STATUTEN DEVENTER ENERGIE COÖPERATIE U.A.
Statutair gevestigd te Deventer; handelsregister nr. 567375689
(cf. akte van oprichting, verleden op 24/10/2012 voor mr. J.G.R.C. Prinsen, notaris te Deventer)

Preambule
De oprichters hebben verklaard dat zij, en met hen sympathiserende Deventenaren
(huizenbezitters, huurders, organisaties en bedrijven die energie consumeren), streven naar een
duurzame toekomst voor Deventer. Een toekomst waarin zij zelfstandig, sociaal en welvarend
kunnen leven en werken in een mooie waardevolle omgeving zonder dat dit ten laste gaat van
anderen. Energieconsumptie en -productie spelen daar een belangrijke rol in. Door zich te
verenigen in de Deventer Energie Coöperatie (DEC) vormen zij een verbond waardoor zij grip
willen krijgen op het realiseren van hun toekomstdroom.
De oprichters verklaarden aldus hierbij een coöperatie met uitsluiting van aansprakelijkheid op te
richten waarvan de statuten luiden als volgt:
Naam en zetel
Artikel 1
De coöperatie draagt de naam: Deventer Energie Coöperatie U.A., hierna aangeduid met:
“coöperatie”.
Zij is gevestigd te Deventer.
Zij is opgericht voor onbepaalde tijd.
Doel
Artikel 2
1. De coöperatie heeft ten doel in stoffelijke behoeften van haar leden te voorzien door de
bevordering van:
a. een doelmatig energiegebruik;
b. een efficiënt energiegebruik;
c. het gebruik van duurzame energie;
d. het verrichten van al hetgeen met het in dit lid bepaalde doel verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn.
2. De coöperatie tracht haar doel te bereiken door:
a. verbetering van de energie-efficiency van woningen en/of bedrijfspanden en/of
openbare gebouwen;
b. het realiseren en/of verwerven, en exploiteren van een of meer bronnen van duurzame
energie;
c. het aanbieden van informatie ten behoeve van een doelmatiger, efficiënter en
duurzamer energiegebruik;
d. inkoop, levering en verkoop van duurzame energie;
e. de bevordering van samenwerking tussen de leden onderling en/of marktpartijen gericht
op het doel van de coöperatie;
f. het oprichten van, deelnemen in of samenwerken met rechtspersonen met een aan het
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g.

doel van de coöperatie verwante doelstelling of een doel dat daartoe bevorderlijk kan
zijn;
het gebruik van alle overige wettige middelen die dienstbaar zijn voor het bereiken van
haar doelstellingen.

