,
onverminderd het bepaalde in artikel 14.4 van deze statuten. De oproeping geschiedt
schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister, bedoeld in artikel 4.4
van deze statuten. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste twee weken, de dag
van de oproeping en de dag van de vergadering niet meegerekend.
18.2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
huishoudelijk reglement
19.

De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
statutenwijziging

20.1. De statuten van de coöperatie kunnen alleen worden gewijzigd door een besluit van de
algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat daar een
wijziging van de statuten wordt voorgesteld.
20.2. Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel
tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering
een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen,
voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt
gehouden.
20.3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derde van de stemmen,
uitgebracht in een vergadering waarin ten minste de helft van de leden aanwezig of
vertegenwoordigd is. Is niet de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan
wordt na die vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden binnen vier
weken, doch niet eerder dan twee weken na de eerste vergadering, waarin - ongeacht het
aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden - over het voorstel zoals dat in de vorige
vergadering aan de orde is geweest kan worden besloten met een gewone meerderheid
van de uitgebrachte stemmen.
20.4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is
opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder bestuurslid bevoegd.
20.5. Het bepaalde in de artikelen 20.1 en 20.3 van deze statuten is van overeenkomstige
toepassing op een besluit tot juridische fusie of juridische splitsing.
ontbinding & vereffening
21.1. De coöperatie kan worden ontbonden door een besluit van de algemene
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ledenvergadering. Het bepaalde in de artikelen 20.1 en 20.3 van deze statuten is van
overeenkomstige toepassing.
21.2. Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders. Het bestuur kan
besluiten om andere personen tot vereffenaar te benoemen.
21.3. Bij het besluit tot ontbinding wordt een bestemming gegeven aan het batig saldo dat
resteert na voldoening van alle schulden van de ontbonden coöperatie, een en ander in de
geest van de doelstelling van de coöperatie.
21.4. Op de vereffening zijn voor het overige de bepalingen van Boek 2, Titel 1 van het Burgerlijk
Wetboek van toepassing.
HET SLOT VAN DEZE AKTE

De identiteit van de verschenen persoon heb ik vastgesteld aan de hand van zijn
identiteitsbewijs, zodat hij mij bekend is.
Ik heb de verschenen persoon de inhoud van deze akte uitgelegd, een toelichting gegeven en
gewezen op de gevolgen die de inhoud met zich meebrengt. Hij heeft verklaard dat hij een
concept van deze akte heeft gelezen, de inhoud kent en daarmee instemt.
Nadat ik de akte gedeeltelijk heb voorgelezen hebben de verschenen persoon en ik de akte
ondertekend. Het origineel van deze akte zal op mijn kantoor blijven. De akte is verleden in
Utrecht op de datum die ik in het begin van deze akte vermeld heb.

NA ONDERTEKENING
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
Utrecht, 29 december 2015
Willem Petrus Maria Brantjes, notaris
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