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OPRICHTING EN STATUTEN VAN 
BEEKSE ENERGIE COÖPERATIE U.A. 

GEVESTIGD TE BEEK (LIMBURG) 

Heden, twintig februari twee duizend achttien, verschenen voor mij, mr. Irene -------  
Cornelia Willemina Willemsen, kandidaat-notaris, als waarnemer van - in die--------  
hoedanigheid hierna verder aangeduid als “notaris” – het vacante protocol van -------  
notaris mr. Johannes Gerardus Hoekstra te Heerlen: --------------------------------------  
1. de heer prof. dr. Jan Martinus Jozef Maria BIJEN, wonende te 6191 KK Beek, -  

Baron de Rosenlaan 7, geboren te Culemborg op elf maart negentienhonderd ----  
achtenveertig, gehuwd, (identiteitsbewijs: Nederlands paspoort nummer ----------  
NU84L2P23); -----------------------------------------------------------------------------  

2. de heer Henricus Maria Wilhelmus PELSERS, wonende te 6191 RG Beek, -----  
Kapelstraat 7, geboren te Heerlen op vijfentwintig juli negentienhonderd ---------  
negenenvijftig, gehuwd, (identiteitsbewijs: Nederlands paspoort nummer --------  
NX99LRD87). -----------------------------------------------------------------------------  

De comparanten verklaarden bij deze akte een coöperatie op te richten onder de -----  
hierna volgende statuten: ---------------------------------------------------------------------  
ARTIKEL 1. DEFINITIES -------------------------------------------------------------------  
In deze akte wordt verstaan onder: ----------------------------------------------------------  
- Aansluiting: --------------------------------------------------------------------------------  

een aansluiting van een in Nederland gelegen onroerende zaak als bedoeld in ----  
artikel 16, onderdelen a tot en met e, van de Wet waardering onroerende zaken --  
op een Nederlandse distributienet waaruit elektriciteit aan de verbruiker wordt --  
geleverd, met een totale maximale doorlaatwaarde van ten hoogste driemaal -----  
tachtig ampère (3 maal 80 A); -----------------------------------------------------------  

- Algemene Vergadering: ------------------------------------------------------------------  
 het orgaan dat wordt gevormd door de Leden of de vergadering van Leden (of --  

hun gevolmachtigden) en andere personen gerechtigd om de vergadering bij te --  
wonen; --------------------------------------------------------------------------------------  

- Artikel: -------------------------------------------------------------------------------------  
een artikel van de onderhavige statuten;------------------------------------------------  

- Bestuur: ------------------------------------------------------------------------------------  
 het bestuur van de Coöperatie; ----------------------------------------------------------  
- Coöperatie: --------------------------------------------------------------------------------  
 de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben; --------------------------  
- Dochtermaatschappij: --------------------------------------------------------------------  
 een rechtspersoon waarin de Coöperatie of een of meer van haar -------------------  

Dochtermaatschappijen al dan niet krachtens overeenkomst met andere -----------  
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stemgerechtigden alleen of samen meer dan de helft van de stemrechten in de ---  
Algemene Vergadering kunnen uitoefenen alsmede andere rechtspersonen en ---  
vennootschappen welke als zodanig door artikel 2:24a van het Burgerlijk --------  
Wetboek worden aangemerkt; -----------------------------------------------------------  

- Jaarrekening: ------------------------------------------------------------------------------  
 de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting op deze stukken; --------  
- Leden: --------------------------------------------------------------------------------------  
 de leden van de Coöperatie; -------------------------------------------------------------  
- Ledenkapitaal: -----------------------------------------------------------------------------  

het inleggeld vermeerder met de inkomsten die de coöperatie voor zijn Leden ---  
verwerft en verminderd met de exploitatiekosten en jaarlijks door de algemene --  
vergadering te bepalen kosten van afschrijving van de installatie; ------------------  

- Ledenrekening: ----------------------------------------------------------------------------  
de door de Coöperatie voor een lid in de administratie aangehouden rekening, ---  
waarop het ledenkapitaal van het betreffende lid wordt geadministreerd;----------  

- Ledenovereenkomst: ----------------------------------------------------------------------  
een overeenkomst gesloten tussen de Coöperatie en een Lid, zoals in de wet -----  
bepaald, bevattende onder andere de verhouding tussen het lid en de coöperatie,  
alsmede de verplichtingen van het betreffende lid; -----------------------------------  

- Lid:------------------------------------------------------------------------------------------  
 een lid van de Coöperatie; ---------------------------------------------------------------  
- Lidmaatschap: -----------------------------------------------------------------------------  

alle rechten en verplichtingen van een lid met de Coöperatie, die voortvloeien uit  
de Statuten en de Ledenovereenkomst; -------------------------------------------------  

- Productie-installatie: ---------------------------------------------------------------------  
een productie-installatie als bedoeld in artikel 1 lid 1 onderdeel ah van de --------  
Elektriciteitswet 1998; --------------------------------------------------------------------  

- Postcodegebied: ---------------------------------------------------------------------------  
een gebied waarbinnen de postcodes in het postcodesysteem beginnen met -------  
hetzelfde getal van vier cijfers; ----------------------------------------------------------  