Organen
Artikel 3.
1. De coöperatie kent de volgende organen:
het bestuur;
het bureau van de coöperatie indien aanwezig conform artikel 17;
de algemene ledenvergadering;
de ledenraad indien aanwezig conform artikel 9;
een raad van advies indien aanwezig conform artikel 6 lid 30.
2. Het bestuur is het bestuur in de zin van het Burgerlijk Wetboek.
3. Het bureau van de coöperatie is het uitvoerend orgaan van de coöperatie.
4. De ledenraad is het vertegenwoordigend orgaan van de algemene ledenvergadering.
Financiële middelen
Artikel 4.
1. De (mogelijke) financiële middelen van de coöperatie bestaan uit:
1. een startkapitaal bij de oprichting van de coöperatie beschikbaar gesteld door de
Stichting Deventer Energie en de gemeente Deventer;
2. leningen van leden, als beschreven in artikel 15;
3. leningen van derden;
4. lidmaatschapsgelden van leden;
5. winst uit ondernemerschap;
6. subsidies, erfstellingen, giften en legaten;
7. overige middelen.
2. Indien een lid in gebreke is te voldoen aan zijn verplichtingen jegens de coöperatie is de
coöperatie gerechtigd rechten van het betreffende lid verbonden aan of voortspruitende uit
het lidmaatschap op te schorten.
Leden
Artikel 5.
1. Als lid van de coöperatie kunnen toetreden natuurlijke personen van achttien (18) jaar en
ouder en rechtspersonen.
2. Een persoon als bedoeld in lid 1 die als lid wenst toe te treden richt een daartoe strekkend
schriftelijk verzoek aan het bestuur met opgave van:
a. bij een natuurlijk persoon: naam, adres, woonplaats en geboortedatum;
b. bij een rechtspersoon: een recent uittreksel uit het handelsregister;
c. bij een overheidslichaam: een afschrift van een rechtsgeldig besluit van de aanvraag tot
toetreding als lid.
3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere vereisten aan het lidmaatschap worden gesteld.
4. Op een aanvraag van lidmaatschap wordt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen zes
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weken door of namens het bestuur beslist. Het bestuur kan een dergelijke beslissing
eenmaal voor ten hoogste zes weken verdagen.
5. Ingeval van niet-toelating kan de algemene ledenvergadering op voorstel van tenminste vijf
van haar leden alsnog tot toelating beslissen.
6. Het lidmaatschap is persoonlijk, kan niet door vererving overgaan en is niet vatbaar voor
vervreemding.
7. Ieder lid is bij aanvang van het lidmaatschap en vervolgens jaarlijks gehouden aan de
coöperatie een bij huishoudelijk reglement te bepalen lidmaatschapsgeld te verstrekken.
Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 6.
1. Het bestuur bij oprichting van de coöperatie bestaat uit ten minste drie leden aan wie de
functies voorzitter, secretaris en penningmeester zijn toegekend.
2. Tijdens de eerste algemene ledenvergadering die door het bestuur bijeen wordt geroepen,
stellen de bestuursleden hun functie beschikbaar en wordt door de algemene
ledenvergadering een nieuw bestuur gekozen.
3. Bestuursleden zijn afkomstig uit de in artikel 5 lid 1 genoemde leden.
4. Bestuursleden zijn éénmaal herkiesbaar tenzij de algemene ledenvergadering in individuele
gevallen hiervan afwijkt.
5. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van ten minste drie en ten hoogste negen leden.
6. De algemene ledenvergadering bepaalt, met inachtneming van het bepaalde in het vorige
lid, het aantal bestuursleden.
7. Benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, behoudens
het bepaalde in lid 8. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het
bestuur als tien leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de
vergadering meegedeeld. Een voordracht door tien of meer leden moet ten minste drie
dagen voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
8. Aan elke voordracht kan het bindende karakter worden ontnomen door een met ten minste
twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene
ledenvergadering.
9. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene ledenvergadering overeenkomstig
het voorgaande lid aan de gemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is
de algemene ledenvergadering vrij in de keus. Indien meer dan een bindende voordracht is,
geschiedt de benoeming uit de voordrachten
10. Een benoeming geschiedt voor een periode van ten hoogste drie jaar.
11. Elk jaar treedt tenminste één van de leden van het bestuur af, volgens een door het bestuur
op te stellen rooster. Een aftredend bestuurslid is terstond herkiesbaar met inachtneming
van het in lid 4 bepaalde.
12. Een tussentijds benoemd bestuurslid neemt op het rooster van aftreding de plaats van zijn
voorganger in.
13. Het bestuur is belast met het besturen van de coöperatie en is daartoe bevoegd alle
rechtshandelingen te verrichten tenzij de statuten anders voorschrijven.
14. Het bestuur is bevoegd in het kader van de coöperatieve onderneming met haar leden
overeenkomsten te sluiten met inachtneming van de bepalingen van deze statuten en de
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15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.

24.
25.
26.
27.

