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STATUTEN	  	   	   	   	  
Coöperatie	  Zon	  op	  School	  B.A,	  KvK	  56518455	  
	  
Heden,	  negentien	  november	  tweeduizend	  twaalf,	  verschenen	  voor	  mij,	  
1.	  de	  heer	  Hendrikus	  Gerhardus	  Johannes	  Damhuis,	  hierna	  te	  noemen:	  Oprichter	  1;	  
2.	  de	  heer	  Camiel	  Versluis,	  hierna	  te	  noemen:	  Oprichter	  2.	  
Oprichter	  1	  en	  Oprichter	  2,	  hierna	  ook	  te	  noemen:	  Oprichters.	  De	  comparanten	  verklaarden	  bij	  deze	  
op	  te	  richten	  een	  Coöperatie,	  welke	  zal	  worden	  geregeerd	  door	  de	  navolgende	  statuten:	  
	  
	  

Artikel	  1	  |	  Naam	  en	  zetel	  
	  
De	  Coöperatie	  draagt	  de	  volledige	  naam:	  “Coöperatie	  Zon	  op	  School	  B.A.”,	  hierna	  ook	  te	  noemen:	  
Coöperatie.	  De	  verkorte	  naam	  van	  de	  Coöperatie	  luidt:	  “Zon	  op	  School”.	  De	  Coöperatie	  heeft	  haar	  
zetel	  te	  Amersfoort.	  
	  
	  

Artikel	  2	  |	  Doel	  
	  
1.	  De	  Coöperatie	  heeft	  ten	  doel	  te	  voorzien	  in	  bepaalde	  stoffelijke	  behoeften	  van	  haar	  leden	  
krachtens	  de	  overeenkomsten	  met	  haar	  leden	  gesloten	  in	  het	  kader	  van	  het	  bedrijf	  dat	  de	  
Coöperatie	  te	  dien	  einde	  ten	  behoeve	  van	  haar	  leden	  uitoefent	  of	  doet	  uitoefenen.	  Het	  bedrijf	  van	  
de	  Coöperatie	  ziet	  met	  name	  op:	  
a.	  het	  faciliteren	  en	  doen	  faciliteren	  van	  duurzame	  energie	  opwekking,	  het	  produceren	  
of	  doen	  produceren	  van	  duurzame	  energie,	  het	  leveren	  of	  doen	  leveren	  van	  duurzame	  energie;	  
b.	  het	  stimuleren	  van	  het	  opwekken	  van	  zonne-‐energie	  door	  scholen.	  
	  
2.	  Zij	  tracht	  het	  doel	  te	  bereiken	  door:	  
a.	  het	  uitoefenen	  van	  een	  bedrijf	  ten	  behoeve	  van	  de	  leden;	  
b.	  levering	  en/of	  exploitatie	  van	  energie	  systemen;	  
c.	  het	  geven	  van	  voorlichting	  over	  duurzame	  energie;	  
d.	  het	  deelnemen	  in,	  aangaan	  van	  verbintenissen	  met,	  organisaties	  die	  bijdragen	  aan	  het	  doel;	  
e.	  alle	  overige	  wettige	  middelen.	  
	  
	  

Artikel	  3	  |	  Duur	  
	  
De	  Coöperatie	  is	  aangegaan	  vanaf	  heden	  voor	  onbepaalde	  tijd.	  
	  
	  

Artikel	  4	  |	  Lidmaatschap	  
	  
1.	  Leden	  van	  de	  Coöperatie:	  
a.	  zijn	  natuurlijke	  en	  rechtspersonen,	  die	  rechtens	  bekwaam	  zijn	  tot	  het	  aangaan	  van	  
overeenkomsten;	  
b.	  zijn	  door	  het	  bestuur	  als	  lid	  toegelaten;	  
c.	  hebben	  een	  inleggeld	  betaald,	  waarvan	  de	  hoogte	  en	  nadere	  bepalingen	  bij	  reglement	  zijn	  



Pagina	  2	  van	  8	  

vastgesteld.	  Inleggelden	  mogen	  aan	  een	  project	  toegewezen	  worden.	  Het	  inleggeld	  voor	  een	  
lidmaatschap	  draagt	  het	  karakter	  van	  risicodragend	  kapitaal	  van	  de	  Coöperatie;	  
	  
