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STATUTENWIJZIGING
Coöperatieve Windenergie Vereniging Zeeuwind U.A.
Annex: Notulen
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Op negenentwintig juni tweeduizend vijftien verscheen voor mij, mr.
Marcellinus Henricus Antonius Maria Oonk, notaris te Vlissingen:
de heer drs. Teunis BAARS, geboren te Amsterdam op twaalf november
negentienhonderdtweeënzestig, wonende te 4332 DR Middelburg, Grote
Sternstraat 73, (de identiteit is eerder door mij, notaris, bij akte vastgesteld),
gehuwd;
ten deze handelende als gevolmachtigd bestuurder van de te Goes gevestigde
coöperatie: COÖPERATIEVE WINDENERGIE VERENIGING ZEEUWIND U.A.,
kantoorhoudende te 4382 NV Vlissingen, Edisonweg 53 F, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Zuidwest-Nederland onder
nummer 22028161, en als zodanig deze vennootschap rechtsgeldig
vertegenwoordigend, hierna ook te noemen: ‘de coöperatie’.
Considerans
De verschenen persoon verklaarde, handelend als gemeld:
op drieëntwintig januari negentienhonderd zevenentachtig is de coöperatie
opgericht;
de statuten van de coöperatie zijn voor het laatst gewijzigd bij notariële
akte verleden op zeven februari tweeduizend dertien;
dat de algemene ledenvergadering van de coöperatie in haar vergadering
van zevenentwintig juni tweeduizend vijftien heeft besloten de statuten van
de coöperatie te willen wijzigen.
Vervolgens verklaarde de verschenen persoon, handelend als gemeld, de
statuten geheel gewijzigd opnieuw vast te stellen als volgt:
Statuten
Algemene bepalingen
Artikel 1
Definities
In deze statuten wordt verstaan onder:
a. Bedrijfsfusie: de overdracht van een onderneming of een deel daarvan door
een activa/passiva overdracht;
b. Jeugdlid: een natuurlijk persoon tot achttien jaar. Vanaf twaalf jaar of
ouder, doch niet ouder dan achttien jaar, is er spreekrecht;
c. Juridische fusie: de fusie in de zin van artikel 309 van Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek;
d. Juridische splitsing: de splitsing in de zin van artikel 334a van Boek 2 van
het Burgerlijk Wetboek;
e. Volstrekte meerderheid van stemmen: de helft plus één van de uitgebrachte
stemmen in een vergadering waarin minimaal de helft van het totaal aantal
stemmen dat kan worden uitgebracht aanwezig is;
f. Gewone meerderheid van stemmen: de helft plus één van de aanwezige
stemmen;
g. Goedkeuring: de instemming van de raad van commissarissen met een door
de raad van bestuur ingediend voorstel.
Artikel 2
Naam, zetel en duur
1. De coöperatie draagt de naam: Coöperatieve Windenergie Vereniging
Zeeuwind U.A., hierna ook te noemen: de coöperatie.
2. Zij is gevestigd te Goes
3. De coöperatie is aangegaan voor onbepaalde tijd.
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Artikel 3
Doel en middelen
1. De coöperatie heeft ten doel 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 ter zake overeenkomsten te sluiten in het
bedrijf dat zij te dien einde ten behoeve van haar leden uitoefent, dit alles
binnen de provincie Zeeland en twintig kilometer daarbuiten. De coöperatie
kan haar werkkring ook tot derden uitstrekken, mits dit niet in zodanige
mate geschiedt dat de overeenkomsten met de leden voor haar bedrijf van
ondergeschikte betekenis zijn.
2. De coöperatie tracht haar doel onder meer te bereiken door:
a. Het oprichten en in werking houden van een of meer windmolens en/of
andere duurzame energie installaties.
b. Het geven van voorlichting over duurzame energie en energiebesparing.
c. Het samenwerken met verwante organisaties.
d. Deelneming in andere vennootschappen.
3. De coöperatie kan haar werkzaamheden mede tot anderen dan haar leden
uitstrekken.
Artikel 4
1. De coöperatie heeft niet het oogmerk winst te maken, anders dan
noodzakelijk is voor de vorming van een krachtige reserve ten dienste van
het doel van de coöperatie.
2. De coöperatie mag geen handelingen van speculatieve aard verrichten.
Artikel 5
Dienstverlening
De coöperatie zal slechts diensten verlenen aan natuurlijke personen en
rechtspersonen die (gaan) wonen dan wel hun beroep of bedrijf (gaan)
uitoefenen binnen het werkgebied van de coöperatie.
Verkrijging en verlies van het lidmaatschap
Artikel 6
Toelating
Toegelaten als lid van de coöperatie kunnen worden natuurlijke personen en
rechtspersonen, waarbij is vereist dat de aanvrager:
a. bekwaam is verbintenissen aan te gaan;
b. niet in staat van faillissement verkeert noch de schuldsaneringsregeling op
hem van toepassing is en, bij rechtspersonen, niet in staat van liquidatie of
in staat van surseance van betaling verkeert;
c. ingeval van een natuurlijk persoon, achttien jaar of ouder is;
Ook kunnen minderjarigen als jeugdlid van de coöperatie toetreden. Indien
een jeugdlid meerderjarig wordt, gaat hij/zij tot de leden behoren. Een
jeugdlid kan zich laten vertegenwoordigen door zijn/haar wettelijke
vertegenwoordiger, die toestemming dient te geven voor het aangaan van
het jeugdlidmaatschap en bovendien de minderjarige kan
vertegenwoordigen in de algemene ledenvergadering;
d. de aanvraag tot het lidmaatschap en de mededeling van toelating schriftelijk
geschieden;
e. tevens een elektronisch adres bekend maakt met als doel opneming in de
administratie en houdt deze bekendmaking tevens de instemming in om alle
kennisgevingen en mededelingen alsmede oproepingen voor een
vergadering langs elektronische weg te krijgen toegezonden.
Artikel 7
Verplichtingen verbonden aan het lidmaatschap
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Zodra het lidmaatschap een half jaar heeft geduurd, dient het lid aan de
coöperatie een lening te verstrekken waarvoor hem een half jaar na
aanvang van het lidmaatschap een contract zal worden aangeboden. Indien
het lid van het verstrekken van de lening afziet, is het bepaalde in artikel 12
lid 1 sub a. van toepassing en kan de coöperatie het lidmaatschap
opzeggen.
2. Een lid dient het éénmalig inschrijfgeld te voldoen. De hoogte wordt jaarlijks
vastgesteld.