geldende reglementen conform artikel 16 lid 1.
Zonder voorafgaande toestemming van de algemene ledenvergadering is het bestuur niet
bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van
onroerende zaken of andere registergoederen, noch tot het sluiten van overeenkomsten
waarbij de coöperatie zich als borg of medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk
maakt of zich tot zekerstelling voor een schuld van een derde verbindt.
De algemene ledenvergadering kan een bestuursreglement vaststellen waarbij een regeling
wordt gegeven omtrent de wijze van besluitvorming, bij welk reglement ook duidelijk
omschreven bestuursbesluiten aan de goedkeuring van de algemene ledenvergadering
kunnen worden onderworpen.
Het bestuur vertegenwoordigt de coöperatie. Daarnaast kan de coöperatie in en buiten
rechte worden vertegenwoordigd door de voorzitter en een ander bestuurslid gezamenlijk
dan wel door een bestuurslid daartoe gemachtigd door het voltallige bestuur.
De penningmeester is namens de coöperatie bevoegd tot het innen en betalen van
vorderingen en schulden. Het bestuur kan desgewenst bepalen dat voor het opnemen van
gelden of het beschikken over een krediet bij een bankinstelling, indien de opname of de
beschikking een bepaald bedrag overschrijdt, de medewerking van een daartoe
aangewezen lid van het bestuur vereist is.
Het bestuur opereert op basis van collegialiteit. Bestuursleden die niet voor een bepaald
bestuursbesluit hebben gestemd, kunnen aan de algemene ledenvergadering hun standpunt
kenbaar maken.
Het bestuur kan te allen tijde met in acht name van lid 5 voorstellen doen aan de algemene
ledenvergadering voor de benoeming van nieuwe bestuursleden.
Bij ontstentenis of belet van een bestuurder is de overblijvende bestuurder of zijn de
overblijvende bestuurders tijdelijk met het besturen van de coöperatie belast. Bij ontstentenis
of belet van alle bestuurders of de enige bestuurder is de persoon of zijn de personen,
daartoe door de algemene ledenvergadering te benoemen, tijdelijk met het besturen van de
coöperatie belast.
In alle gevallen waarin de coöperatie een tegenstrijdig belang heeft met een of meer
bestuurders wordt de coöperatie vertegenwoordigd door de overige bestuurders of, indien
op dat moment het bestuur bestaat uit twee of minder bestuurders, door de persoon of de
personen daartoe door de algemene ledenvergadering aangewezen.
Bestuursleden kunnen, met opgaaf van redenen, door de algemene ledenvergadering
worden geschorst en ontslagen. Ter zake van schorsing of ontslag besluit de algemene
ledenvergadering met een meerderheid van tenminste twee derde van de geldige stemmen
van alle stemgerechtigde leden. Bij afwezigheid van dit quorum wordt door het bestuur een
nieuwe algemene ledenvergadering georganiseerd en vindt opnieuw stemming plaats
waarbij een meerderheid van twee derde van de geldige stemmen voldoet.
Een niet voltallig bestuur blijft bevoegd.
Bestuursleden ontvangen geen honorarium, tenzij door de algemene ledenvergadering bij
reglement anders is bepaald.
Het bestuur is bevoegd uitvoerende werkzaamheden door een, met inachtneming van artikel
17 lid 1, op te richten bureau van de coöperatie te doen uitvoeren.
Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van een volmacht aan een of meer personen van
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28.

29.

30.
31.

het bureau van de coöperatie om ter uitvoering van een besluit van het bestuur of van de
algemene ledenvergadering, binnen de grenzen van die volmacht, de coöperatie te
vertegenwoordigen.
Het bestuur brengt ten minste een maal per jaar verslag uit aan de algemene
ledenvergadering omtrent het door hem gevoerde beleid en legt hierbij rekening en
verantwoording af.
Het lidmaatschap van het bestuur eindigt:
a. door het overlijden van het lid;
b. bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
c. door opzegging van het vertrouwen van de algemene ledenraad;
d. bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
e. bij ontslag op grond van artikel 298 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
f. door verloop van de termijn, waarvoor het lid werd benoemd, met inachtneming van het
in lid 12 genoemde rooster van aftreden;
Het bestuur is bevoegd tot het instellen van een raad van advies bestaande uit leden en/of
niet leden.
Het bestuur kan nadere regels stellen omtrent haar interne werkwijze, taakverdeling en
besluitvorming, met inachtneming van de bepalingen in deze statuten.

Bestuursvergaderingen
Artikel 7.
1. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden. De notulen worden
door de voorzitter en de secretaris vastgesteld en ten blijke daarvan door hen getekend en
bewaard.
2. In het bestuur kunnen alleen besluiten worden genomen indien ten minste de helft van de
bestuursleden ter vergadering aanwezig is. Het bestuur kan tevens buiten haar vergadering
besluiten nemen, mits alle bestuursleden zich schriftelijk aangaande het voorstel hebben
uitgesproken en het besluit de instemming heeft van alle bestuursleden. Van besluiten op
deze wijze tot stand gekomen wordt in de eerstvolgende bestuursvergadering mededeling
gedaan.
3. Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen van het voltallige
bestuur.
4. De schriftelijke instemmingverklaringen als in lid 2 genoemd dienen te worden bewaard.
Algemene ledenvergadering
Artikel 8.
1. De algemene ledenvergadering bestaat uit de verzamelde leden. Aan haar komen alle
bevoegdheden toe die door de wet en deze statuten aan haar zijn opgedragen.
2. De algemene ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur of een door
de voorzitter daartoe aangewezen persoon. Van het ter vergadering verhandelde worden
notulen gehouden door de secretaris of een door de voorzitter daartoe aangewezen
persoon. In geval van ontstentenis of belet voorziet de vergadering zelf in haar leiding en
verslaglegging. Notulen worden aan de eerstvolgende algemene ledenvergadering ter
vaststelling voorgelegd en na vaststelling door de voorzitter en secretaris van die
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3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.