2.	  Het	  lidmaatschap	  wordt	  schriftelijk	  aangevraagd	  bij	  het	  bestuur.	  Het	  bestuur	  beslist	  bij	  een	  eerst	  
volgende	  bestuursvergadering	  over	  de	  aanvraag.	  In	  ieder	  geval	  dient	  de	  aanvrager	  te	  beschikken	  
over	  een	  eigen	  werkend	  e-‐mailadres	  voor	  correspondentie	  met	  de	  Coöperatie	  en	  dient	  de	  aanvrager	  
verwant	  te	  zijn	  met	  het	  doel	  van	  de	  Coöperatie.	  Bij	  toelating	  wordt	  de	  aanvrager	  in	  de	  administratie	  
opgenomen	  onder	  een	  uniek	  lidmaatschapsnummer	  en	  ontvangt	  de	  aanvrager	  een	  schriftelijke	  
bevestiging	  van	  de	  toelating.	  Bij	  weigering	  ontvangt	  de	  aanvrager	  schriftelijk	  een	  motivatie	  van	  het	  
besluit.	  
	  
3.	  Ieder	  lid	  is	  verplicht	  de	  statuten	  en	  daaraan	  onderhevige	  reglementen	  na	  te	  leven	  welke	  zijn	  
vastgesteld	  door	  de	  ledenvergadering	  en	  de	  belangen	  van	  de	  Coöperatie	  in	  de	  geest	  van	  haar	  
doelstelling	  naar	  vermogen	  voor	  te	  staan.	  
	  
4.	  Het	  lidmaatschap	  is	  overdraagbaar	  met	  inbegrip	  van	  alle	  lopende	  rechten	  en	  plichten.	  Het	  huidige	  
lid	  en	  het	  nieuwe	  lid	  dienen	  hiertoe	  gezamenlijk	  een	  ondertekend	  verzoek	  in	  bij	  de	  Coöperatie.	  De	  
overdacht	  van	  het	  lidmaatschap	  wordt	  verder	  volgens	  dezelfde	  procedure	  behandeld	  als	  de	  aanvraag	  
voor	  een	  lidmaatschap.	  
	  
5.	  Het	  lidmaatschap	  eindigt	  door:	  
a.	  opzegging	  door	  het	  lid;	  
b.	  overlijden	  van	  een	  lid;	  indien	  een	  rechtspersoon	  lid	  van	  de	  Coöperatie	  is,	  eindigt	  zijn	  lidmaatschap,	  
wanneer	  de	  rechtspersoon	  ophoudt	  te	  bestaan;	  
c.	  opzegging	  door	  de	  Coöperatie.	  Zodanige	  opzegging	  kan	  geschieden:	  
-‐	  wanneer	  een	  lid	  heeft	  opgehouden	  te	  voldoen	  aan	  de	  vereisten	  door	  de	  statuten	  voor	  het	  
lidmaatschap	  gesteld;	  of	  
-‐	  wanneer	  een	  lid	  zijn	  verplichtingen	  jegens	  de	  Coöperatie	  niet	  nakomt,	  alsook	  wanneer	  
redelijkerwijs	  van	  de	  Coöperatie	  niet	  gevergd	  kan	  worden	  het	  lidmaatschap	  te	  laten	  voortduren;	  
d.	  door	  ontzetting.	  
	  
6.	  Opzegging	  van	  het	  lidmaatschap	  door	  het	  lid	  kan	  geschieden	  tegen	  het	  einde	  van	  een	  boekjaar,	  
schriftelijk	  en	  met	  inachtneming	  van	  een	  opzegtermijn	  van	  ten	  minste	  vier	  weken	  danwel	  door	  een	  
door	  het	  lid	  ondertekende,	  gedagtekende	  verklaring	  in	  de	  administratie	  van	  de	  Coöperatie.	  
Beëindiging	  van	  het	  lidmaatschap	  onmiddellijke	  ingang	  is	  alleen	  mogelijk:	  
a.	  indien	  redelijkerwijs	  niet	  gevergd	  kan	  worden	  het	  lidmaatschap	  te	  laten	  voortduren;	  
b.	  binnen	  een	  maand	  nadat	  een	  besluit	  waarbij	  de	  rechten	  van	  de	  leden	  zijn	  beperkt	  of	  hun	  
verplichtingen	  zin	  bezwaard,	  aan	  een	  lid	  bekend	  is	  geworden	  of	  medegedeeld	  tenzij	  het	  betreft	  een	  
wijziging	  van	  geldelijke	  rechten	  en	  verplichtingen;	  
c.	  binnen	  een	  maand	  nadat	  een	  lid	  een	  besluit	  is	  medegedeeld	  tot	  omzetting	  van	  de	  Coöperatie	  in	  
een	  andere	  rechtsvorm	  of	  fusie.	  
	  