3. Een lid dient de jaarlijks vastgestelde contributie te hebben voldaan.
Artikel 8
1. De raad van bestuur stelt onder goedkeuring van de raad van
commissarissen kaders vast waarbinnen ledenwerving en ledenacceptatie
plaatsvindt. De raad van bestuur beslist binnen een termijn van drie (3)
maanden over de aanvraag tot toelating als lid. De raad van bestuur beslist
niet tot afwijzing van de aanvraag dan na overleg met de raad van
commissarissen. Tegen de aldus genomen beslissing tot afwijzing van de
aanvraag staat geen beroep open.
2. Het lidmaatschap wordt schriftelijk aangevraagd. Aan de aanvrager wordt
schriftelijk of op een schriftelijk reproduceerbare wijze bericht of hij als lid is
toegelaten of geweigerd.
3. De leden van wie het adres niet bekend is, worden geacht ter zake van hun
lidmaatschap op het hoofdkantoor van de coöperatie woonplaats te hebben
gekozen.
Artikel 9
Einde van het lidmaatschap
1. Het lidmaatschap eindigt door:
a. overlijden en ingeval van een rechtspersoon, door ontbinding;
b. opzegging door het lid;
c. opzegging door de coöperatie;
d. ontzetting.
2. De verschuldigde jaarlijkse bijdrage blijft na het einde van het lidmaatschap
voor het gehele jaar verschuldigd.
Indien het lidmaatschap is geëindigd, heeft het gewezen lid jegens de
coöperatie geen andere rechten dan op terugbetaling van de aan de
coöperatie verstrekte lening.
3. Uitkering of terugbetaling geschiedt op de wijze zoals is overeengekomen in
de betreffende leningovereenkomst met de coöperatie.
Opzegging of ontzetting dient schriftelijk te geschieden.
Artikel 10
Overlijden, ontbinding rechtspersoon, fusie, splitsing
Ingeval van overlijden van een lid eindigt het lidmaatschap op de datum van
overlijden. Ingeval een rechtspersoon ophoudt te bestaan, eindigt het
lidmaatschap zodra de vereffening is voltooid.
Ingeval een lid-rechtspersoon door Juridische fusie of Juridische splitsing
ophoudt te bestaan, dan eindigt het lidmaatschap van de coöperatie op dat
moment.
Artikel 11
Opzegging door het lid
1. Een lid kan zijn lidmaatschap opzeggen met inachtneming van een
opzegtermijn van drie (3) maanden, onverminderd hetgeen is gesteld in
artikel 9 lid 3.
2. De opzegging door het lid kan slechts schriftelijk of op een schriftelijk
reproduceerbare wijze geschieden.
3. Het lid dat de opzegging heeft gedaan, ontvangt daarvan een schriftelijke
bevestiging van de raad van bestuur.
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Artikel 12
Opzegging door de coöperatie
1. De raad van bestuur kan het lidmaatschap, onder goedkeuring van de raad
van commissarissen, aan een lid opzeggen:
a. wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die door
de statuten aan het lidmaatschap worden gesteld;
b. wanneer redelijkerwijze van de coöperatie niet kan worden gevergd het
lidmaatschap te laten voortduren.
2. Aan personen die deel uitmaken van de raad van commissarissen kan het
lidmaatschap van de coöperatie slechts door de algemene ledenvergadering
worden opgezegd.
3. De leden aan wie door de raad van bestuur het lidmaatschap is opgezegd op
grond van lid 1 sub b van dit artikel kunnen binnen een maand na ontvangst
van het bericht bedoeld in lid 4 van dit artikel, in beroep gaan bij de raad
van commissarissen. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep
is het lid in de uitoefening van zijn lidmaatschapsrechten geschorst.
4. De in dit artikel bedoelde opzegging geschiedt schriftelijk.
5. In geval van opzegging op grond van lid 1 sub a van dit artikel eindigt het
lidmaatschap terstond. In geval van opzegging op grond van lid 1 sub b van
dit artikel eindigt het lidmaatschap op het moment waarop het lid de
beroepstermijn ongebruikt heeft laten voorbijgaan, dan wel de raad van
commissarissen het beroep ongegrond heeft verklaard. De opzegging van
het lidmaatschap door de algemene ledenvergadering van personen die deel
uitmaken van de raad van commissarissen doet het lidmaatschap van de
coöperatie terstond eindigen.
Artikel 13
Ontzetting uit het lidmaatschap
1. Het lid kan, onder goedkeuring door de raad van commissarissen, uit het
lidmaatschap van de coöperatie worden ontzet:
a. wanneer het handelt in strijd met de statuten of met de besluiten van
de coöperatie;
b. wanneer het de coöperatie op onredelijke wijze benadeelt.
2. De leden van de raad van commissarissen kunnen alleen door de algemene
ledenvergadering uit het lidmaatschap van de coöperatie worden ontzet.
3. Het ontzette lid wordt ten spoedigste bij aangetekende brief en onder
opgave van redenen door de raad van bestuur in kennis gesteld van het
besluit tot ontzetting.
4. De leden die door de raad van bestuur uit het lidmaatschap zijn ontzet,
kunnen binnen een maand na ontvangst van het bericht bedoeld in lid 3 van
dit artikel, in beroep gaan bij de raad van commissarissen. Gedurende de
beroepstermijn en hangende het beroep is het lid in de uitoefening van zijn
lidmaatschapsrechten geschorst.
5. In geval van ontzetting eindigt het lidmaatschap op het moment, waarop
het ontzette lid de beroepstermijn ongebruikt heeft laten voorbijgaan dan
wel de raad van commissarissen het beroep ongegrond heeft verklaard. De
ontzetting van het lidmaatschap door de algemene ledenvergadering van
personen die deel uitmaken van de raad van commissarissen doet het
lidmaatschap van de coöperatie terstond eindigen.
Artikel 14
Ledenregister
De coöperatie houdt een ledenregister aan, in elk geval bevattende de naam, het
adres en de woonplaats respectievelijk de plaats van vestiging van de leden.
Rechten van de leden
Artikel 15
De leden hebben onder meer de volgende rechten:
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deel te nemen aan de algemene ledenvergadering en daarin het woord te
voeren;
b. de algemene ledenvergadering bijeen te roepen op de wijze als omschreven
in artikel 20;
c. kandidaten voor de raad van commissarissen voor te dragen aan de
algemene ledenvergadering op de wijze als omschreven in artikel 28 lid 4
sub b;
d. een stem uit te brengen in verband met benoeming, schorsing en ontslag
van leden van de raad van commissarissen;
e. ten kantore van de coöperatie in te zien:
de notulen van de algemene ledenvergadering;
de jaarrekening en de overige stukken, die ingevolge artikel 58 lid 3
boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter behandeling aan de algemene
ledenvergadering zal worden overgelegd;
f.
kosteloos een afschrift van de in sub e vermelde stukken te krijgen;
g. het ledenregister in te zien ter uitoefening van hun statutaire
bevoegdheden, waarbij inzage zal worden verstrekt op een door de raad van
bestuur te bepalen wijze.
