STATUTEN
Coöperatie Deltawind U.A., gevestigd te Oude-Tonge, gemeente Goeree-Overflakkee,
na statutenwijziging d.d. 19 januari 2021 verleden voor notaris mr. Mariël Géraldine Vrielink,
notaris te Utrecht.

Artikel 1. Naam, zetel en duur
De coöperatie draagt de naam: Coöperatie Deltawind U.A.
Zij is gevestigd te Oude-Tonge, gemeente Goeree-Overflakkee en is opgericht voor onbepaalde tijd.
Artikel 2. Doel
2.1 De coöperatie heeft ten doel:
(a) te voorzien in de stoffelijke belangen (in de ruimste zin des woords) van de leden door het bevorderen
van het gebruik van windenergie en andere vormen van duurzame energie, waaronder tevens
begrepen het bevorderen van het efficiënt gebruik van energie en het op milieuvriendelijke wijze
produceren van (elektrische) energie in het belang van haar leden door met hen terzake overeenkomsten, anders dan van verzekering, te sluiten in het bedrijf dat zij te dien einde ten behoeve van
haar leden uitoefent, en activiteiten te verrichten die in het verlengde daarvan liggen;
(b) het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het besturen van,
alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen, in welke rechtsvorm ook.
2.2 De overeenkomsten zoals gemeld in artikel 2.1 sub (a) mogen ook met niet-leden gesloten
worden, mits niet in overwegende mate.
2.3 Zij tracht het doel te bereiken door alle wettige middelen, onder andere door:
(a) het oprichten en in werking houden van één of meer windmolens en andere vormen van
		 milieuvriendelijke energiebronnen;
(b) het geven van voorlichting;
(c) het samenwerken met verwante organisaties.
Artikel 3. Werkgebied
3.1 Het werkgebied omvat het gebied van Goeree-Overflakkee en het aangrenzende gebied.
3.2 In het huishoudelijk reglement kan het gebied nader worden vastgesteld (vergroot of
verkleind worden).
Artikel 4. Leden, Ereleden, Donateurs
4.1 De coöperatie kent leden, aspirant-leden, ereleden en donateurs.
4.2 Waar in deze statuten wordt gesproken van lid of leden en lidmaatschap, zonder toevoeging,
geldt zulks zowel voor de gewone leden, de aspirant-leden als voor de ereleden, tenzij het
tegendeel blijkt.
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4.3

4.4

Het bestuur houdt een register bij, waarin de namen en adressen van alle leden en donateurs
zijn opgenomen.
Ten aanzien van leden/rechtspersonen wordt tevens ingeschreven degene die namens de
rechtspersoon deze zal vertegenwoordigen, bij gebreke waarvan de rechtspersoon onbevoegd is
enig recht jegens de coöperatie uit te oefenen.
De leden en donateurs zijn verplicht ervoor te zorgen, dat hun contactgegevens steeds volledig
bekend zijn aan het bestuur.

