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Agendapunt 6: Statutenwijziging 

 

Datum Agendapunt/ 
volgnr 

Vraag Antwoord 

9-12-
2020 

6.1 art 21.2 :  'tot benoemde bevoegd orgaan' snap ik echt 
niet, is hier bedoeld 'tot benoeming bevoegd orgaan'? 
 

Wat fijn dat u zo goed heeft meegelezen. De notaris mag kennelijke misslagen en 
schrijffouten corrigeren. 
 
  

9-12-
2020 

6.2 art 32:  'wordt (..) bepaalt' moet zijn 'wordt (...) bepaald', 
immers de verleden tijd van bepalen is bepaalde en niet 
bepaalte, dat is toch niet zo moeilijk? 

Zie 6.1 

9-12-
2020  

6.3 18.4 uitvoerend bestuurder wordt voor onbepaalde tijd 
benoemd. Dus geen proeftijd?  

Met uitvoerend bestuurder wordt een arbeidsovereenkomst aangegaan, en dat is 
met proeftijd. Hier wordt bedoeld dat de uitvoerend bestuurders niet rouleren op 
basis van rooster van aftreden. 

9-12-
2020 
 

6.4 Dus ook direct ontslag mogelijk door niet-uitvoerende 
bestuurders? 

 

Het bestuur is bevoegd tot schorsing van een uitvoerend bestuurder eventueel 
gevolgd door een besluit tot ontslag (art.16.3). 

9-12-
2020 

6.5 Art 23.2 In de jaarvergadering die uiterlijk 6 maanden na 
afloop van het boekjaar worden gehouden, komen wel 
notulen, bestuursverslag en jaarrekening  aan de orde. 
Maar de onderwerpen c t/m e komen in de tweede 
vergadering van het jaar aan de orde. Staat het hier dan 
nog wel goed? 

Het klopt dat inmiddels gebruikelijk is de begroting in een tweede vergadering te 
behandelen, conform art. 23.3, voorafgaande aan het nieuwe jaar. Mocht ooit het 
aantal vergadering weer beperkt worden tot één dan moet daarin ook de begroting 
worden behandeld. 

10-12-
2020 

6.6 Artikel 1. lid 2. - Gevestigd in Oude-Tonge. Waarom in 
hemelsnaam in Oude-Tonge? Is dat de beste plek van het 

We houden kantoor in Oude-Tonge. Wijzigen voegt niets toe. 
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Datum Agendapunt/ 
volgnr 

Vraag Antwoord 

eiland? Veronderstel nu eens dat er in noem maar wat 
Dirksland een prachtige vestigingsplaats ter beschikking 
zou komen dan hebben de statuten dat bij voorbaat 
onmogelijk gemaakt. 
Voorstel: Wijzig "Oude-Tonge" in Goeree-Overflakkee. 

 
 
 
  

10-12-
2020 

6.7 Artikel 5. Leden van de coöperatie kunnen zijn natuurlijke 
personen van achttien jaar en ouder en woonachtig op 
Goeree- Overflakkee., etcetera. Is het woord "kunnen" ook 
van toepassing op het zinsdeel "woonachtig op Goeree-
Overflakkee"? Of is het wonen op Goeree-Overflakkee 
verplicht? En geldt deze zin voor ALLE leden? Zoals: 
Aspirant Leden, Leden, Ereleden, Bestuursleden en welke 
andere ledensoort er misschien nog bij gaat komen? 

Wanneer men lid wil worden moet men op Goeree-Overflakkee wonen. Bij 
verhuizing naar een andere gemeente is het niet noodzakelijk het lidmaatschap op 
te zeggen, zoals dat voorheen wel zo was. Dat geldt voor alle leden. Reden hiervoor 
is dat we van oudsher van mening zijn dat “wie tegen windturbines aankijkt er ook 
van mee mag profiteren.” 
 

10-12-
2020 

6.8 Daarnaast luidt de zin "leden kunnen zijn natuurlijke 
personen". Welke andere soorten personen of niet 
personen kunnen lid zijn van de coöperatie? 

Ook rechtspersonen gevestigd op Goeree-Overflakkee kunnen lid worden. 
Ongeveer 1% van onze leden is een rechtspersoon. 
 

10-12-
2020 

6.9 Artikel 6. Kan ook een niet lid tot erelid benoemd worden? In principe wel. 
 

10-12-
2020 

6.10 Artikel 7. Zijn Donateurs (ook) verplicht op Goeree-
Overflakkee te wonen of te resideren? Of gelden daarvoor 
andere voorwaarden? 