Artikel 16
Uitgesloten aansprakelijkheid
Indien bij een gerechtelijke of buitengerechtelijke vereffening van het vermogen
van de coöperatie blijkt dat haar bezittingen ontoereikend zijn om haar
verbintenissen te voldoen, zijn noch zij die bij haar ontbinding lid waren, noch zij
wier lidmaatschap voordien is geëindigd, tegenover de coöperatie voor een
tekort aansprakelijk.
Organen van de coöperatie
Artikel 17
De coöperatie heeft de volgende organen:
a. de algemene ledenvergadering (alv);
b. de raad van commissarissen (rvc);
c. de raad van bestuur (rvb).
De algemene ledenvergadering
Artikel 18
Samenstelling algemene ledenvergadering
De algemene ledenvergadering van de coöperatie bestaat uit leden van de
coöperatie.
Artikel 19
Bevoegdheden en taken algemene ledenvergadering
1. Aan de algemene ledenvergadering komen alle bevoegdheden toe die niet
door de wet of door de statuten aan de raad van commissarissen of de raad
van bestuur zijn opgedragen. De algemene ledenvergadering heeft, in het
bijzonder tot taak:
a. de statuten vast te stellen en te wijzigen, alsmede te besluiten tot
ontbinding van de coöperatie;
b. de leden van de raad van commissarissen te benoemen, te schorsen
of te ontslaan;
c. te beslissen over de vaststelling van de jaarrekening (de balans, de
winst- en verliesrekening en de daarbij behorende toelichting) en de
bestemming van de winst;
d. het vaststellen van de jaarlijkse begroting en het ondernemingsplan;
e. te beslissen over de decharge voor het gevoerde beleid en het toezicht
daarop;
f.
de algemene ledenvergadering bijeen te laten roepen indien de
belangen van de coöperatie dit vereisen;
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het met inachtneming van het bepaalde in artikel 30 vaststellen van de
vergoeding voor de leden van de raad van commissarissen;
h. te beslissen over een Juridische fusie alsmede over een Juridische
splitsing dan wel ontbinding;
i.
het voorstel van de raad van bestuur met betrekking tot het
ledenbeleidsplan als bedoeld in artikel 42 sub d van advies te voorzien.
j.
het instellen van commissies uit en ten dienste van de algemene
ledenvergadering. Een commissie stelt haar eigen reglement op.
Artikel 20
Bevoegdheid tot bijeenroeping
1. De algemene ledenvergadering wordt door de raad van bestuur
bijeengeroepen.
2. Indien de raad van commissarissen dit in het belang van de coöperatie acht,
is ook die raad tot het bijeenroepen van de algemene ledenvergadering
bevoegd.
3. Op schriftelijk verzoek (onder opgave van de te behandelen punten) van ten
minste één tiende gedeelte van het aantal leden, is de raad van bestuur
verplicht de algemene ledenvergadering bijeen te roepen. De algemene
ledenvergadering moet dan worden gehouden binnen vier weken, nadat het
verzoek is ingediend. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping niet binnen
veertien dagen na indiening gevolg wordt gegeven, kunnen de leden die het
verzoek hebben gedaan zelf tot bijeenroeping overgaan. .
Artikel 21
Wijze van bijeenroeping, termijnen, agenda
1. Jaarlijks worden ten minste twee algemene ledenvergaderingen gehouden.
2. De algemene ledenvergadering wordt bijeengeroepen door middel van het
verzenden van schriftelijke uitnodigingen.
3. Tussen de dag waarop de uitnodiging wordt verstuurd en die waarop de
vergadering van de algemene ledenvergadering wordt gehouden, moeten
ten minste veertien dagen liggen.
4. De te behandelen onderwerpen moeten in het kort in de uitnodiging worden
meegedeeld. De volledige agenda van de vergadering moet vanaf de dag
waarop de uitnodiging is verstuurd op het hoofdkantoor van de coöperatie
voor de leden van de algemene ledenvergadering ter inzage worden gelegd.
Daarvan wordt in de uitnodiging mededeling gedaan.
Artikel 22
Deelname aan de vergadering, stemrecht
1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden en jeugdleden
van de coöperatie. Geen toegang hebben geschorste bestuursleden,
behoudens in de vergadering waarin hun beroepsrecht aan de orde komt.
Tevens hebben geen toegang geschorste commissarissen.
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de
algemene ledenvergadering.
3. Ieder lid van de coöperatie dat niet geschorst is, heeft één stem. Een
jeugdlid heeft toegang tot de algemene ledenvergadering en heeft vanaf
twaalf (12) jaar spreekrecht en kan zich laten vertegenwoordigen en dus
stemrecht laten uitoefenen door zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger.
4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid
laten uitbrengen, met dien verstande dat een lid voor niet meer dan twee
andere leden als gemachtigde mag stemmen, zodat een lid nimmer meer
dan voor drie leden hemzelf inbegrepen, stemmen kan uitbrengen.
Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de
volmacht elektronisch is vastgelegd.
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Een rechtspersoon kan zich op de vergadering van de algemene
ledenvergadering slechts laten vertegenwoordigen door één natuurlijk
persoon.
6. Van de bevoegdheid tot vertegenwoordiging:
a. als zelfstandig vertegenwoordiger van een rechtspersoon krachtens de
wet of de statuten;
b. als gevolmachtigde van een rechtspersoon;
c. als gevolmachtigde van een lid-natuurlijk persoon;
moet vóór of bij de aanvang van de vergadering van de algemene
ledenvergadering schriftelijk of op schriftelijk reproduceerbare wijze blijken.
7. Personeelsleden van de coöperatie kunnen niet als gevolmachtigde of als
vertegenwoordiger optreden.
8. Toegang tot en recht van spreken in de vergadering van de algemene
ledenvergadering hebben ook:
a. de leden van de raad van bestuur;
b. de leden van de raad van commissarissen;
c. de daartoe door de raad van bestuur uitgenodigde personeelsleden van
de coöperatie; alsook
d. de daartoe door de raad van bestuur uitgenodigde derden.
Artikel 23
Voorzitterschap
1. De vergadering van de algemene ledenvergadering wordt voorgezeten door
de voorzitter van de raad van commissarissen of de daartoe door de raad
van commissarissen aangewezen persoon. Mocht de raad van
commissarissen niet in het voorzitterschap voorzien, dan wijst de algemene
ledenvergadering zelf uit zijn midden zijn voorzitter aan.