Artikel 5. Leden
5.1 Leden van de coöperatie kunnen zijn natuurlijke personen van achttien jaar en ouder en
woonachtig op Goeree-Overflakkee, alsmede rechtspersonen die hun feitelijke vestigingsplaats
hebben op Goeree-Overflakkee.
Aspirant-leden kunnen zijn natuurlijke personen in de leeftijd van nul tot en met zeventien jaar.
5.2 Leden van de coöperatie hebben voorrang bij:
(a) het (financieel) participeren in projecten van de coöperatie;
(b) het anderszins deelnemen aan projecten van de coöperatie;
(c) het deelnemen aan evenementen en activiteiten die door de coöperatie worden georganiseerd;
(d) alle andere voordelen die door de coöperatie worden aangeboden.
Artikel 6. Ereleden
Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een persoon wegens zijn bijzondere
verdiensten voor de coöperatie tot erelid benoemen.
Een erelid is vrijgesteld van de verplichting tot het betalen van contributie.
Artikel 7. Donateurs
7.1 Donateurs kunnen zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, die zich bereid hebben verklaard
de coöperatie financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen
minimumbijdrage.
7.2 Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die, welke hen bij of krachtens de
statuten zijn toegekend en opgelegd.
Artikel 8. Toelating
Het bestuur beslist binnen drie maanden nadat zij een verzoek daartoe heeft ontvangen omtrent de
toelating van leden en donateurs.
Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering in haar eerstvolgende vergadering alsnog tot
toelating besluiten.
Artikel 9. Einde van het lidmaatschap
9.1 Het lidmaatschap eindigt:
(a) door de dood van het lid;
(b)door opzegging van het lid;
(c) door opzegging namens de coöperatie. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden
		 aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn
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verplichtingen jegens de coöperatie niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de coöperatie
		 niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
(d)door ontzetting. Deze 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.
(e) voor een aspirant-lid: zodra deze de achttienjarige leeftijd bereikt.
9.2 Opzegging namens de coöperatie geschiedt door het bestuur.
9.3 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 vier
weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de coöperatie of
van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
9.4 Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op
het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
9.5 Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
9.6 Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de coöperatie op grond dat redelijkerwijs
van de coöperatie niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit
tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de
kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. 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 dat de betrokkene
voor het voeren van verweer toegang heeft tot de algemene vergadering waarin zijn beroep wordt
behandeld en bevoegd is aldaar het woord te voeren. De betrokkene is tevens bevoegd zich in
bedoelde vergadering door een raadsman te doen bijstaan.
9.7 Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse
bijdrage voor het geheel verschuldigd.
Artikel 10. Rechten donateurs
Behalve de overige rechten die aan donateurs bij of krachtens deze statuten worden toegekend,
hebben zij het recht de door de coöperatie georganiseerde evenementen bij te wonen.
Artikel 11. Einde van de rechten en verplichtingen van donateurs
11.1 De rechten en verplichtingen van een donateur kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging
worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende boekjaar voor het
geheel blijft verschuldigd.
11.2 Opzegging namens de coöperatie geschiedt door het bestuur.
Artikel 12. Verplichtingen
12.1 De leden en de donateurs zijn gehouden tot het betalen van bijdragen, die door de algemene
vergadering zullen worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld,
die een verschillende bijdrage betalen.
12.2 Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de
verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
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Artikel 13. Aansprakelijkheid