Een donateur hoeft niet op Goeree-Overflakkee te wonen. 
 

10-12-
2020 

6.11 Art 9. Als niet (meer) voldaan wordt aan de voorwaarde op 
Goeree-Overflakkee te wonen of te resideren, is dat dan 
reden het lidmaatschap te beëindigen? Zoiets staat niet in 

Vroeger wel, tegenwoordig niet meer. 
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Vraag Antwoord 

artikel 9. Maar de voorwaarde wordt wel gesteld in artikel 
5. 

 

10-12-
2020 

6.12 Art. 16.4 sub 2 Waarom is er een uitzondering gemaakt 
voor leden van het uitvoerende bestuur i.v.m. 
lidmaatschap van de coöperatie?  

Het uitvoerend bestuur wordt aangetrokken op basis van hun professionaliteit. Bij 
de werving hiervan is het, meer nog dan bij niet-uitvoerende bestuursleden, zaak 
de best passende keuze te maken. Het is denkbaar dat dit iemand is die geen lid is 
of zelfs geen inwoner van Goeree-Overflakkee. 
 

10-12-
2020 

6.13 Art. 18.3 en 18.4. Kunt u mij uitleggen waarom niet 
uitvoerende bestuurders dwingend aftreden volgens een 
rooster en uitvoerende bestuurders daar vrij van zijn?  

Om dezelfde reden als hierboven: als je professionals aantrekt dan bied je deze een 
arbeidscontract aan. Dat is tijdelijk (bijvoorbeeld vanwege proeftijd, of vanwege 
interim) of onbepaald. In een arbeidsovereenkomst is nooit sprake van een rooster 
van aftreden. 

10-12-
2020  

6.14 Botsen artikel 17.4 en 21.7 niet met elkaar? Bij 17.4 staat 
dat een of meerdere bestuurders rechtsgeldig kunnen 
besluiten, waarbij bij 21.7 staat dat dit het bestuur of 2 
bestuurders moeten zijn. 

Dit behoeft wel enig verduidelijking. (in ieder geval voor 
mij…) 

Artikel 17 betreft de verdeling van taken binnen het bestuur. Het is denkbaar dat 
de uitvoerende bestuursleden zelfstandig een besluit moeten kunnen nemen die 
behoren tot hun takenpakket. Bijvoorbeeld over het aannemen van personeel. 
Bestuur stelt uitbreiding personeel vast - ALV stelt begroting vast - uitvoerend 
bestuur beslist binnen die kaders zelfstandig over het arbeidscontract. 
De kaders zijn altijd: bestuursbeleid + reglement + begroting. 
 
Artikel 21 betreft niet besluitvorming maar vertegenwoordiging. Dit kan gebeuren 
door 2 bestuursleden, maar gebeurt altijd met instemming van het voltallige 
bestuur op basis van een door het volledige bestuur genomen besluit. Immers het 
voltallige bestuur is aansprakelijk voor alle genomen besluiten. 

10-12-
2020 
 

6.15 Indien de statuten niet goedgekeurd worden, dan zou ik 
persoonlijk bij artikel 22.7 de verwijzing naar de wettekst 
(artikel 2.10 BW lid 3) opnemen en niet het aantal jaren 

Goede suggestie, gaan we een volgend keer overnemen. Er zal echter geen sprake 
zijn van onduidelijkheid want de wet gaat altijd boven de statuten. 
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volgnr 

Vraag Antwoord 

noemen. Wanneer dit nl verandert binnen de wet, moeten 
de statuten daar ook weer op aangepast worden 

11-12-
2020 

6.16 - In de artikelen 16 en 17 staat klip-en-klaar de 
samenstelling van de bestuursstructuur toch zou ik graag 
in een organogram een en ander inzichtelijk zien gemaakt. 

- In het hiervoor genoemde organogram zou dan de lijnen 
van verantwoordelijkheid vóór en lijnen van 
verantwoording aan zichtbaar moeten zijn. In de artikelen 
16 en 17 worden grotendeels de verantwoordelijkheid 
vóór en de verantwoording aan geregeld toch ik dat graag 
in een organogram zichtbaar gemaakt zien. 

Het organogram is zichtbaar in de eerdere presentaties, bijvoorbeeld 
https://www.deltawind.nl/wp-content/uploads/2020/11/Presentatie-
Ledenraadpleging-_publicatie.pdf in de sheets basismodel en monistisch model. 
Hier staan ook bevoegdheden benoemd, hoewel die duidelijker omschreven staan 
in de statuten. 
  