11.

12.
13.

14.
15.

16.

vergadering ondertekend.
De eerste algemene ledenvergadering vindt binnen drie maanden plaats nadat een
stemgerechtigd ledental van tweehonderd vijftig (250) is bereikt dan wel binnen zes
maanden na afloop van het eerste boekjaar.
De algemene ledenvergadering vergadert vervolgens ten minste éénmaal per jaar, uiterlijk
binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, daartoe opgeroepen door het bestuur van
de coöperatie. De vergaderingen vinden plaats in de gemeente Deventer.
Stemgerechtigd in de algemene ledenvergadering zijn alle niet geschorste leden. Elk lid
heeft één stem.
Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden, de bestuursleden, leden van
door het bestuur benoemde organen alsmede degenen die door het bestuur en/of de
algemene ledenvergadering daartoe zijn uitgenodigd.
Elk stemgerechtigd lid kan schriftelijk volmacht tot het uitbrengen van zijn stem verlenen aan
een ander stemgerechtigd lid. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee andere
stemgerechtigden als gevolmachtigde optreden.
Een lid heeft geen stemrecht over zaken die hem, zijn partner of een van zijn bloed- of
aanverwanten in de rechte lijn persoonlijk aangaan.
Het bestuur roept de algemene ledenvergadering bijeen wanneer het daartoe volgens deze
statuten verplicht is en voorts zo vaak zij dit wenselijk acht.
De convocatie met bijvoeging van de agenda van de vergadering geschiedt schriftelijk door
middel van een mededeling gericht aan het volgens het ledenregister laatst bekende
(email)adres van elk lid met inachtneming van een oproepingstermijn van tenminste zeven
dagen.
Op schriftelijk verzoek van ten minste tien procent (10%) van de stemgerechtigde leden, is
het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een
termijn van niet langer dan vier weken.
Als aan een dergelijk verzoek niet binnen veertien dagen gevolg wordt gegeven, kunnen de
verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan op de wijze genoemd in lid 10 van dit artikel.
Elk besluit, waarvoor in deze statuten niet anders is voorgeschreven, wordt bij volstrekte
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen genomen; blanco stemmen gelden als
niet uitgebracht.
Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij de voorzitter schriftelijke stemming
wenselijk vindt; bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Over benoeming van personen wordt steeds schriftelijk gestemd door middel van
ongetekende gesloten of dichtgevouwen stembriefjes. Behaalt niemand de volstrekte
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, dan vindt een tweede stemming plaats.
Wordt ook dan geen volstrekte meerderheid behaald, dan vindt een herstemming plaats
tussen de twee personen die de meeste stemmen behaald hebben. Bij staking der stemmen
beslist het lot wie is gekozen.
Een voorstel dat buiten een algemene ledenvergadering schriftelijk of per email door het
bestuur is voorgelegd aan de leden wordt beschouwd als een voorstel dat in een algemene
ledenvergadering is gedaan. De door de leden schriftelijk of per email uitgebrachte stemmen
worden beschouwd als uitgebracht in een algemene ledenvergadering en gelijk
gewaardeerd.
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17. De voorzitter van de vergadering beslist over de geldigheid van een uitgebrachte stem en
over de wijze waarop zal worden geloot bij de in lid 15 genoemde loting.
18. De voorzitter oordeelt over de vraag of de vergadering al dan niet een besluit heeft genomen
en wat de inhoud is van een besluit over een voorstel. Indien onmiddellijk na het uitspreken
van het in het voorgaande lid bedoelde oordeel de juistheid ervan wordt betwist,dan vindt,
indien de meerderheid der vergadering dat verlangt, een herstemming plaats. Hiermee
vervalt elk rechtsgevolg van de oorspronkelijke stemming.
Ledenraad
Artikel 9.
1. De algemene ledenvergadering kan besluiten tot het instellen van een ledenraad. Aan deze
ledenraad kunnen taken en bevoegdheden van de algemene ledenvergadering worden
gedelegeerd.
2. De ledenraad dient te bestaan uit een afvaardiging van de leden. Zij kiezen daartoe jaarlijks
op een bij huishoudelijk reglement bepaalde wijze uit hun midden een aantal
afgevaardigden.
3. De ledenraad bestaat uit tenminste drie en ten hoogste uit een door de algemene