De leden zijn niet aansprakelijk voor de schulden van de coöperatie, noch tijdens hun lidmaatschap
noch later, noch voor een tekort in geval van een ontbinding of een gerechtelijke vereffening (in de zin
van artikel 2:56 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek).
Artikel 14. Exploitatiesaldo
De coöperatie kan een eventueel batig saldo van de exploitatie van de windmolens geheel of
gedeeltelijk reserveren dan wel geheel of gedeeltelijk uitkeren aan de leden.
Indien het batig saldo geheel of gedeeltelijk aan de leden wordt uitgekeerd zal aan ieder van de leden een
bedrag worden uitgekeerd ter grootte van het batig saldo vermenigvuldigd met een breukdeel waarvan:
(a) de teller dient te worden gesteld op het aantal gehele kalenderjaren dat het betreffende lid
		 lid is van de coöperatie, het lopende jaar daaronder begrepen, en;
(b) de noemer op het totaal van de vorenbedoelde jaren van alle leden van de coöperatie.
Artikel 15. Tuchtrechtspraak
15.1 Voor zover deze bevoegdheid niet aan een door de algemene vergadering daarvoor in het leven
geroepen commissie is opgedragen, is het bestuur voorts bevoegd de volgende straffen op te leggen:
(a) berisping;
(b) schorsing.
15.2 De algemene vergadering kan een reglement tuchtrechtspraak vaststellen.
15.3 Schorsingen kunnen worden opgelegd voor de in het reglement tuchtrechtspraak dan wel bij
het ontbreken daarvan voor de door het bestuur aangegeven maximum perioden. Gedurende de
periode dat een lid geschorst is, heeft hij geen toegang tot een algemene vergadering en kan hij
aldaar niet aan stemming deelnemen, terwijl hem bovendien gedurende deze periode ook
andere aan het lidmaatschap verbonden rechten kunnen worden ontzegd.
Artikel 16. Bestuur
16.1 De coöperatie wordt bestuurd door het bestuur, bestaande uit enkel natuurlijke personen, die
ofwel uitvoerend bestuurder ofwel niet-uitvoerend bestuurder zijn. De verdeling van de taken
tussen de uitvoerend bestuurder(s) en de niet-uitvoerend bestuurders is nader geregeld in artikel 17.
16.2 De algemene vergadering bepaalt het aantal bestuurders, met dien verstande dat dit aantal
oneven dient te zijn. Zij neemt daarbij de door het bestuur in de profielschets aangegeven
omvang als bedoeld in artikel 16.5, bij voorkeur in acht. Het aantal niet-uitvoerend bestuurders
dient in de meerderheid te zijn.
16.3 De niet-uitvoerend bestuurders worden met inachtneming van eventuele profielschetsen,
benoemd, geschorst en ontslagen door de algemene vergadering. De uitvoerend bestuurder(s)
wordt/worden met inachtneming van eventuele profielschetsen, benoemd, geschorst en
ontslagen door de niet-uitvoerend bestuurders. Bij de selectie- en benoemingsprocedure 		
betreffende een uitvoerend bestuurder laten de niet-uitvoerend bestuurders zich ondersteunen
casu quo adviseren door een sollicitatiecommissie, waarin in ieder geval twee leden, niet zijnde
bestuurders, participeren. De algemene vergadering kan een reglement vaststellen waarin
nadere regels en voorwaarden worden bepaald ten aanzien van onder andere de samenstelling
en werkwijze van deze sollicitatiecommissie.
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16.4 De benoeming van een niet-uitvoerend bestuurder geschiedt uit de leden. De benoeming van
een uitvoerend bestuurder kan ook uit niet-leden geschieden.
16.5 Het bestuur stelt in ieder geval een profielschets op voor de omvang en samenstelling van de
uitvoerend bestuurder(s), rekening houdend met de aard van de coöperatie, haar activiteiten en
de gewenste deskundigheid van de uitvoerend bestuurder(s).
16.6 De benoeming van de niet-uitvoerend bestuurder geschiedt uit een of meer bindende
voordrachten, behoudens het bepaalde in artikel 16.8. Zowel de niet-uitvoerend bestuurders
als tien of meer leden, gezamenlijk handelend, zijn bevoegd tot het opmaken van een bindende
voordracht. De voordracht door de niet-uitvoerend bestuurders wordt bij de oproeping voor
de vergadering medegedeeld. Een voordracht door tien of meer leden, gezamenlijk handelend,
moet vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
16.7 Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste
twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering.
16.8 Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het
voorgaande lid aan de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de
algemene vergadering vrij in de benoeming.