11-12-
2020 

6.17 - Besluiten worden genomen door een genoemde 
meerderheid van de uitgebrachte stemmen hierdoor maak 
ik me wat zorgen over de geldigheid wanneer bijv. 60 
leden van de meer dan 2000 leden deelnemen aan de 
vergadering en zij in kleine samenstelling besluiten kunnen 
nemen namens allen. 

Van de aan de stemming deelnemende leden moet twee derde instemmen met de 
statutenwijziging en voor de overige punten moet er een meerderheid zijn. 
Wat betreft deelname het volgende: Normaal gesproken, bezoeken ongeveer 100 
leden de ALV. Voor deze digitale versie hebben zich 92 deelnemers aangemeld en 
daarnaast nog 98 stemmers op basis van reeds verstrekte informatie. Wij vragen 
ons af of we dit aantal deelnemers hadden behaald met een reguliere vergadering. 

11-12-
2020 

6.18 - Besluiten genomen als genoemd in art. 17.2b hoe 
verhouden die zich tot de besluiten als genoemd in art. 26 
. 

Bevoegdheden van de ALV staan in art. 23. Het bestuur moet binnen deze kaders 
handelen. Dus art. 17.2 moet gebeuren binnen de door de ALV gestelde kaders. 
 

14-12-
2020 

6.19 Zijn de regelingen van uw concept identiek aan de per 1 
januari 2021 komende wet bestuur en toezicht 
rechtspersonen? Zo nee, waarom  afwijkend?  

Inderdaad hebben we de inhoud van de wet Bestuur en Toezicht bij deze 
statutenwijziging meegenomen.  
Overigens is bekend geworden dat de ingangsdatum van deze wet 1 juli 2021 
wordt. 

https://www.deltawind.nl/wp-content/uploads/2020/11/Presentatie-Ledenraadpleging-_publicatie.pdf
https://www.deltawind.nl/wp-content/uploads/2020/11/Presentatie-Ledenraadpleging-_publicatie.pdf
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14-12-
2020 

6.20 Is er een reden waarom er nog vóór die datum gehandeld 
wordt? 

 

Niet anders dan dat we een proces dat intern al drie jaar loopt een keer willen 
afronden. 
 

14-12-
2020 

6.21 Ligt er al een passend bestuursreglement en 
directiereglement klaar? 

 

Ja, we werken al sinds jaar en dag met een bestuurs- en directiereglement. Zie ook 
website. De strekking van het nieuwe reglement is een rechtstreekse vertaling 
hiervan naar NUB en UB, maar is nog niet definitief vastgesteld. 
 

14-12-
2020 

6.22 Het komt voor dat rechtspersonen opgericht worden dan 
wel er aan deelgenomen gaat worden en dat er daarvoor 
benoemingen namens Deltawind worden 
voorgedragen/gedaan. Heeft daarbij de ALV geen 
zeggenschap op dit mogelijk belangrijke item? 

Dient dat niet in een artikel te worden verwoord? 

 

Het oprichten van rechtspersonen vloeit voort uit bedrijfsmatige activiteiten (zie 
art. 2.1.b). Het ontwikkelen van een windpark doen we in een BV om te voorkomen 
dat bij een faillissement de coöperatie ook failliet gaat. Het bestuur van de 
coöperatie vormt de AVA, de directeur (straks UB) voert directie. Bij financiering 
eist de bank eveneens een vennootschap omdat een ALV een te onzekere factor is 
in de besluitvorming. 
Deze rechtspersonen vloeien voort uit de bedrijfsvoering derhalve is benoeming 
vanuit de ALV niet aan de orde.  
Voor andere entiteiten, zoals Windfonds bijvoorbeeld, worden advertenties 
geplaatst voor bestuursleden, deze benoemt (het bestuur van) Deltawind niet 
alleen. 

15-12-
2020 

6.23 In een monistische organisatie heeft iedere individuele 
bestuurder de mogelijkheid om financiële verplichtingen 
aan te gaan. Is dit bedrag gelimiteerd? En zo ja hoe hoog. 

Nee, die bevoegdheden staan los van de bestuursstructuur. Je bepaalt als 

organisatie zelf welke financiële bevoegdheden bestuursleden hebben. De 

structuurverandering op zichzelf heeft daar geen invloed op.  