2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel kunnen, in het
geval als bedoeld in de laatste zin van artikel 20 lid 3, de verzoekers zelf
een voorzitter aanwijzen.
Artikel 24
Taken
1. De voorzitter leidt de vergadering en handhaaft de orde. Hij wijst een
secretaris aan die zal zijn belast met de notulering en, in geval een
schriftelijke stemming wordt gehouden, ten minste twee stemopnemers.
2. Hij verleent het woord en ontneemt dit wederom, indien dat nodig mocht
blijken.
3. Hij is bevoegd de volgorde van de te behandelen onderwerpen te wijzigen.
4. Hij kan de vergadering schorsen. Indien de vergadering daarmee instemt,
kan de voorzitter de vergadering ook voordat de agenda is afgehandeld
eenmalig opschorten, indien hij van oordeel is dat het aantal leden van de
algemene ledenvergadering dat ter vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd is, in verband met het gewicht van de te nemen
beslissing te gering is. In een zodanig geval moet de agenda worden
afgehandeld op een vergadering van de algemene ledenvergadering die
binnen dertig dagen nadien zal worden gehouden en welke vergadering op
de wijze, omschreven in artikel 20 moet zijn bijeengeroepen.
5. De voorzitter is bevoegd de leiding van de vergadering geheel of gedeeltelijk
aan een ander over te dragen. Hij kan de leiding te allen tijde wederom tot
zich nemen.
Artikel 25
Besluitvorming
1. De algemene ledenvergadering besluit met gewone meerderheid, tenzij de
wet of de statuten anders bepalen.
2. Het ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter
dat door de vergadering een besluit, is genomen is beslissend. Hetzelfde
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geldt voor de inhoud van een genomen besluit indien gestemd werd over
een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
3. 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, een
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming
vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
4. Indien moet worden voorzien in een vacature in de raad van
commissarissen kan de voorgedragen persoon bij acclamatie worden
benoemd, tenzij een van de leden van de algemene ledenvergadering
schriftelijke stemming nodig acht.
5. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
6. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid
heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende
voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten,
plaats. Heeft alsdan wederom niemand de volstrekte meerderheid
verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij een 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 een persoon uitgebracht, dan
wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe
stemmen geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht Ingeval bij een
stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van
beiden is gekozen.
8. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van
personen, dan is het verworpen.
9. Alle stemmen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke
stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden zulks voor de
stemming verlangt. Schriftelijke stemmingen geschieden bij ongetekende,
gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een
stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
10. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een
vergadering bijeen, heeft, mits met kennisgeving aan de raad van bestuur
en de raad van commissarissen, genomen, dezelfde kracht als een besluit
van de algemene ledenvergadering.
11. Zolang in een algemene ledenvergadering alle leden aanwezig zijn, kunnen
geldige besluiten worden genomen 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.
12. Schriftelijke stemming vindt plaats indien moet worden beslist over
benoeming, schorsing of ontslag van personen, echter onverminderd het
bepaalde in lid 4. Voorts vindt schriftelijke stemming plaats, indien daarom
door de raad van bestuur, de raad van commissarissen of door ten minste
tien procent van de ter vergadering aanwezige leden van de algemene
ledenvergadering wordt verzocht.
Artikel 26
Notulen
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De notulen van de vergadering van de algemene ledenvergadering moeten
het aantal leden van de algemene ledenvergadering vermelden dat
aanwezig of vertegenwoordigd is, alsook alle besluiten die zijn genomen..
2. De notulen worden door de eerstvolgende vergadering van de algemene
ledenvergadering definitief vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend
door de voorzitter en de secretaris van de algemene ledenvergadering.
3. De voorzitter en de secretaris van een vergadering van de algemene
ledenvergadering zijn gezamenlijk bevoegd een verklaring op te stellen, te
ondertekenen en af te geven omtrent besluiten die in de vergadering van de
algemene ledenvergadering zijn genomen.
4. 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.
De raad van commissarissen
Artikel 27
Taak en bevoegdheid
1. De raad van commissarissen oefent toezicht uit op het beleid van de raad
van bestuur en op de algemene gang van zaken in de coöperatie en haar
bedrijf. De raad van commissarissen spreekt zich uit over de algemene
beleidslijnen en staat de raad van bestuur met raad terzijde. Hij ondersteunt
de coöperatie bij het onderhouden van haar contacten op maatschappelijk
gebied. Bij het vervullen van hun taak richten de leden van de raad van
commissarissen zich naar het belang van de coöperatie en haar bedrijf. De
raad van commissarissen heeft in het bijzonder tot taak:
a. toezicht te houden op de naleving van de wet, de statuten en
reglementen.
b. een beslissing te nemen in de gevallen waarin ingevolge artikel 41 de
goedkeuring van de raad van commissarissen is vereist;
c. in beroep te beslissen over een opzegging van het lidmaatschap van de
coöperatie zoals voorzien in artikel 12 lid 3 en over ontzetting van een
lid uit het lidmaatschap van de coöperatie, zoals voorzien in artikel 13
lid 4;
d. het benoemen, schorsen en ontslaan van leden van de raad van
bestuur;
e. de algemene ledenvergadering bijeen te roepen als de statuten of de
belangen van de coöperatie dit vereisen;
f.
zorg te dragen dat bij ontstentenis of belet van een lid van de raad van
bestuur de in artikel 37 voorgeschreven vervanging plaatsvindt;
g. vaststelling en wijziging van de bedragen als gemeld in artikel 41 lid 1
sub j, o en w en aangevende de kaders waarbinnen de Raad van
Bestuur bevoegd is om namens de coöperatie te handelen;
h. de ingevolge artikel 47 jaarlijks door de raad van bestuur op te maken
jaarrekening te onderzoeken en van de bevindingen van dit onderzoek
verslag uit te brengen aan de algemene ledenvergadering;
i.
in samenwerking met de deskundigen die met de controle zijn belast,
erop toe te zien dat de administratie van de coöperatie en in het
bijzonder de jaarrekening worden gevoerd respectievelijk opgemaakt.
2. De raad van commissarissen stelt een reglement vast waarin onder andere
de aandachtsgebieden en werkwijze van de raad van commissarissen zijn
opgenomen.
3. In aanvulling op het bepaalde in artikel 35 kan de raad van commissarissen
aan de raad van bestuur aangeven welke informatie hij wenst te ontvangen.
4. De raad van commissarissen heeft te allen tijde het recht de administratie
en de verdere bescheiden van de coöperatie op hun juistheid te
onderzoeken.