ledenvergadering te bepalen aantal leden.
4. Ten aanzien van de besluitvorming van de ledenraad is het bepaalde in artikel 8 van
overeenkomstige toepassing, tenzij de algemene ledenvergadering anders heeft bepaald.
5. De ledenraad legt verantwoording af aan de algemene ledenvergadering.
Ledenregister
Artikel 10.
1. Het bestuur draagt zorg voor het bijhouden van een register waarin alle leden zijn
opgenomen.
2. Van natuurlijke personen worden ten minste naam, adres en woonplaats vermeld. Ten
aanzien van leden-rechtspersonen wordt tevens ingeschreven degene die de rechtspersoon
zal vertegenwoordigen, bij gebreke waarvan de rechtspersoon onbevoegd is enig recht als
lid jegens de coöperatie uit te oefenen.
3. Ieder lid is gehouden van adreswijziging opgave te doen aan het bestuur.
4. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels worden gesteld ten aanzien van de
inrichting en het bijhouden van het register, de gegevens die elk lid dient te verstrekken en
het afgeven van afschriften of uittreksels aan de leden.
Aansprakelijkheid.
Artikel 11.
1. De leden zijn niet aansprakelijk voor de schulden van de coöperatie, noch tijdens hun
lidmaatschap noch later, noch voor een tekort ingeval van ontbinding of gerechtelijke
vereffening.
2. De leden van het bestuur zijn, behoudens de beperkingen door de wet gesteld bij
wanbestuur, niet aansprakelijk voor de schulden van de coöperatie, noch tijdens hun
bestuurslidmaatschap noch later, noch voor een tekort ingeval van ontbinding of
gerechtelijke vereffening.
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Beëindiging lidmaatschap
Artikel 12.
1. Het lidmaatschap eindigt door:
a. het overlijden van een lid-natuurlijk persoon of wanneer een lid-rechtspersoon ophoudt te
bestaan door liquidatie, fusie of splitsing;
b. de opzegging door het lid;
c. de opzegging door het bestuur;
d. ontzetting door het bestuur.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door het bestuur moet schriftelijk of email
geschieden, ten minste vier weken voor het einde van een boekjaar.
3. Opzegging van het lidmaatschap door het bestuur kan te allen tijde geschieden:
a. wegens niet-nakoming van geldelijke of andere verplichtingen ten opzichte van de coöperatie; ingeval een lid regelmatig of gedurende geruime tijd nalatig is bij het
nakomen van zijn geldelijke verplichtingen, kan de opzegging nog geschieden tot zes maanden nadat de laatste achterstand is ingelopen;
b. wanneer het lid in staat van faillissement verkeert, surséance verkrijgt of onder curatele
wordt gesteld;
c. wanneer het lid niet (meer) voldoet aan de vereisten die aan de leden of aan het aangaan van het lidmaatschap ingevolge de bepalingen van de statuten en/of het reglement worden gesteld;
d. wanneer het lid door handelen of nalaten de doelstellingen van de coöperatie nadelig
beïnvloedt of schade toebrengt aan de goede naam van de coöperatie;
e. wanneer redelijkerwijs van de coöperatie niet gevergd kan worden het lidmaatschap te
laten voortduren.
Ontzetting kan plaats vinden indien een lid in strijd handelt met de statuten, het reglement of
de besluiten van de coöperatie dan wel de coöperatie op onredelijke wijze benadeelt, en
geschiedt door het bestuur.
4. De opzegging dan wel ontzetting door het bestuur wordt aan het lid gemotiveerd
medegedeeld bij aangetekend schrijven.
5. Tegen de opzegging dan wel ontzetting staat gedurende een maand na ontvangst van deze
mededeling voor het lid beroep open op de algemene ledenvergadering, die binnen drie maanden na de indiening van het beroep zijn bindende uitspraak schriftelijk mededeelt aan de betrokkene en het bestuur.
6. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
Boekjaar, balans, jaarrekening en jaarverslag.
Artikel 13.
1. Het boekjaar van de coöperatie is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de coöperatie en van alles
betreffende de werkzaamheden van de coöperatie op zodanige wijze een administratie te
voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op
zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de coöperatie
kunnen worden gekend.
3. Door of namens het bestuur worden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van
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4.

5.

6.

7.