NUB’ers hebben geen zelfstandige financiële bevoegdheden. UB’ers alleen binnen 

de begroting die de ALV heeft goedgekeurd én de kaders van bestuursreglement en 

procuratieregeling. 
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Onderstaande vragen zijn vlak voor of tijdens de vergadering gesteld (niet afzonderlijk behandeld omdat ze in de 

presentatie terugkwamen) 

Datum Agendapunt/ 
volgnr 

Vraag Antwoord 

16-12-
2020 

6.24  Artikel bestuur 16.2  aantal bestuurders oneven aantal . 
Het bestuur uitvoeren en niet - uitvoerend  telt zes 
personen. 
  
Artikel 16.5 deze persoon niet - uitvoerend vijfde 
bestuurder. 
 Twee uitvoerenden personen is dit juist een oneven 
aantal. 

Uw opmerking betreft het even aantal bestuursleden. We hebben aangekondigd 

dat we het bestuur gaan aanvullen zodat het aantal oneven wordt. 

  

16-12-
2020 

6.25 Moet een wijziging van een huishoudelijk reglement op 
dezelfde manier worden voorgelegd en vastgesteld als een 
statutenwijziging? Of kan het huishoudelijk reglement 
wijzigen ook als “dagelijkse taak” worden gedaan door het 
bestuur en / of directie?  

Het opstellen van reglementen behoort, ook in de oude statuten, tot 

verantwoordelijkheid van bestuur.  

16-12-
2020 

6.26 De wijziging van de coöperatie is heel wijzigend in 
scheiding tussen aan- en bijsturende mogelijkheden. 
Welke juridische, arbeid technische en functionerende 
verschillen zijn er tussen een bestuurder versus een 
werknemer? Zo ook versus ‘n bestuurder die ook 
gedeeltelijk arbeid technische status heeft? Hoe wordt een 
bestuurder beoordeeld op de arbeid technische aspecten? 
Wil graag voorleggen dat de werking van deze structurele 
wijziging van de coöperatie over 2 jaar wordt beoordeeld. 
Dit komt voort uit het besef dat dagelijkse sturing van 

Het klopt, er is straks verschil tussen bestuurders met arbeidscontract en 
bestuurders zonder. Die zonder arbeidscontract beoordelen die mét.  Zoals ook 
voorheen het bestuur (zonder arbeidscontract) de directie (met arbeidscontract) 
beoordeelt.  
Het Niet-Uitvoerende bestuur kan, indien noodzakelijk, het Uitvoerend bestuur 
schorsen of het arbeidscontract beëindigen. 
De ALV kan, indien noodzakelijk, het Niet Uitvoerende bestuur schorsen of naar 
huis sturen. 
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werknemers vanuit bestuur wordt gedaan. Verder is het zo 
dat een bestuurder een werknemer wordt.   

16-12-
2020 

6.27 Betreffend artikel 27. Is het zo dat de coöperatie er voor 
kan gaan kiezen dat aspecten juist middels electronische 
verkiezing plaatsvinden (zoals nu)? Niet iedereen kan dat 
…. Hoe wordt geregeld als binnen ’n gezin meerdere leden 
zijn die niet allemaal met een aparte inlogging deelnemen 
aan de vergadering, dat ieder lid apart wordt benaderd 
voor stemming? Praktijk nu is dat dit niet mogelijk is.  

Wettelijk is digitaal vergaderen mogelijk gemaakt vanwege corona. Wij vinden dit 
ook niet ideaal maar wie weet hoe lang dit nog duurt. Het stopzetten van lopende 
processen vinden wij niet aan de orde. 
 
Leden moeten zelf zorgen dat ze in staat zijn de vergadering bij te wonen. We 
hebben al in een vroeg stadium de leden nauwkeurig uitgelegd wat ze daarvoor 
moesten doen.  
Dat geldt ook wanneer de vergadering fysiek had plaatsgevonden: de leden moeten 
zelf zorgen dat ze in de zaal aanwezig zijn.  Sommige leden zijn juist blij met digitaal 
omdat ze fysiek nooit in staat zijn te komen. 

16-12-
2020 

6.28 In lid 3 wordt geschreven dat “….voorwaarden bij gebruik 
elektronische communicatiemiddelen (in dit artikel 
bedoelend op stemrecht) in het huishoudelijk reglement 
worden bepaald….”. Hoe wordt geregeld dat er zekerheid 
bestaat dat de beschreven “voorwaarden” voor ALLE leden 
bereikbaar, beschikbaar, nuttig en gebruikend kunnen 
zijn?  