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De raad van commissarissen heeft het recht zich bij het toezicht bedoeld in
lid 1 van dit artikel, door een deskundige te doen bijstaan op kosten van de
coöperatie.
6. De raad van commissarissen kan uit zijn midden één of meer commissies
instellen. De taak van een commissie is het voorbereiden van de
besluitvorming van de raad van commissarissen. De raad van
commissarissen blijft verantwoordelijk voor besluiten die de raad van
commissarissen neemt na voorbereiding door de commissie. De
samenstelling, taak en werkwijze van een commissie worden bij afzonderlijk
reglement door de raad van commissarissen nader vastgesteld.
7. Voorafgaande aan de benoeming van de leden van de raad van bestuur
toetst de raad van commissarissen de kandidaten in het bijzonder aan de
statutaire vereisten alsmede aan redelijkerwijze te stellen eisen van
bestuurlijke bekwaamheid, betrouwbaarheid, integriteit en deskundigheid.
Artikel 28
Samenstelling
1. De raad van commissarissen bestaat uit een door de algemene
ledenvergadering te bepalen aantal van ten minste vijf en ten hoogste
negen natuurlijke personen.
Is het aantal leden minder dan drie, dan neemt de raad van commissarissen
onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental.
Onverminderd het bepaalde in artikel 45 kunnen leden van de raad van
commissarissen niet zijn personen in dienst van de coöperatie, personen in
dienst van een afhankelijke maatschappij of bestuurders en personen in
dienst van een werknemersorganisatie die betrokken pleegt te zijn bij de
vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van personen in dienst van de
coöperatie of van een afhankelijke maatschappij.
2. De raad van commissarissen stelt een profielschets vast voor de raad van
commissarissen als geheel en zijn individuele leden.
3. De raad van commissarissen wijst uit zijn midden een voorzitter, diens
plaatsvervanger en voorts een secretaris en diens plaatsvervanger aan.
4. a. De leden van de raad van commissarissen worden op voordracht van de
raad van commissarissen benoemd door de algemene
ledenvergadering. Bij zijn beslissing over de voor te dragen kandidaat,
toetst de raad van commissarissen de voor te dragen kandidaten in het
bijzonder aan de statutaire vereisten alsmede aan redelijkerwijze te
stellen eisen van bekwaamheid, integriteit en betrouwbaarheid.
b. De algemene ledenvergadering en de raad van bestuur kunnen aan de
raad van commissarissen personen aanbevelen om als lid van de raad
van commissarissen voor te dragen. De raad van commissarissen deelt
hun daartoe tijdig mede wanneer en ten gevolge waarvan in zijn
midden een plaats moet worden vervuld.
c. De raad van commissarissen geeft aan de algemene ledenvergadering,
de kennis van de naam van degene die hij voordraagt.
d. Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming van een lid van de
raad van commissarissen worden van de kandidaat meegedeeld zijn
leeftijd, zijn beroep en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft
bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van
de taak van een lid van de raad van commissarissen. Tevens wordt
vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als commissaris is
verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden, die tot
eenzelfde groep behoren, kan met de aanduiding van de groep worden
volstaan. De aanbeveling en de voordracht worden met redenen
omkleed.
e. De algemene ledenvergadering benoemt de voorgedragen persoon;
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op grond van de verwachting dat de voorgedragen persoon
geschikt zal zijn voor de vervulling van de taak van een lid van de
raad van commissarissen; of
op grond van de verwachting dat de raad van commissarissen bij
benoeming overeenkomstig het voornemen naar behoren zal zijn
samengesteld.
De voordracht dient tijdig bij de algemene ledenvergadering bekend te
zijn gemaakt.
5. De benoemingstermijn van commissarissen kan maximaal vier jaar zijn en
een commissaris kan maximaal, na gebleken geschiktheid, éénmaal
benoemd worden voor een aaneengesloten periode. Het lidmaatschap van
een commissaris van de raad van commissarissen eindigt op de
eerstkomende vergadering van de algemene ledenvergadering na verloop
van de periode waarvoor hij is benoemd. De raad van commissarissen stelt
op basis van de benoemingstermijn het rooster van aftreden zodanig vast
dat elk jaar zoveel mogelijk eenzelfde aantal leden aftredend is. Een
persoon die in de raad van commissarissen is benoemd ter vervanging van
een lid dat zijn functie voortijdig heeft beëindigd, neemt op het rooster de
plaats in van zijn voorganger.
6. Een lid van de raad van commissarissen dient lid te zijn van de coöperatie.
Artikel 29
Ontslag en schorsing
1. De leden van de raad van commissarissen worden door de algemene
ledenvergadering geschorst en/of ontslagen.
2. Een lid van de raad van commissarissen kan bovendien worden geschorst
door de raad van commissarissen.
3. De schorsing vervalt van rechtswege, indien niet binnen een maand na de
aanvang van de schorsing een verzoek als bedoeld in de eerste volzin van
lid 4 is ingediend bij de ondernemingskamer.
4. Voorts kan een vertegenwoordiger aangewezen door de raad van
commissarissen en door de algemene ledenvergadering de
ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam verzoeken een lid
van de raad van commissarissen te ontslaan wegens verwaarlozing van zijn
taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging
van de omstandigheden op grond waarvan handhaving van het lid van de
raad van commissarissen redelijkerwijs niet van de coöperatie kan worden
verlangd.
Artikel 30
Vergoeding
De leden van de raad van commissarissen genieten een vergoeding die door de
algemene ledenvergadering wordt vastgesteld. Wanneer de omvang van de taak
daartoe aanleiding geeft, kan aan een of meer leden van de raad van
commissarissen naast de algemene vergoeding ook een bijzondere vergoeding
worden gegeven, die door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.
Artikel 31
Vergaderingen
1. De raad van commissarissen vergadert ten minste tweemaandelijks. De
vergaderingen worden bijeengeroepen door de voorzitter.
2. De voorzitter roept voorts de leden ter vergadering bijeen, indien hij dit in
het belang van de coöperatie wenselijk acht of indien ten minste twee leden
van de raad van commissarissen hem daarom hebben verzocht. De
vergadering moet alsdan worden gehouden binnen twee weken nadat het
verzoek is ingediend. Indien niet binnen een week na indiening aan het
verzoek is voldaan of indien de voorzitter en diens plaatsvervanger
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ontbreken, kan ieder lid van de raad van commissarissen dit college ter
vergadering bijeenroepen.