7.	  Opzegging	  van	  het	  lidmaatschap	  door	  de	  Coöperatie	  kan	  geschieden	  tegen	  het	  einde	  van	  het	  
boekjaar,	  mits	  schriftelijk	  en	  met	  inachtneming	  van	  een	  opzegtermijn	  van	  ten	  minste	  vier	  weken.	  
	  
8.	  Ontzetting	  uit	  het	  lidmaatschap	  kan	  alleen	  worden	  uitgesproken	  wanneer	  een	  lid,	  al	  dan	  niet	  door	  
nalatigheid	  handelt	  in	  strijd	  met	  de	  statuten,	  reglementen	  of	  besluiten	  van	  de	  Coöperatie	  of	  de	  
Coöperatie	  op	  onredelijke	  wijze	  benadeelt.	  
	  
9.	  Het	  besluit	  tot	  ontzetting	  uit	  het	  lidmaatschap	  geschied	  door	  het	  bestuur	  en	  wordt	  aan	  het	  lid	  
bekend	  gemaakt	  met	  gemotiveerde	  opgaaf	  van	  reden.	  De	  betrokkene	  is	  bevoegd	  om	  binnen	  een	  
maand	  in	  beroep	  te	  gaan	  bij	  de	  Commissie	  van	  Beroep	  tegen	  het	  besluit	  van	  het	  bestuur.	  Gedurende	  
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de	  beroepstermijn	  en	  de	  behandeling	  van	  het	  beroep	  is	  het	  lid	  geschorst.	  
	  
10.	  Het	  bestuur	  kan	  een	  lid	  schorsen,	  op	  grond	  van	  dezelfde	  criteria	  die	  gelden	  voor	  de	  ontzetting	  uit	  
het	  lidmaatschap,	  voor	  een	  te	  bepalen	  periode	  van	  maximaal	  zes	  maanden.	  Gedurende	  een	  
schorsing	  blijven	  de	  verplichten	  van	  het	  lid	  die	  voortvloeien	  uit	  zijn	  lidmaatschap	  gehandhaafd.	  
Tijdens	  een	  schorsing	  vervallen	  de	  rechten	  die	  voortvloeien	  uit	  een	  lidmaatschap.	  De	  betrokkene	  is	  
bevoegd	  om	  binnen	  een	  maand	  in	  beroep	  te	  gaan	  tegen	  een	  schorsing	  volgens	  procedures	  welke	  bij	  
reglement	  zijn	  vastgesteld.	  
	  
11.	  Bij	  het	  beëindigen	  van	  het	  lidmaatschap	  zal	  de	  restwaarde	  van	  de	  inleg	  voor	  het	  lidmaatschap	  
worden	  terugbetaald,	  mits:	  
a.	  de	  Coöperatie	  een	  batig	  saldo	  heeft;	  
b.	  redelijkerwijs	  niet	  te	  verwachten	  is	  dat	  de	  Coöperatie	  binnen	  een	  jaar	  ontbonden	  zal	  worden;	  
c.	  het	  lidmaatschap	  niet	  korter	  heeft	  geduurd	  dan	  tien	  jaren;	  
d.	  de	  inleg	  niet	  aan	  een	  project	  toegewezen	  is.	  
	  
12.	  De	  Coöperatie	  kan	  voor	  het	  retourneren	  van	  de	  inleg	  van	  een	  lidmaatschap	  verrekening	  
toepassen	  met	  bedragen	  die	  het	  lid	  aan	  haar	  uit	  welke	  hoofde	  ook,	  en	  al	  dan	  niet	  onmiddellijk	  
opeisbaar,	  verschuldigd	  is.	  
	  
	  

Artikel	  5	  |	  Aansprakelijkheid	  
	  
1.	  De	  leden	  en	  zij	  die	  minder	  dan	  een	  jaar	  te	  voren	  hebben	  opgehouden	  leden	  te	  zijn,	  zijn	  behoudens	  
het	  bedrag	  van	  de	  inleg	  voor	  het	  lidmaatschap,	  niet	  aansprakelijk	  om	  in	  een	  bij	  de	  ontbinding	  van	  de	  
Coöperatie	  blijkend	  tekort	  bij	  te	  dragen.	  
	  
2.	  Bestuurders	  van	  de	  Coöperatie	  zijn,	  behoudens	  opzet	  of	  grove	  schuld,	  uit	  hoofde	  van	  hun	  functie,	  
niet	  aansprakelijk	  voor	  schulden	  van	  de	  Coöperatie	  of	  schades	  welke	  veroorzaakt	  zijn	  door	  de	  
Coöperatie.	  De	  Coöperatie	  sluit	  hiertoe	  een	  bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering	  af.	  
	  