16.9 Indien er meer dan één bindende voordracht is gedaan, geschiedt de benoeming uit die
voordrachten waaraan het bindend karakter niet is ontnomen.
16.10 De niet-uitvoerend bestuurders stellen de bezoldiging en overige arbeidsvoorwaarden van de
uitvoerend bestuurder(s) vast. De uitvoerend bestuurder(s) neemt/nemen niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over het vaststellen van de bezoldiging van de uitvoerend bestuurder(s).
16.11 Iedere niet-uitvoerend bestuurder kan een zodanige bezoldiging als periodiek vastgesteld door
de algemene vergadering genieten, met dien verstande dat het totale bedrag van alle
vergoedingen die aldus aan de niet-uitvoerend bestuurders worden betaald per jaar niet hoger
zal zijn dan het bedrag per jaar waartoe de algemene vergadering heeft besloten.
16.12 De enkele benoeming als bestuurder leidt niet tot een arbeidsovereenkomst tussen de
bestuurder en de coöperatie.
Artikel 17. Verdeling van taken binnen het bestuur
17.1 De niet-uitvoerend bestuurders houden toezicht op het beleid en de taakuitoefening van de
uitvoerend bestuurder(s) en op de algemene gang van zaken van de coöperatie en zij vervullen
voorts de taken die bij of krachtens deze statuten aan hen zijn en worden opgedragen.
17.2 De uitvoerend bestuurder(s) is/zijn belast met:
(a) het dagelijks bestuur van de coöperatie en de met haar verbonden onderneming(en);
(b)de voorbereiding van de besluitvorming van het bestuur (waaronder doch niet uitsluitend het
jaarlijks beleidsplan en de daarbij behorende begroting) en de uitvoering van besluiten
genomen door het bestuur.
17.3 De uitvoerend bestuurder(s) ziet/zien toe op het personeelsbeleid van de coöperatie en
is/zijn bevoegd tot het aannemen en ontslaan van personeel en het vaststellen van hun
arbeidsvoorwaarden, met inachtneming van het door het bestuur vastgestelde
arbeidsvoorwaardenbeleid op hoofdlijnen.
17.4 Het bestuur kan – indien en voor zover dit wettelijk mogelijk is - met inachtneming van deze
statuten in een door het bestuur opgesteld reglement bepalen dat een of meer leden van het
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bestuur binnen de beleidskaders en de begroting rechtsgeldig kunnen besluiten omtrent zaken
die tot zijn respectievelijk hun taak behoren.
Artikel 18. Einde bestuurslidmaatschap - Periodiek lidmaatschap - Schorsing
18.1 Een bestuurder kan, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, te allen tijde door het
orgaan dat hem heeft benoemd, worden ontslagen of geschorst. Daarnaast is ook het bestuur te
allen tijde bevoegd tot schorsing van een uitvoerend bestuurder.
18.2 Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt
door het verloop van die termijn.
18.3 Elk niet-uitvoerend bestuurder treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door
het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is twee keer herkiesbaar; na drie
achtereenvolgende zittingsperioden is hij gedurende één jaar na zijn aftreden niet herkiesbaar;
wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn
voorganger in.
18.4 Elke uitvoerend bestuurder wordt voor onbepaalde tijd benoemd.
18.5 Het bestuurslidmaatschap eindigt:
(a) ten aanzien van een niet-uitvoerend bestuurder: door het eindigen van het lidmaatschap van
		 de coöperatie;
(b) ten aanzien van een uitvoerend bestuurder: door het eindigen van zijn dienstverband met de
		 coöperatie;
(c) door bedanken;
(d) door overlijden;
(e) door ontslag;
(f) door de vaststelling door de algemene vergadering dat het vervullen of aanvaarden van een
functie onverenigbaar is met het bestuurslidmaatschap in de zin van artikel 18.6.
18.6 Als onverenigbaar met het bestuurslidmaatschap wordt aangemerkt:
(a) het uitoefenen van of deelnemen in een bedrijf, voor zover de belangen van de coöperatie
daardoor geschaad kunnen worden;
(b) het vervullen of aanvaarden van de functie van leverancier, afnemer, concurrent of lid van het
personeel van een concurrent van de coöperatie;
(c) het lidmaatschap van het college van Burgemeester en Wethouders of van de Raad van
gemeente Goeree-Overflakkee, of het lidmaatschap van een orgaan van een organisatie die zich
ten doel heeft gesteld de belangen van gemeenten te behartigen, tenzij in de eerstvolgende
algemene vergadering wordt besloten dat een dergelijk lidmaatschap niet als onverenigbaar
met het bestuurslidmaatschap dient te worden aangemerkt.