3. De raad van commissarissen kan een of meer leden van de raad van
bestuur uitnodigen de vergaderingen van de raad van commissarissen of
een deel daarvan bij te wonen. Bovendien kan de raad van commissarissen
anderen uitnodigen een dergelijke vergadering of een deel daarvan bij te
wonen.
Artikel 32
Besluitvorming
1. De raad van commissarissen is slechts bevoegd tot het nemen van
besluiten, indien de meerderheid van het aantal in functie zijnde leden ter
vergadering aanwezig is.
2. Besluiten over voordrachten, benoeming, schorsing, ontslag en ontzetting
worden genomen met volstrekte meerderheid.
3. Besluiten over andere onderwerpen dan in lid 2 genoemd worden genomen
met gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
Schriftelijke stemming vindt plaats, indien daarom door een of meer leden
van de raad van commissarissen wordt verzocht.
Stukken die namens de raad van commissarissen uitgaan, worden door de
voorzitter van de raad van commissarissen of diens plaatsvervanger
ondertekend.
Artikel 33
Notulen
1. Van het verhandelde in de vergadering van de raad van commissarissen
worden notulen gemaakt onder verantwoordelijkheid van de secretaris. De
notulen worden in de volgende vergadering van de raad van commissarissen
vastgesteld en ten blijken daarvan door de voorzitter en de secretaris
ondertekend.
2. De notulen worden vóór de vergadering, waarin zij worden vastgesteld aan
de leden van de raad van commissarissen ter kennis gebracht.
De raad van bestuur
Artikel 34
Taak en bevoegdheid
1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is de raad van bestuur belast
met het besturen van de coöperatie.
2. De raad van bestuur stelt, onder goedkeuring van de raad van
commissarissen, een bestuursreglement vast waarin onder andere de
taakverdeling en werkwijze van de raad van bestuur zijn opgenomen. Iedere
wijziging van het bestuursreglement behoeft de goedkeuring van de raad
van commissarissen.
3. De raad van bestuur is bevoegd, onder handhaving van eigen
verantwoordelijkheid en met inachtneming van artikel 41 lid 1 sub c, taken
te delegeren aan andere medewerkers van de coöperatie. De delegatie dient
schriftelijk te geschieden en moet de taken vermelden waarvoor zij geldt. Zij
kan te allen tijde worden gewijzigd of ingetrokken.
4. Door (of namens) de raad van bestuur wordt bij de uitoefening van haar
taak bestendig overleg gevoerd en contact onderhouden met de raad van
commissarissen.
Artikel 35
Informatieverstrekking
De raad van bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de
uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.
Artikel 36
Samenstelling
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De raad van bestuur bestaat uit door de raad van commissarissen
benoemde natuurlijke personen, van tenminste één persoon.
2. De raad van commissarissen stelt, na overleg met de raad van bestuur, een
profielschets vast voor de leden.
Artikel 37
Ontstentenis of belet van een lid van de raad van bestuur
Bij ontstentenis of belet van een lid van de raad van bestuur kan de raad van
commissarissen, een persoon benoemen die als bestuurslid optreedt totdat in de
vacature is voorzien dan wel het belet is geëindigd.
Artikel 38
Tussentijdse functiebeëindiging
1. Een lid van de raad van bestuur verliest zijn/haar functie ingeval van
overlijden, wilsonbekwaamheid, surseance van betaling, faillissement, onder
curatelestelling, over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk bewind is
ingesteld, ten behoeve van hem een mentorschap is ingesteld of de
schuldsaneringsregeling op hem van toepassing is. Hij verliest zijn functie
voorts indien hij een beroep gaat uitoefenen of een functie aanvaardt die
ingevolge artikel 45 onverenigbaar is met het raad van bestuur
lidmaatschap.
2. Leden van de raad van bestuur kunnen door de raad van commissarissen
worden geschorst of ontslagen
Artikel 39
Bezoldiging raad van bestuur
De bezoldiging en overige arbeidsvoorwaarden van de raad van bestuur worden
door de raad van commissarissen vastgesteld.
Artikel 40
Notulen
Van het verhandelde in de vergadering van de raad van bestuur worden notulen
gemaakt. De notulen worden in de volgende vergadering van de raad van
bestuur vastgesteld
Goedkeuring door de raad van commissarissen
Artikel 41.
1. Goedkeuring van de raad van commissarissen is vereist voor besluiten van
de raad van bestuur omtrent:
a. het huren, verhuren, verwerven, vervreemden of bezwaren van
registergoederen;
b. de vaststelling en wijziging van het bestuursreglement onverminderd
het overleg als bedoeld in artikel 34 lid 4;
c. de vaststelling en wijziging van het bestuursreglement waarbinnen de
bevoegdheden van de raad van bestuur kunnen worden gedelegeerd;
d. het strategisch beleidsplan, het jaarplan, de begroting en het
ledenbeleidsplan, waarin in ieder geval zijn opgenomen:
de kaders van ledenwerving en ledenacceptatie;
het beleid rond het betrekken van de leden bij relevante
beleidsonderwerpen;
het beleid ten aanzien van doelgroepgerichte ledenprogramma’s;
e. het vaststellen van het jaarplan en de begroting;
f.
wijziging van financieringsafspraken;
g. het vaststellen van de algemene arbeidsvoorwaarden van de
medewerkers van de coöperatie;
h. het aan leidinggevende medewerkers verlenen van een titel;
i.
het aanvaarden van zakelijke of persoonlijke zekerheid door de
coöperatie indien deze voor derden wordt gesteld door de raad van
bestuur;
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het aangaan van overeenkomsten tot lease, huur of verhuur indien
daarmee een door de raad van commissarissen vast te stellen en aan
de raad van bestuur schriftelijk mede te delen bedrag gemoeid is;
k. het openen of opheffen van vestigingen, bijkantoren of zittingsplaatsen;
l.
het overnemen alsmede het afstoten van enig bedrijf of belangrijk
onderdeel van enig bedrijf;
m. het nemen van een deelneming alsmede het vergroten of verminderen
van zulk een deelneming door de coöperatie of een afhankelijke
maatschappij;
beleidswijzigingen ten aanzien van deelnemingen;
personen die namens de coöperatie gemandateerd zijn in de
deelnemingen;
onder deelneming wordt in dit verband verstaan: het nemen van een
kapitaaldeelneming in een vennootschap alsmede het kunnen
uitoefenen van stemrecht of daarmee vergelijkbare zeggenschap in een
rechtspersoon;
n. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de
coöperatie of een afhankelijke maatschappij met een andere
rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijk
vennoot in een openbare vennootschap met of zonder
rechtspersoonlijkheid;
o. investeringen en desinvesteringen:
daarmee een door de raad van commissarissen vast te stellen en
aan de raad van bestuur schriftelijk mede te delen bedrag gemoeid
is; of
vanaf een zodanig lager bedrag zoals bepaald bij de wet of bij
besluit van de raad van commissarissen;
p. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal
medewerkers van de coöperatie of een afhankelijke maatschappij
tegelijkertijd of binnen korte tijd; ingrijpende wijziging in de
arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal medewerkers van
de coöperatie of van een afhankelijke maatschappij;
q. een voorstel tot wijziging van de statuten, een voorstel tot ontbinding
van de coöperatie alsmede omtrent aangifte van faillissement en
aanvragen van surseance van betaling;
r. een voorstel tot Juridische fusie, Juridische splitsing of Bedrijfsfusie;
s. het afgeven en het verhogen van garanties voor verplichtingen van
deelnemingen van de coöperatie aan derden.