8.

baten en lasten (hierna: “de jaarrekening”) alsmede een jaarverslag van de coöperatie
opgemaakt. De jaarrekening moet worden opgesteld met inachtneming van titel 9 van Boek
2 van het Burgerlijk Wetboek.
Het bestuur is bevoegd - en indien zulks wettelijk is voorgeschreven verplicht - een
accountant als bedoeld in artikel 393 Boek 2 Burgerlijk Wetboek te benoemen teneinde de
door het bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken, daarover verslag uit te brengen
aan het bestuur en een verklaring af te leggen.
De benoeming kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene ledenvergadering en
door degene door wie de benoeming is geschied.
Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering te houden binnen zes maanden na
afloop van het boekjaar een jaarverslag uit en legt, onder overlegging van de benodigde
bescheiden, rekening en verantwoording af over het gevoerde beheer. Tevens biedt het
bestuur ter vaststelling door de algemene ledenvergadering de jaarrekening aan.
De opgemaakte jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de
ondertekening van één of meer hunner, dan wordt hiervan melding gemaakt onder opgave
van redenen. Het bestuur draagt zorg dat de jaarrekening en het jaarverslag, alsmede het
conform lid 3 opgestelde accountantsrapport, vanaf de oproep voor de algemene
ledenvergadering, bestemd tot behandeling, bij de secretaris aanwezig zijn. De leden
kunnen deze stukken bij de secretaris opvragen en krijgen deze kosteloos per email
toegestuurd.
De algemene ledenvergadering benoemt elk jaar een commissie van ten minste drie leden,
die geen deel uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de jaarrekening en
verdere stukken en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen
uit.
De termijn genoemd in lid 5 kan door de algemene ledenvergadering met ten hoogste zes
maanden worden verlengd.

Winstverdeling
Artikel 14
1. De algemene vergadering bepaalt welk deel van een eventuele winst wordt gereserveerd,
alsmede de bestemming van het eventueel resterende gedeelte van deze winst. Zij kan
bepalen dat (een deel van) dit resterende gedeelte wordt uitgekeerd aan de leden, in een
alsdan te bepalen vorm.
2. Gevormde reserves kunnen bij besluit van de algemene vergadering, aan de leden worden
uitgekeerd.
Ledenparticipaties
Artikel 15
1. Leden kunnen besluiten een financieringsovereenkomst met de coöperatie aan te gaan
waarbij zij financiële middelen aan de coöperatie verschaffen in de vorm van leningen voor
onbepaalde tijd, met inachtneming van het in lid 6 bepaalde.
2. De leningen van een lid aan de coöperatie worden verdeeld in fracties van éénhonderd euro
(€ 100,00), welke fracties worden aangeduid als participaties. Deelneming middels
participaties geschiedt onder gehoudenheid van de verkrijger tot gelijktijdige storting van het
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4.
5.
6.

7.

8.

9.

nominale bedrag. Verkrijger kan zich ter zake van deze verplichting niet beroepen op
schuldverrekening.
Het bestuur besluit tot uitgifte van participaties en over bijbehorende voorwaarden
waaronder de toe te kennen rentevergoeding. Een dergelijk besluit is onderworpen aan de
goedkeuring van de algemene ledenvergadering.
Participaties staan op naam.
Participaties zijn slechts na toestemming van het bestuur overdraagbaar of vatbaar voor
overgang.
Een lid kan besluiten zijn participatie te beëindigen met een opzegtermijn van drie maanden
waarna de lening opeisbaar wordt en door de coöperatie binnen een termijn van een maand
wordt terugbetaald, conform de bepalingen zoals vastgelegd in de in de in lid 3 genoemde
voorwaarden.
Het bestuur draagt zorg voor een register waarin de namen en adressen van alle
participatiehouders zijn opgenomen, onder vermelding van de aantallen en de specificaties
die van belang zijn voor een juiste voldoening door de coöperatie aan haar verplichtingen
jegens participatiehouders.
Het bestuur draagt zorg voor een register waarin de namen en adressen van alle
participatiehouders zijn opgenomen, onder vermelding van de aantallen en de specificaties
die van belang zijn voor een juiste voldoening van de coöperatie aan haar verplichtingen
jegens participatiehouders.
Het bestuur verschaft een participatiehouder op zijn verzoek met betrekking tot zijn
participaties inzage in het register als bedoeld in lid 7.