18.7 De betreffende bestuurder blijft in functie tot het moment waarop de algemene vergadering
over de (on)verenigbaarheid besloten heeft.
Artikel 19. Ontstentenis en belet bestuur
19.1 In geval van ontstentenis of belet van één of meer uitvoerende bestuurders berust het
uitvoerend bestuur bij de overige uitvoerende bestuurders. In geval van ontstentenis of belet
van alle uitvoerende bestuurders of van de enige uitvoerende Bestuurder, wordt de coöperatie
tijdelijk bestuurd door de overige bestuurders die alsdan het uitvoerend bestuur tijdelijk aan
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een van hen of aan een derde kunnen opdragen. In geval van ontstentenis of belet van alle
bestuurders wordt de coöperatie tijdelijk bestuurd door een of meer personen die daartoe door
de algemene vergadering worden aangewezen.
In geval van ontstentenis of belet van één of meer niet-uitvoerende bestuurders zijn de overige nietuitvoerende bestuurders met de taak van de desbetreffende niet-uitvoerende bestuurder belast. In
geval van ontstentenis of belet van alle niet-uitvoerende bestuurders wordt hun taak tijdelijk 		
waargenomen door een of meer personen die daartoe door de algemene vergadering worden aangewezen.
19.2 Van “belet” (tijdelijke onmogelijkheid, bestuurder(s) is/zijn nog wel in functie) is in ieder geval
sprake in geval van:
(a) schorsing;
(b) ziekte, indien er gedurende een termijn van veertien dagen geen mogelijkheid van contact
		 tussen de betreffende persoon en de coöperatie heeft bestaan;
(c) onbereikbaarheid, indien er gedurende een termijn van veertien dagen geen mogelijkheid
		 van contact tussen de betreffende persoon en de coöperatie heeft bestaan.
19.3 Van “ontstentenis” (blijvende onmogelijkheid, bestuurder(s) is/zijn niet meer in functie) is in
ieder geval sprake in geval van overlijden, het nemen van tussentijds ontslag of tussentijds
aftreden door de bestuurder.
Artikel 20. Bestuursfuncties - Besluitvorming door het bestuur
20.1 Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De voorzitter dient een niet-uitvoerend
bestuurder te zijn.
20.2 Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen opgemaakt, die door de voorzitter en
een van de bestuurders worden vastgesteld en ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet
dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de
inhoud van een besluit niet beslissend.
20.3 Tenzij het bestuur anders bepaalt, vergadert het bestuur wanneer de voorzitter of ten minste
twee andere bestuurders dit verlangen.
20.4 Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, indien geen van de bestuurders zich
tegen deze wijze van besluitvorming verzet.
20.5 Alle besluiten, daaronder begrepen de besluiten als bedoeld in artikel 20.4, worden genomen
met meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.
20.6 Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
20.7 Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de
besluitvorming door het bestuur worden gegeven.
20.8 Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming, indien hij/zij daarbij
een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de
coöperatie en de met haar verbonden onderneming(en). Wanneer ten aanzien van alle
bestuurders sprake is van een dergelijk persoonlijk belang, wordt het besluit alsdan genomen
door de algemene vergadering.
Artikel 21. Bestuurstaak - Vertegenwoordiging
21.1 Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van
de coöperatie.
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21.2 Indien het aantal bestuurders beneden het door de algemene vergadering vastgestelde aantal
is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Een ingevolge deze statuten tot benoeming bevoegd
orgaan is echter verplicht zo spoedig mogelijk maatregelen te treffen gericht op het voorzien in
de bestaande vacature ten aanzien waarvan het bevoegd is tot benoeming.
21.3 Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te
doen uitvoeren door commissies en/of personen die door het bestuur worden benoemd/
aangesteld en ontslagen.
21.4 Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of
bezwaren van registergoederen, het sluiten 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 derde verbindt.
21.5 Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot het 		
aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen, welke het totale bedrag
van de begroting te boven gaan.
21.6 Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
21.7 De coöperatie wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd:
(a) hetzij door het bestuur;
(b) hetzij door twee bestuurders tezamen.
Artikel 22. Jaarrekening en bestuursverslag
22.1 Het boekjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december.
22.2 Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de coöperatie zodanige aantekeningen
te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
22.3 Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze
termijn met ten hoogste vier 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 op het kantoor van de coöperatie. Binnen deze termijn legt het bestuur ook het
bestuursverslag ter inzage voor de leden. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene
vergadering die het bestuur uiterlijk een maand na afloop van de termijn doet houden.
22.4 De algemene vergadering benoemt een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk
Wetboek, dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken.
22.5 Het bestuur is verplicht aan de accountant alle door hem gewenste inlichtingen te verschaffen,
hem desgewenst alle bezittingen te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de
coöperatie te geven.
22.6 Vaststelling door de algemene vergadering van de jaarrekening strekt niet automatisch
tot decharge.
22.7 Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in artikel 22.2 en 22.3, zeven jaar te bewaren.
Artikel 23. Algemene vergaderingen
23.1 Aan de algemene vergadering komen in de coöperatie alle bevoegdheden toe, die niet door de
wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
23.2 Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt een algemene vergadering –
de jaarvergadering – gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
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(a) bespreking van de notulen van de vorige vergadering;
(b) het bestuursverslag en de jaarrekening bedoeld in artikel 22;
(c) vaststellen van de contributies;
(d) vaststellen van de begroting;
(e) voorziening in eventuele vacatures;
(f) voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering;
(g) rondvraag.
23.3 Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
23.4 Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste vijf en twintig (25) leden, dan wel een
zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der 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 door oproeping overeenkomstig het
volgende artikel of bij advertentie in ten minste een ter plaatse waar de coöperatie gevestigd is
veel gelezen dagblad.
Artikel 24. Bijeenroeping algemene vergadering
24.1 De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt
schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4. De
termijn voor de oproeping bedraagt ten minste acht dagen, de dag van oproeping en die van de
vergadering niet meegerekend. Deze termijn bedraagt echter ten minste veertien dagen indien
een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding van de coöperatie aan de orde komt.
24.2 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde
in artikel 29.
Artikel 25. Toegang en stemrecht
25.1 Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de coöperatie en bestuurders die
geen lid van de coöperatie zijn. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste
bestuurders, behoudens in de vergadering waarin hun beroepsrecht aan de orde komt.
25.2 Over toelating van andere dan de in artikel 25.1 bedoelde personen beslist de voorzitter.
25.3 leder lid van de coöperatie dat niet geschorst is, heeft één stem. Iedere bestuurder heeft een
raadgevende stem. Een aspirant-lid heeft geen stem.
25.4 Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander stemgerechtigd lid dan wel
echtgenoot/partner of gezinslid uitbrengen, met dien verstande, dat een gemachtigde slechts
voor één (ander) lid als gemachtigde mag stemmen.
Artikel 26. Besluitvorming van de algemene vergadering
26.1 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.
26.2 Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de 		
juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid
der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde,
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26.3
26.4