t.
de hoogte van de jaarlijkse bijdrage van de leden;
u. goedkeuren van de hoogte en omvang van de rentevergoeding aan en
inschrijfgeld van leden;
v. de bestemming van het resultaat van de coöperatie;
w. het aangaan van alle rechtshandelingen, andere dan hiervoor genoemd,
waarvan het belang of de waarde een door de raad van commissarissen
vast te stellen en aan de raad van bestuur schriftelijk mede te delen
bedrag per opdracht of gezamenlijk te boven gaat of waardoor de
coöperatie voor langer dan één jaar wordt verbonden waarbij met
elkaar samenhangende handelingen als één handeling worden
beschouwd; de raad van commissarissen is steeds bevoegd bedoeld
bedrag te wijzigen, tenzij de bovengenoemde(rechts-)handelingen
reeds in het ondernemingsplan, waaronder begrepen de exploitatie- en
projectbegroting zijn opgenomen, dat door de raad van commissarissen
en de algemene vergadering is goedgekeurd.
De raad van commissarissen is, na verkregen goedkeuring van de algemene
ledenvergadering, bevoegd andere dan de hiervoor bedoelde besluiten van
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de raad van bestuur aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten
dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan de raad van
bestuur te worden meegedeeld.
3. De raad van bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene
ledenvergadering voor besluiten strekkende tot het sluiten -overdragen (in
genot) daaronder begrepen- van het bedrijf van de coöperatie of van een
belangrijke deelneming van de coöperatie.
4. Het ontbreken van de ingevolge de leden 1, 2 en 3 van dit artikel vereiste
goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van
bestuur of de bestuursleden niet aan.
5. De raad van bestuur is verplicht de aanwijzingen van de raad van
commissarissen op te volgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de
coöperatie en de met haar verbonden onderneming.
Artikel 42
Indien de raad van commissarissen in een geval, waarin de raad van bestuur zijn
goedkeuring behoeft, deze goedkeuring niet verleent en de raad van bestuur
haar voorstel niet wenst te wijzigen en het bovendien betreft een
aangelegenheid waarvan afdoening noodzakelijk is, zal dit door de raad van
commissarissen voorgelegd kunnen worden aan de algemene ledenvergadering
Vertegenwoordiging, volmacht, procuratie
Artikel 43
1. De coöperatie wordt vertegenwoordigd door de raad van bestuur.
2. Indien de raad van bestuur een direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig
belang heeft met de coöperatie (daaronder niet begrepen het sluiten of
wijzigen van die overeenkomsten waarvan het voor de coöperatie
gebruikelijk is deze met personeelsleden af te sluiten, mits zulks dan
geschiedt onder de ook voor andere personeelsleden gebruikelijke
voorwaarden), zal de coöperatie ter zake worden vertegenwoordigd door
een persoon, daartoe door de raad van commissarissen aan te wijzen. De
algemene ledenvergadering kan evenwel in alle gevallen waarin de
coöperatie een tegenstrijdig belang heeft met een of meer leden van de
raad van bestuur of leden van de raad van commissarissen, een of meer
personen aanwijzen om de coöperatie te vertegenwoordigen. De raad van
bestuur zal de algemene ledenvergadering - zo mogelijk - tijdig in staat
stellen om van haar aanwijzingsbevoegdheid gebruik te maken.
3. De raad van bestuur kan na goedkeuring door de Raad van Commissarissen
volmacht respectievelijk procuratie verlenen om binnen de door de Raad van
Commissarissen gestelde kaders dan wel de jaarlijks vastgestelde
investerings- of exploitatiebegroting namens de coöperatie te handelen en
te tekenen.
Geheimhouding
Artikel 44
1. Aan derden mogen geen inlichtingen worden verstrekt omtrent hetgeen hem
in verband met zijn werkzaamheden of anderszins uit hoofde van zijn
functie bij de coöperatie ter kennis is gekomen, een en ander behoudens
andersluidende voorschriften van de wet. Deze geheimhoudingsplicht zal
door de betrokkenen ook na beëindiging van hun werkzaamheden bij de
coöperatie strikt in acht moeten worden genomen.
2. Schending van de verplichting tot geheimhouding zal aanleiding kunnen zijn
tot schorsing of ontslag, onverminderd de aansprakelijkheid van de
betrokkenen tot vergoeding van de door hen veroorzaakte schade.
Onverenigbare functies
Artikel 45
1. Jaarlijks toetst de raad van commissarissen of er mogelijk
tegenstrijdigheden of integriteitsproblemen zijn ontstaan binnen de raad van
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commissarissen en legt dit vast in de notulen. De leden van de raad van
commissarissen melden gedurende het jaar eventuele wijzigingen die van
invloed kunnen zijn. De raad van commissarissen geeft duidelijk aan hoe te
handelen bij een mogelijk integriteitsprobleem.
2. Een commissaris respectievelijk 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 deze verbonden onderneming.
Boekjaar, begroting, balans, winst- en verliesrekening, reserves
Artikel 46
Boekjaar, begroting
1. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
2. De raad van bestuur draagt zorg dat voor de aanvang van elk boekjaar een
begroting wordt opgemaakt die door de raad van commissarissen moet
worden goedgekeurd en vervolgens worden ingebracht in de algemene
ledenvergadering. De begroting zal inzicht dienen te verschaffen in de
rentabiliteit van de coöperatie.
Artikel 47
Rekening en verantwoording
1. 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 de raad van bestuur een jaarrekening op en legt deze voor de leden
ter inzage ten kantore van de coöperatie. Binnen deze termijn legt de raad
van bestuur ook het jaarverslag ter inzage van de leden. Bij de jaarrekening
wordt tevens de in lid 2 bedoelde accountantsverklaring ter inzage gelegd.