Reglementen
Artikel 16.
1. De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen.
2. Een vastgesteld reglement kan op voorstel van het bestuur, dan wel op voorstel van ten
minste een/tiende deel van de leden, door de algemene ledenvergadering worden gewijzigd.
3. leder voorstel tot wijziging dient tevens de volledige tekst van de voor te stellen wijziging(en)
te bevatten, tenzij deze tekst gedurende ten minste veertien dagen voor de leden ten
kantore van de coöperatie ter inzage ligt en aan deze leden op hun verzoek kosteloos een
exemplaar van de voor te stellen wijziging(en) wordt toegezonden en zulks bij de oproeping
is medegedeeld.
4. Een rechtsgeldig besluit van de algemene ledenvergadering tot het verlenen van
goedkeuring aan het voorstel tot wijziging van het reglement kan slechts genomen worden
met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
Bureau van de coöperatie, werkgroepen en commissies
Artikel 17.
1. Het bestuur is met goedkeuring van de algemene ledenvergadering bevoegd tot oprichting
van een bureau van de coöperatie dat als uitvoerend orgaan van de coöperatie fungeert.
2. Het bestuur is bevoegd tot oprichting van werkgroepen en commissies, die kunnen worden
belast met advisering en bijstand van het bestuur.
3. Al hetgeen noodzakelijk is voor het goed functioneren van het in lid 1 genoemde bureau en
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de in lid 2 genoemde werkgroepen en commissies wordt per separaat reglement geregeld
met goedkeuring van de algemene ledenvergadering.
Statutenwijziging/fusie/splitsing
Artikel 18.
1. Voorstellen tot statutenwijziging, tot juridische fusie dan wel tot splitsing van de coöperatie
kunnen slechts uitgaan van het bestuur of van ten minste een/tiende deel van de leden. De
algemene ledenvergadering is vervolgens bevoegd tot het besluiten tot statutenwijziging, tot
juridische fusie dan wel tot splitsing van de coöperatie, tot welke vergadering is opgeroepen
met de mededeling dat aldaar een voorstel tot statutenwijziging, juridische fusie of splitsing
zal worden voorgelegd.
2. Indien het in lid 1 genoemde voorstel niet wordt meegezonden bij de oproeping tot
vergadering moet het op een geschikte plaats schriftelijk ter inzage gelegd worden, ten
minste vijf dagen vóór de vergadering tot na afloop van de dag waarop de vergadering
plaatsvindt.
3. Bij de oproeping tot vergadering moet de plaats worden vermeld waar het voorstel ter inzage
ligt.
4. Een besluit tot wijziging kan slechts genomen worden met een meerderheid van ten minste
twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste de
helft van de stemgerechtigde leden aanwezig is of vertegenwoordigd. Is dit quorum niet
bereikt, dan wordt binnen een termijn van veertien tot dertig dagen na deze vergadering een
nieuwe vergadering bijeengeroepen, waarin het besluit kan worden genomen met een
meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen van de dan
aanwezige stemgerechtigde leden.
5. De wijziging van de statuten dient op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand te
komen. Tot het doen verlijden van die akte is iedere bestuurder bevoegd.
Ontbinding en vereffening
Artikel 19.
1. De coöperatie wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene
ledenvergadering op welk besluit artikel 18 lid 1 tot en met 4 van overeenkomstige
toepassing is.
2. Bij het besluit tot ontbinding wordt een bewaarder van de boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers aangewezen.
3. De coöperatie blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar
vermogen nodig is.
4. De vereffening geschiedt door het bestuur voor zover door de algemene ledenvergadering
niet één of meer andere vereffenaars worden benoemd.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.
6. Hetgeen na voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de coöperatie is
overgebleven wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de coöperatie,
tenzij de algemene ledenvergadering besluit daaraan een andere bestemming te geven.
7. Na afloop van de vereffening dienen de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers
van de coöperatie gedurende minimaal zeven jaren te worden bewaard door de in lid 2
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bedoelde bewaarder.
Algemene bepalingen
Artikel 20.
1. Bij strijdigheid van de bepalingen van enig reglement met de bepalingen van de statuten,
zijn de bepalingen van de statuten bepalend.
2. Bij alle zaken waarin niet is voorzien in de statuten of per reglement beslist het bestuur.
Overgangsbepaling
Het eerste boekjaar van de coöperatie loopt tot en met eenendertig december tweeduizend dertien.
Dit artikel vervalt nadat het eerste boekjaar is geëindigd.
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