Zie antwoord 6.27  

16-12-
2020 

6.29 Een uitvoerend bestuurslid wordt voor onbepaalde tijd 
benoemd. Ik begrijp wel dat een werknemer meestal voor 
onbepaalde tijd wordt benoemd. Dat is ook zinvol en geen 
probleem. Máár dat is in het geval van een bestuurslid 
helemáál niet noodzakelijk! Dit is een belangrijk issue in 
het scheiden van het doel en functie van het bestuur 
namens de coöperatie in de richting van de 
werkorganisatie. Ik wil graag voorleggen in de vergadering 
dat het mijn inziens helemáál niet noodzakelijk is om een 
bestuurslid voor onbepaalde tijd te benoemen! Dit is 

Zie antwoord 6.26.  In een arbeidscontract kan geen rooster van aftreden worden 

opgenomen. Wel kan een tijdelijk contract worden afgesloten, wat zo nodig ook zal 

gebeuren. 
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verder ook in tegenstelling tot de niet-uitvoerende 
bestuursleden. Deze worden toch wel tijdelijk gekozen?..... 

16-12-
2020 

6.30 De zin in art. 18.1 “Een bestuurder kan, …., te allen tijde 
door het orgaan dat hem heeft benoemd worden 
ontslagen of geschorst.” is in tegenstelling tot de strekking 
in art. 18.4. Bij het ene artikel kan je weggestuurd worden. 
In het andere artikel blijf je altijd voor onbepaalde tijd ……. 

Zie antwoorden 6.26, 6.29. 

16-12-
2020 

6.31 ergens in de antwoorden op de site staat het volgende;  
Het gaat over het UB en het NUB, DW zegt, Wettelijk 
gezien wordt het NUB niet de toezichthouder (die is er niet 
in het monistische model) maar feitelijk neemt ze wel de 
toezichthoudende rol op zich. Dit lijkt mij een contradictio 
in terminis. Je doet iets wel of niet. Feitelijk zijn dus nu de 
2 UB diegene die beslissen, lijkt mij voor de toekomst niet 
goed  

Er is een verschil tussen een wettelijke verplichting en een taakverdeling. In het 

Raad van Toezicht model stelt de wet dat het toezichthoudende orgaan wettelijk 

verplicht is toezicht te houden. In het Monistische model is die wettelijke 

verplichting er niet. Ook als het wettelijk niet verplicht is hoort bij goed 

bestuurderschap dat je wel toezicht houdt. Die taak is logischerwijs toegewezen 

aan het Niet Uitvoerend bestuur.  

Dus geen contradictio maar een verschil tussen wettelijk en niet wettelijk. 

16-12-
2020 

 6.32 ps maken jullie een schema van de actieve deelnemers 

bijv. per 15 minuten 

 

Nee, dat hebben we niet gedaan.  
In het eerste deel van de vergadering heeft de verbinding gestoord. Dat was 
vervelend voor de deelnemers, er zijn er op dat moment afgehaakt. 
In de pauze is de storing opgeheven, het tweede deel van de vergadering had geen 
noemenswaardige storingen. Gelukkig, want in dit deel vond de besluitvorming 
plaats.  
We hebben aan het begin aangegeven dat het besluitvormende deel na 20.15 
plaats zou vinden. Iedereen die in het eerste deel afhaakte vanwege de storing 
heeft in het tweede deel weer kunnen aanhaken.  

 

Agendapunt 7: Begroting 
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16-12-
2020 

7.1  C.J van Bergen Begroting 2021 verwachte  Cash Flow Dit is in de vergadering behandeld. 

 

 

Agendapunt 5: Nieuw kantoor behandeld tijdens Rondvraag 

 

Datum Agendapunt/ 
volgnr 

Naam lid Vraag Antwoord 

16-12-
2020 

5.1 Herman Maas Ik wil graag een betere toegankelijkheid 
voor  ouderen en invaliden in het nieuwe 
kantoor want bij Tij is het onmogelijk om 
met deze grote groep mensen te komen. 

Een van de redenen om te verhuizen is onze slechte toegankelijkheid 

dus deze suggestie nemen we zeker mee.  

16-12-
2020 

5.2 

  

Pieter Kliffen 

 

Goede avond, de presentatie over het 
nieuwe gebouw en het tij kwam regelmatig 
slecht door. Geen geluid. Kan deze straks 
op jullie website nog een keer bekeken 
worden. Het was namelijk interessant 
genoeg.  

De presentatie van Ro&Ad is in een iets andere vorm te zien op 

youtube.  

16-12-
2020 

 5.3  Onbekend Hoe groot zijn op dit moment de kosten 
van huur kantoorpand? 

Die staan in het ledenboekje op pagina 15: kale huur is ruim 33.000,- 

per jaar. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Oh3TGLBXtnE&t=1s
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