26.5

26.6
26.7

26.8
26.9

een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene
vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.
Als ongeldige stemmen worden aangemerkt uitgebrachte stemmen of stembiljetten, die naar
het oordeel van de voorzitter:
(a) blanco zijn;
(b) onleesbaar zijn;
(c) een persoon niet duidelijk aanwijzen;
(d) de naam van een persoon bevatten die niet kandidaat is gesteld;
(e) voor elke verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten.
Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen,
heeft een tweede stemming plaats.
Heeft alsdan weder 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. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is
begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de
voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die
voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande
stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door
loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer
kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen
staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen dan is dit
voorstel verworpen.
Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst
acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming
geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij
een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits
met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
Zolang in een algemene vergadering 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
heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze 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.

Artikel 27. Elektronische besluitvorming
27.1 Een lid kan het stemrecht uitoefenen door middel van een elektronisch communicatiemiddel.
27.2 Voor de toepassing van artikel 27.1 is vereist dat het lid via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter
vergadering en het stemrecht kan uitoefenen.
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27.3 In het huishoudelijk reglement van de coöperatie kunnen voorwaarden worden gesteld aan
het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. Indien van deze mogelijkheid gebruik
wordt gemaakt, worden deze voorwaarden bij de oproeping bekend gemaakt.
Artikel 28. Voorzitterschap - Notulen
28.1 De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn
plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere
bestuurders door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het
voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
28.2 Van het verhandelde in elke vergadering worden door een door de voorzitter daartoe
aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en een van de ander bestuurders
worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel
proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken.
De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.
Artikel 29. Statutenwijziging
29.1 In de statuten van de coöperatie kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van
een algemene vergadering, waartoe met inachtneming van het daaromtrent in artikel 24.1 bepaalde, is
opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zullen worden voorgesteld en
onder toezending van de volledige tekst van de voorgestelde wijzigingen in de statuten.
29.2 Zij die de oproeping tot de algemene vergadering 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, op een
daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de
vergadering wordt gehouden.
29.3 Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste een meerderheid van twee/derde van de
uitgebrachte stemmen.
29.4 Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.
Tot het doen verlijden van de akte is iedere bestuurder bevoegd.
Artikel 30. Ontbinding en vereffening
30.1 De coöperatie wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene
vergadering, waartoe conform het in artikel 24.1 bepaalde is opgeroepen met de mededeling
dat aldaar een voorstel tot ontbinding en vereffening van de coöperatie zal worden gedaan, met
een meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarbij alle leden
aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Is het vereiste aantal leden niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan een nieuwe algemene
vergadering worden bijeengeroepen waarin het besluit kan worden genomen met een
meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, onafhankelijk van het
aantal op deze vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden. Bij de oproeping voor de
nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen,
onafhankelijk van het aantal op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden.
De hiervoor bedoelde tweede vergadering wordt niet eerder dan twee weken en niet later dan
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30.2

30.3
30.4

30.5

vier weken na de eerste vergadering gehouden.
Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot
ontbinding en vereffening hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering
een afschrift van het voorstel, waarin het besluit tot ontbinding en vereffening woordelijk is
opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van
de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
Indien bij het besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, dan geschiedt de
vereffening door het bestuur.
Het batig saldo zal onder de leden verdeeld worden overeenkomstig de volgende verdeelsleutel.
Aan ieder van de leden zal een bedrag worden uitgekeerd ter grootte van het batig saldo
vermenigvuldigd met een breukdeel waarvan:
(a) de teller dient te worden gesteld op het aantal gehele kalenderjaren dat het betreffende lid
lid is van de coöperatie; en
(b)de noemer op het totaal van de vorenbedoelde jaren van alle leden van de coöperatie.
Na de ontbinding blijft de coöperatie voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar
vermogen nodig is.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover
mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de coöperatie uitgaan, moeten aan
haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.

Artikel 31. Reglementen
De algemene vergadering kan, onverminderd het bepaalde in artikel 17 lid 4, een huishoudelijk
reglement en andere reglementen, waarin taken en bevoegdheden nader kunnen worden geregeld,
vaststellen en wijzigen.
De reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch
met de statuten.
Artikel 32. Overgangsbepaling
Ter gelegenheid van de invoering van het bestuursmodel, waarbij het bestuur bestaat uit u
 itvoerende
en niet-uitvoerende bestuurders, wordt – in afwijking van het bepaalde in artikel 16 – door de
algemene vergadering bepaald of een ten tijde van de invoering van voormeld bestuursmodel reeds
in functie zijnde bestuurder de functie van uitvoerende respectievelijk niet-uitvoerende bestuurder
wordt toegekend.
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