	  

Artikel	  6	  |	  Ledenadministratie	  
	  
1.	  De	  Coöperatie	  houdt	  een	  register	  bij,	  waarin	  de	  namen,	  adressen	  en	  het	  nummer	  waaronder	  de	  
leden	  zijn	  ingeschreven	  worden	  geadministreerd.	  
	  
2.	  Elk	  lid	  is	  verplicht	  de	  Coöperatie	  schriftelijk	  in	  kennis	  te	  stellen	  van	  zijn	  adresgegevens.	  
	  
3.	  Na	  oprichting	  van	  de	  Coöperatie	  wordt	  door	  het	  bestuur	  een	  gewaarmerkt	  afschrift	  van	  de	  
ledenlijst	  ten	  kantore	  van	  het	  handelsregister	  neergelegd.	  Binnen	  een	  maand	  na	  het	  einde	  van	  ieder	  
boekjaar	  wordt	  door	  het	  bestuur	  een	  schriftelijke	  opgave	  van	  de	  wijzigingen	  die	  de	  ledenlijst	  in	  de	  
loop	  van	  het	  boekjaar	  heeft	  ondergaan,	  aan	  de	  ten	  kantore	  van	  het	  handelsregister	  neergelegde	  lijst	  
toegevoegd,	  of	  wordt,	  indien	  de	  Kamer	  van	  Koophandel	  en	  Fabrieken	  dit	  nodig	  oordeelt,	  een	  nieuwe	  
lijst	  neergelegd.	  
	  
	  

Artikel	  7	  |	  Samenstelling	  bestuur	  
	  
1.	  De	  leden	  kiezen	  uit	  hun	  midden	  een	  bestuur	  van	  ten	  minste	  drie	  personen,	  welke	  worden	  
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benoemd	  door	  de	  ledenvergadering,	  met	  uitzondering	  van	  het	  eerste	  bestuur	  waarvan	  de	  leden	  bij	  
deze	  akte	  worden	  benoemd.	  
	  
2.	  De	  voorzitter,	  secretaris	  en	  penningmeester	  worden	  in	  functie	  gekozen	  en	  benoemd,	  
overige	  functies	  worden	  door	  het	  bestuur	  bepaald.	  
	  
3.	  Een	  bestuurslid	  kan	  te	  allen	  tijde	  door	  de	  ledenvergadering	  uit	  zijn	  functie	  worden	  ontslagen	  en	  als	  
lid	  geschorst,	  welk	  besluit	  dient	  te	  worden	  genomen	  in	  een	  met	  ten	  minste	  een	  twee	  derde	  
meerderheid	  van	  geldig	  uitgebrachte	  stemmen.	  Ontslag	  van	  een	  bestuurslid	  anders	  dan	  op	  eigen	  
verzoek	  heeft	  niet	  plaats	  dan	  nadat	  hij	  is	  gehoord	  of	  in	  de	  gelegenheid	  is	  gesteld	  gehoord	  te	  worden	  
in	  de	  ledenvergadering.	  Voor	  de	  duur	  van	  een	  schorsing	  is	  het	  lid	  automatisch	  uit	  zijn	  functie	  
ontheven.	  
	  
4.	  Het	  bestuur	  stelt	  een	  rooster	  van	  aftreden	  op	  welke	  voor	  inwerkingtreding	  aan	  de	  
ledenvergadering	  wordt	  voorgelegd	  ter	  vaststelling.	  
	  
5.	  In	  geval	  van	  periodiek	  aftreden	  van	  een	  bestuurslid	  blijft	  deze	  bevoegd	  voor	  het	  uitoefen	  van	  zijn	  
functie	  totdat	  in	  zijn	  opvolging	  is	  voorzien.	  
	  
	  

Artikel	  8	  |	  Bevoegdheden	  bestuur	  
	  
1.	  Het	  bestuur	  vergadert	  zo	  dikwijls	  als	  de	  voorzitter	  of	  twee	  bestuursleden	  dit	  wensen.	  De	  
oproeptermijn	  voor	  een	  bestuursvergadering	  bedraagt	  tenminste	  een	  week.	  Bestuursbesluiten	  
kunnen	  ook	  buiten	  de	  vergadering	  worden	  genomen,	  mist	  alle	  bestuursleden	  schriftelijk	  hun	  
instemming	  hebben	  verleend.	  
	  