De opgemaakte jaarrekening wordt ondertekend door de leden van de raad
van bestuur en de leden van de raad van commissarissen. Ontbreekt de
ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave
van redenen melding gemaakt.
2. Alvorens de jaarrekening aan de algemene ledenvergadering over te leggen,
doet de raad van bestuur de jaarrekening onderzoeken door een door de
raad van commissarissen aan te wijzen registeraccountant. Na dit onderzoek
wordt de jaarrekening met de accountantsverklaring eerst overgelegd aan
de raad van commissarissen.
3. De raad van commissarissen onderzoekt eveneens de door de raad van
bestuur opgemaakte jaarrekening en brengt van zijn bevindingen verslag uit
aan de algemene ledenvergadering. De raad van commissarissen kan zich
door een deskundige doen bijstaan.
4. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering. De
raad van bestuur zorgt ervoor dat de algemene ledenvergadering uiterlijk
een maand na afloop van de in lid 1 bedoelde termijn bijeenkomt.
5. De algemene ledenvergadering kan bij afzonderlijk besluit volledig of
beperkte decharge verlenen aan de leden van de raad van bestuur en de
leden van de raad van commissarissen voor het gevoerde bestuur
respectievelijk het gehouden toezicht in het betrokken boekjaar.
Artikel 48
Inrichting van de jaarrekening
De jaarrekening wordt opgesteld volgens de wettelijke bepalingen en volgens
richtlijnen van de raad van commissarissen.
Artikel 49
Bestemming van het voordelig saldo
1. Het voordelig saldo van de winst- en verliesrekening staat ter beschikking
van de algemene ledenvergadering en geeft er bestemming aan.
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De algemene ledenvergadering kan, nadat de raad van bestuur daartoe een
voorstel heeft ingediend, dienovereenkomstig besluiten.
3. Een besluit van de algemene ledenvergadering als bedoeld in lid 2 van dit
artikel behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen.
4. De algemene ledenvergadering stelt voorts tevens vast welke bedragen van
de winst aan een reserve moeten worden toegevoegd, alsmede de ingevolge
de in artikel 9 lid 2 bedoelde geldleningen, aan leden te vergoeden rente en
uitkeringen.
Artikel 50
Reserves
De coöperatie houdt zodanige reserves aan, dat de continuiteit niet in gevaar
komt en dat de doelstellingen van de coöperatie en de met deze verbonden
onderneming gerealiseerd kunnen blijven worden.
Statutenwijziging en ontbinding
Artikel 51
Statutenwijziging
1. Een besluit tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de coöperatie
kan slechts worden genomen in een vergadering, opgeroepen met
inachtneming van het bepaalde in artikel 21 en onder toezending van de
volledige tekst van de voorgestelde wijziging in de statuten, waarin ten
minste twee/derde van de leden ter vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd is, en alsdan met ten minste drie/vierde van de geldig
uitgebrachte stemmen voor het voorstel.
2. Is op die vergadering niet ten minste twee/derde deel van de leden
aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen een maand na de dag van
de eerste vergadering een tweede vergadering belegd, die volgens de
gewone regels wordt opgeroepen en die, ongeacht het aantal alsdan
aanwezige of vertegenwoordigde leden kan besluiten met een meerderheid
van ten minste drie/vierde deel van de geldig uitgebrachte stemmen.
3. Een statutenwijziging wordt eerst van kracht nadat deze bij notariële akte is
vastgelegd. De raad van bestuur doet zo spoedig mogelijk van de
aangenomen statutenwijziging een notariële akte opmaken. Ieder lid van de
raad van bestuur is bevoegd de notariële akte te ondertekenen.
4. In geval van ontbinding van de coöperatie, is raad van bestuur met de
vereffening belast, tenzij de ledenvergadering anders beslist. De
ledenvergadering bepaalt de bestemming van het batig saldo.
5. In de uitnodiging tot de vergadering van de algemene ledenvergadering
waarin een statutenwijziging aan de orde zal worden gesteld, moet worden
medegedeeld, dat wijziging zal worden voorgesteld.
6. Degenen die de uitnodiging tot de vergadering van de algemene
ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging
hebben gedaan, moeten het voorstel tenminste veertien dagen voor de
vergadering van de algemene ledenvergadering ter kennis hebben gebracht
van de leden van de algemene ledenvergadering. Voorts dient uiterlijk op de
vijfde dag voor de vergadering een afschrift van dat voorstel waarin de
voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op het hoofdkantoor van
de coöperatie te worden neergelegd ter inzage voor ieder lid tot na afloop
van de vergadering. Bij gebreke daarvan kan over het voorstel niet worden
besloten, tenzij alle leden van de algemene ledenvergadering aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging wordt genomen
met algemene stemmen.
Artikel 52
Ontbinding
De coöperatie wordt ontbonden:
1. door een daartoe strekkend besluit van de algemene ledenvergadering;
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door insolventie, nadat zij in staat van faillissement is verklaard, of door
opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel;
3. door het geheel ontbreken van leden.
Artikel 53
Een besluit tot ontbinding van de coöperatie kan slechts door de algemene
ledenvergadering worden genomen in een vergadering, waar ten minste drie
vierde van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is, met een
meerderheid van ten minste drie vierde van het aantal uitgebrachte geldige
stemmen. In de bijeenroeping tot de algemene ledenvergadering waar een
voorstel tot ontbinding wordt gedaan, moet worden medegedeeld dat ontbinding
zal worden voorgesteld. Indien in de algemene ledenvergadering, waarin de
ontbinding aan de orde is gesteld het vereiste aantal leden niet aanwezig of
vertegenwoordigd blijkt te zijn, moet binnen een maand na afloop van die
vergadering een tweede algemene ledenvergadering worden bijeengeroepen. In
deze tweede vergadering kan het besluit tot ontbinding worden genomen met
een meerderheid van ten minste drie/vierde van het aantal uitgebrachte geldige
stemmen, mits ten minste een/vierde van het aantal leden ter vergadering
aanwezig of vertegenwoordigd is.
Slotbepalingen
Artikel 54
Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare
communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.
Overgangsbepaling
Indien en voorzover de personele invulling in de nieuwe orgaanstructuur niet
heeft plaats gevonden, blijft het zittende bestuur in functie en houdt zijn
bevoegdheden.
Slot
De comparant is mij, notaris, bekend.
Deze akte is verleden te Vlissingen op de datum als in het hoofd van deze akte
vermeld.
De zakelijke inhoud van de akte is aan hem opgegeven en toegelicht. De
comparant heeft verklaard voor het verlijden tijdig een ontwerpakte te hebben
ontvangen en van de akte te hebben kennisgenomen.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst
door de comparant en daarna door mij, notaris.
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