2.	  Het	  bestuur	  besluit	  bij	  meerderheid	  van	  stemmen.	  
	  
3.	  De	  Coöperatie	  wordt	  in	  en	  buiten	  rechte	  vertegenwoordigd	  door	  het	  bestuur.	  De	  
vertegenwoordigingsbevoegdheid	  komt	  mede	  toe	  aan	  twee	  gezamenlijk	  handelende	  bestuursleden.	  
	  
4.	  De	  penningmeester	  is	  nadat	  een	  besluit	  daartoe	  door	  het	  bestuur,	  bevoegd	  tot	  het	  innen	  en	  
betalen	  van	  vorderingen	  en	  schulden.	  Op	  voorstel	  van	  het	  bestuur	  kan	  de	  ledenvergadering	  besluiten	  
dat	  voor	  het	  opnemen	  van	  gelden	  of	  het	  beschikken	  over	  kredieten	  de	  medewerking	  van	  en	  daartoe	  
aangewezen	  lid	  van	  het	  bestuur	  is	  vereist	  zodra	  de	  opname	  of	  beschikking	  een	  nader	  te	  noemen	  
bedrag	  overschrijdt.	  
	  
5.	  Het	  bestuur	  is	  bevoegd	  tot	  het	  aanstellen,	  schorsen	  en	  ontslaan	  van	  personeel	  van	  de	  Coöperatie	  
en	  het	  vaststellen	  van	  de	  arbeidsvoorwaarden,	  verantwoordelijkheden	  en	  bevoegdheden.	  
	  
6.	  Het	  bestuur	  is,	  met	  vooraf	  verkregen	  mandaat	  van	  de	  ledenvergadering,	  bevoegd	  tot	  het	  aangaan	  
van	  geldleningen	  en	  andere	  overeenkomsten	  aangaande:	  
a.	  het	  huren,	  verhuren	  en	  op	  andere	  wijze	  in	  gebruik	  of	  genot	  verkrijgen	  van	  en	  geven	  van	  
onroerende	  goederen;	  
b.	  het	  voeren	  en	  beëindigen	  van	  rechtsgedingen,	  met	  uitzondering	  van	  het	  in	  rechte	  incasseren	  van	  
vorderingen,	  het	  nemen	  van	  conservatoire	  maatregelen	  en	  het	  optreden	  in	  kort	  gedingen;	  
c.	  het	  opdragen	  van	  het	  beslechten	  van	  geschillen	  aan	  scheidslieden	  en	  het	  aangaan	  van	  dadingen	  en	  
compromissen;	  
d.	  het	  aangaan	  van	  kredietovereenkomsten	  met	  bankinstellingen;	  
e.	  het	  aangaan	  van	  geldleningen,	  daarin	  niet	  begrepen	  het	  opnemen	  van	  gelden	  bij	  de	  bankier	  van	  de	  
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Coöperatie	  binnen	  de	  grenzen	  van	  het	  met	  goedkeuring	  vastgestelde	  krediet;	  
f.	  het	  kopen,	  vervreemden	  of	  bezwaren	  van	  registergoederen;	  
g.	  waarbij	  de	  Coöperatie	  zich	  als	  borg	  of	  hoofdelijk	  medeschuldenaar	  verbindt,	  zich	  voor	  een	  derde	  
sterk	  maakt,	  of	  zich	  tot	  zekerheidsstelling	  voor	  een	  schuld	  van	  een	  derde	  verbindt.	  
	  
7.	  Op	  het	  ontbreken	  van	  vereiste	  instemming	  door	  de	  ledenvergadering	  kan	  door	  derden	  en	  tegen	  
derden	  geen	  beroep	  worden	  gedaan.	  
	  
	  

Artikel	  9	  |	  Vergoedingen	  bestuur	  
	  
1.	  De	  leden	  van	  het	  bestuur	  ontvangen	  voor	  de	  werkzaamheden	  die	  zij	  verrichten	  ten	  behoeve	  van	  
de	  Coöperatie	  een	  vergoeding	  waarvan	  de	  hoogte	  en	  de	  voorwaarden	  door	  de	  ledenvergadering	  is	  
vastgesteld.	  
	  
2.	  De	  leden	  van	  het	  bestuur	  hebben	  recht	  op	  vergoeding	  van	  gemaakte	  onkosten	  ten	  behoeve	  van	  de	  
werkzaamheden	  voor	  de	  Coöperatie,	  voor	  zover	  deze	  de	  goedkeuring	  hebben	  van	  het	  bestuur.	  Het	  
bestuur	  legt	  verantwoording	  af	  aan	  de	  ledenvergadering	  voor	  gemaakte	  onkosten.	  
	  
	  

Artikel	  10	  |	  Ledenvergadering	  
	  
1.	  De	  ledenvergadering	  is	  het	  hoogste	  orgaan	  binnen	  de	  Coöperatie.	  De	  Coöperatie	  kent	  aan	  de	  
ledenvergadering	  alle	  bevoegdheden	  toe	  niet	  door	  de	  wet,	  statuten,	  reglementen	  en	  andere	  organen	  
zijn	  opgedragen.	  
	  
2.	  Het	  bestuur	  roept	  de	  ledenvergadering	  bijeen	  zo	  vaak	  als	  wenselijk	  is	  of	  volgens	  de	  wet	  of	  deze	  
statuten	  verplicht	  is.	  
	  
3.	  Op	  schriftelijk	  verzoek	  van	  ten	  minste	  een	  zodanig	  aantal	  leden	  als	  bevoegd	  is	  tot	  het	  uitbrengen	  
van	  een/tiende	  van	  het	  totaal	  aantal	  rechtsgeldig	  uit	  te	  brengen	  stemmen,	  kan	  het	  bestuur	  de	  
opdracht	  geven	  worden	  tot	  het	  binnen	  vier	  weken	  bijeen	  roepen	  van	  de	  ledenvergadering.	  
	  
4.	  Het	  bijeen	  roepen	  van	  de	  ledenvergadering	  geschiedt	  schriftelijk	  met	  in	  achtneming	  van	  een	  
oproeptermijn	  van	  minimaal	  zeven	  dagen.	  Indien	  een	  lid	  daarmee	  instemt	  kan	  dat	  lid	  tot	  de	  
algemene	  ledenvergadering	  worden	  opgeroepen	  door	  middel	  van	  een	  langs	  elektronische	  weg	  
toegezonden	  leesbaar	  en	  reproduceerbaar	  bericht.	  De	  leden	  verstrekken	  daartoe	  een	  correct	  en	  
actueel	  e-‐mailadres.	  
	  
5.	  Elk	  lid	  beschikt	  voor	  het	  nemen	  van	  besluiten	  over	  stemrechten	  welke	  nader	  zijn	  
omschreven	  in	  artikel	  11.	  
	  
	  

Artikel	  11	  |	  Stemming	  ledenvergadering	  
	  
1.	  Alle	  leden	  die	  in	  het	  bezit	  zijn	  van	  een	  geldig	  lidmaatschap	  en	  niet	  door	  de	  ledenvergadering	  zijn	  
geschorst,	  hebben	  ter	  vergadering	  een	  stem	  met	  stemgewicht	  naar	  rato	  van	  de	  inleg	  van	  het	  lid.	  De	  
minimale	  inleg	  van	  elk	  lid	  bedraagt	  TWEEHONDERD	  VIJFTIG	  EURO	  (EUR	  250,00).	  Aan	  elke	  inleg	  van	  
TWEEHONDERD	  VIJFTIG	  EURO	  (EUR	  250,00)	  is	  een	  stem	  verbonden.	  Bij	  de	  berekening	  van	  het	  
stemgewicht	  worden	  breuken	  afgerond	  naar	  beneden.	  Een	  lid	  kan	  niet	  meer	  stemmen	  uitbrengen	  
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dan	  drieëndertig	  procent	  (33%)	  van	  het	  totale	  aantal	  uit	  te	  brengen	  stemmen.	  
	  
2.	  Bij	  stemming	  over	  projecten	  kunnen	  bij	  reglement	  nadere	  regels	  worden	  gesteld	  voor	  zover	  deze	  
geen	  directe	  inperking	  hebben	  voor	  het	  algemeen	  belang	  van	  de	  Coöperatie.	  
	  
3.	  Overige	  aanwezigen	  op	  de	  ledenvergadering	  hebben	  een	  adviserende	  stem.	  
	  
4.	  Het	  is	  ieder	  lid	  toegestaan	  om	  zich	  ter	  vergadering	  met	  een	  schriftelijk	  volmacht	  door	  een	  ander	  lid	  
te	  laten	  vertegenwoordigen.	  Elk	  lid	  kan	  maximaal	  voor	  één	  ander	  lid	  als	  gevolmachtigde	  optreden.	  
	  
5.	  Besluiten	  van	  de	  ledenvergadering	  worden	  genomen	  bij	  volstrekte	  meerderheid	  van	  stemmen.	  
Blanco	  en	  ongeldige	  stemmen	  worden	  geacht	  niet	  te	  zijn	  uitgebracht.	  Stemming	  bij	  acclamatie	  is	  
toegestaan	  tenzij	  een	  stemgerechtigde	  daartegen	  bezwaar	  maakt.	  Bij	  een	  staking	  van	  de	  stemmen	  
geldt	  een	  voorstel	  als	  verworpen.	  
	  
6.	  Indien	  bij	  een	  verkiezing	  tussen	  personen	  niemand	  een	  volstrekte	  meerderheid	  verkrijgt,	  volgt	  een	  
tweede	  stemming	  tussen	  twee	  personen	  die	  de	  meeste	  stemmen	  op	  zich	  verenigden.	  
	  
7.	  De	  voorzitter	  van	  de	  vergadering	  beslist	  over	  de	  wijze	  van	  stemmen	  en	  over	  de	  geldigheid	  van	  
stemmen.	  
	  
8.	  De	  voorzitter	  van	  de	  vergadering	  beslist	  of	  de	  ledenvergadering	  al	  dan	  niet	  en	  besluit	  heeft	  
genomen	  en	  formuleert	  de	  verslaglegging	  daarvan	  ten	  overstaan	  van	  de	  ledenvergadering.	  Indien	  de	  
juistheid	  van	  het	  geformuleerde	  besluit	  door	  een	  noemenswaardig	  aantal	  leden	  wordt	  betwist,	  dan	  
vindt	  een	  nieuwe	  stemming	  plaats.	  
	  
	  

Artikel	  12	  |	  Jaarrekening,	  jaarverslag	  en	  decharge	  bestuur	  
	  
1.	  Het	  bestuur	  stelt	  jaarlijks	  na	  sluiting	  van	  het	  boekjaar	  een	  jaarrekening	  en	  een	  jaarverslag	  op.	  
	  
2.	  De	  jaarrekening	  en	  het	  jaarverslag	  worden	  binnen	  zes	  maanden	  na	  het	  einde	  van	  een	  boekjaar	  aan	  
de	  ledenvergadering	  ter	  vaststelling	  voorgelegd	  en	  verzoekt	  de	  ledenvergadering	  om	  decharge	  te	  
verlenen	  aan	  het	  bestuur	  voor	  het	  gevoerde	  beleid.	  
	  
3.	  De	  ledenvergadering	  beslist	  over	  het	  vaststellen	  van	  de	  jaarrekening.	  
	  
4.	  De	  ledenvergadering	  beslist	  over	  het	  verlenen	  van	  decharge	  aan	  het	  bestuur	  over	  het	  gevoerde	  
beleid.	  
	  
5.	  Het	  bestuur	  legt	  verantwoording	  af	  over	  haar	  activiteiten	  aan	  de	  ledenvergadering.	  De	  
ledenvergadering	  kan	  hiertoe	  bij	  reglement	  nadere	  eisen	  stellen.	  
	  
	  

Artikel	  13	  |	  Commissie	  van	  Beroep	  
	  
1.	  De	  Coöperatie	  kent	  een	  commissie	  van	  beroep,	  bestaande	  uit	  ten	  minste	  drie	  (3)	  leden.	  De	  leden	  
van	  de	  commissie	  van	  beroep	  worden	  benoemd	  door	  het	  bestuur	  uit	  de	  leden	  van	  de	  Coöperatie.	  
	  
2.	  Het	  bestuur	  bepaalt	  de	  taak	  en	  werkwijze	  van	  de	  commissie	  door	  middel	  van	  een	  daartoe	  vast	  te	  
stellen	  reglement.	  Het	  bestuur	  is	  steeds	  bevoegd	  na	  overleg	  met	  de	  commissie	  wijzigingen	  aan	  te	  
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brengen	  in	  het	  reglement.	  
	  
3.	  De	  leden	  van	  de	  commissie	  benoemen	  uit	  hun	  midden	  een	  commissievoorzitter	  die	  de	  
werkzaamheden	  van	  de	  commissie	  coördineert	  en	  optreedt	  als	  haar	  woordvoerder	  en	  secretaris.	  De	  
naam	  van	  de	  commissievoorzitter	  wordt	  terstond	  doorgegeven	  aan	  het	  bestuur.	  
	  
	  

Artikel	  14	  |	  Statutenwijziging	  
	  
1.	  Een	  besluit	  tot	  statutenwijziging	  behoeft	  ten	  minste	  twee	  derden	  van	  de	  uitgebrachte	  stemmen,	  in	  
een	  vergadering	  waarin	  ten	  minste	  twee	  derden	  van	  de	  leden	  aanwezig	  of	  vertegenwoordigd	  is.	  
	  
2.	  De	  persoon	  die	  de	  oproeping	  tot	  de	  ledenvergadering	  ter	  behandeling	  van	  een	  voorstel	  tot	  
statutenwijziging	  heeft	  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.	  
	  
3.	  Een	  statutenwijziging	  treedt	  niet	  in	  werking	  dan	  nadat	  hiervan	  een	  notariële	  akte	  is	  opgemaakt.	  
Tot	  het	  doen	  verlijden	  van	  die	  akte	  is	  iedere	  directeur	  bevoegd.	  
	  
	  

Artikel	  15	  |	  Ontbinding	  en	  vereffening	  
	  
1.	  De	  bepalingen	  die	  van	  toepassing	  zijn	  op	  het	  wijzigen	  van	  de	  statuten	  zijn	  eveneens	  van	  toepassing	  
op	  het	  besluit	  tot	  ontbinding	  van	  de	  Coöperatie.	  
	  
2.	  De	  ledenvergadering	  stelt	  bij	  het	  besluit	  tot	  ontbinding	  de	  bestemming	  voor	  het	  batig	  saldo	  vast	  
welke	  zoveel	  mogelijk	  dient	  te	  beantwoorden	  aan	  het	  doel	  van	  de	  Coöperatie.	  
	  
3.	  De	  vereffening	  geschied	  door	  het	  bestuur.	  
	  
4.	  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	  zoveel	  mogelijk	  
van	  kracht.	  In	  stukken	  en	  aankondigingen	  die	  van	  de	  Coöperatie	  uitgaan,	  moeten	  aan	  haar	  naam	  
worden	  toegevoegd	  de	  woorden	  “in	  liquidatie”.	  
	  
5.	  De	  Coöperatie	  houdt	  op	  te	  bestaan	  op	  het	  tijdstip	  waarop	  geen	  van	  de	  aan	  haar,	  danwel	  aan	  de	  
vereffenaars,	  bekende	  baten	  meer	  aanwezig	  zijn.	  
	  
6.	  De	  boeken	  en	  bescheiden	  van	  de	  ontbonden	  Coöperatie	  worden,	  door	  een	  door	  de	  vereffenaars	  
aangewezen	  partij,	  voor	  de	  duur	  van	  de	  wettelijk	  vastgestelde	  termijn	  bewaard.	  
	  
	  

Artikel	  16	  |	  Reglementen	  
	  
1.	  De	  ledenvergadering	  stelt	  één	  of	  meer	  reglementen	  vast	  waarin	  zaken	  naar	  goeddunken	  van	  de	  
ledenvergadering	  nader	  worden	  geregeld	  als	  aanvulling	  op	  deze	  statuten.	  
	  
2.	  Reglementen	  mogen	  niet	  in	  strijd	  zijn	  met	  de	  wet,	  ook	  waar	  het	  burgerlijk	  wetboek	  boek	  twee	  
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geen	  dwingend	  recht	  bevat,	  noch	  in	  strijd	  zijn	  met	  de	  statuten.	  
	  
	  

SLOTVERKLARING	  
	  
Tenslotte	  verklaarden	  de	  comparanten:	  
a.	  dat	  als	  gewoon	  lid	  tot	  de	  vereniging	  toetreden	  alle	  oprichters;	  
b.	  dat	  overeenkomstig	  het	  bepaalde	  in	  artikel	  7	  voor	  de	  eerste	  maal	  tot	  bestuursleden	  
worden	  benoemd:	  
1.	  de	  heer	  Hendrikus	  Gerhardus	  Johannes	  Damhuis,	  voornoemd,	  tot	  voorzitter;	  
2.	  de	  heer	  Camiel	  Versluis,	  voornoemd	  tot	  secretaris;	  
3.	  de	  heer	  Jan	  Pieter	  Postma,	  voornoemd,	  tot	  penningmeester.	  
c.	  dat	  het	  adres	  van	  de	  vereniging	  is:	  3812	  HG	  Amersfoort,	  Spaarnestraat	  28.	  
d.	  het	  eerste	  verenigingsjaar	  en	  boekjaar	  eindigen	  ultimo	  december	  tweeduizend	  dertien.	  
	  
	  

WAARVAN	  AKTE	  
	  
Een	  kopie	  van	  een	  ondertekend	  afschrift	  van	  de	  akte	  van	  oprichting,	  opgesteld	  door	  Veldhuizen	  
Beens	  Van	  de	  Castel	  Notarissen	  op	  19	  november	  2012,	  kan	  op	  verzoek	  worden	  verstrekt.	  
	  