- Postcodesysteem:--------------------------------------------------------------------------  
het postcodesysteem als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel j van de -------  
Postwet 2009 dat wordt gebruikt door de verlener van de universele postdienst, -  
bedoeld in artikel 2, eerste lid onderdeel g van de Postwet 2009; -------------------  

- Schriftelijk: ---------------------------------------------------------------------------------  
 bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar -----------  

communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan -------  
worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid --  
kan worden vastgesteld; ------------------------------------------------------------------  

- Statuten: ------------------------------------------------------------------------------------  
de statuten van de Coöperatie en de eventuele wijzigingen. -------------------------  

INTERPRETATIE ----------------------------------------------------------------------------  
1. In deze Akte hebben de met hoofdletters aangeduide termen en begrippen de ----  

betekenis die daaraan is toegekend onder het kopje 'Definities'. --------------------  
2. Tenzij in deze Akte uitdrukkelijk anders is bepaald, geldt bij de interpretatie van  

deze Akte het volgende: ------------------------------------------------------------------  
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- de kopjes van artikelen, (of onderdelen daarvan) in of bij deze Akte zijn -----  
slechts opgenomen ter vergemakkelijking van het gebruik en hebben geen ---  
invloed op de interpretatie ervan; ---------------------------------------------------  

- een verwijzing naar een persoon geldt als een verwijzing naar een natuurlijk  
persoon, een personenvennootschap en een rechtspersoon; ---------------------  

- het enkelvoud wordt geacht mede te omvatten het meervoud en vice versa en  
een verwijzing naar een mannelijke vorm wordt mede geacht te omvatten----  
een verwijzing naar een vrouwelijke vorm en vice versa. -----------------------  

ARTIKEL 2. NAAM ZETEL EN DOEL ---------------------------------------------------  
1. De coöperatie draagt de naam: ----------------------------------------------------------  

Beekse Energie Coöperatie U.A. ------------------------------------------------------  
2. Zij is gevestigd te Beek (Limburg). -----------------------------------------------------  
3. De Coöperatie heeft ten doel het bewerkstelligen van economische interactie ----  

tussen de Coöperatie en de Leden en het voorzien in de stoffelijke behoeften van  
de Leden door middel van: ---------------------------------------------------------------  
a. het stimuleren van het gebruik van duurzame energiebronnen; -----------------  
b. het op duurzame en ecologische onschadelijke wijze produceren, doen -------  

produceren, leveren en doen leveren van energie, direct of indirect ten -------  
behoeve van de Leden, alles in de ruimste zin; -----------------------------------  

c. de verwerving, oprichting en exploitatie van een of meerdere duurzame ------  
Productie-installatie(s) binnen een Postcodegebied, ------------------------------  

zomede al hetgeen met bovenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan  
zijn, alles in de ruimste zin. --------------------------------------------------------------  

4. De Coöperatie is niet bevoegd om direct ten laste van haar Leden komende ------  
verplichtingen aan te gaan. ---------------------------------------------------------------  

5. De Coöperatie heeft niet de bevoegdheid om eenzijdig rechten en verplichtingen  
uit hoofde van de Ledenovereenkomsten, welke zij is aangegaan in het bedrijf---  
dat zij te dien einde ten behoeve van de Leden uitoefent, te wijzigen, te -----------  
veranderen, te herroepen of over te dragen. --------------------------------------------  

ARTIKEL 3.LEDEN --------------------------------------------------------------------------  
1. Leden van de Coöperatie zijn: -----------------------------------------------------------  

a.  de oprichters; --------------------------------------------------------------------------  
b.  zij die als zodanig door het Bestuur zijn toegelaten. ------------------------------  

2. Voor de toelating van een Lid geldt als kwaliteitseis: --------------------------------  
a. de natuurlijke personen wonen in een onroerende zaak welke via een ---------  

Aansluiting is aangesloten op het Distributienet; en ------------------------------  
b. welke onroerende zaak in hoofdzaak dient tot gebruik als woning of bedrijf;  

en ---------------------------------------------------------------------------------------  
c. welke hiervoor vermelde Aansluiting zich bevindt in hetzelfde ----------------  

Postcodegebied als de verbinding van de Productie-installatie dan wel in een  
aangrenzend Postcodegebied. -------------------------------------------------------  

3. Het Bestuur beslist over de toelating van een Lid. Het Bestuur stelt voor welke --  
gegevens en bescheiden iemand die tot het Lidmaatschap toegelaten wenst te ----  
worden dient te verstrekken. -------------------------------------------------------------  

4. Een schriftelijke aanvraag tot het Lidmaatschap moet worden overgelegd aan het  
Bestuur van de Coöperatie. Het Bestuur zal zo spoedig mogelijk over de ---------  
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aanvraag beslissen. ------------------------------------------------------------------------  
5. Indien de aanvraag wordt gedaan door een ondernemer in de zin van artikel 7 ---  

Wet op de omzetbelasting, zal het Bestuur, alvorens te besluiten tot toelating, ---  
zich ervan dienen te vergewissen dat het betreffende aspirant ondernemers lid ---  
met niet meer dan twintig procent (20%) deelneemt aan het vermogen van de ---  
Coöperatie. ---------------------------------------------------------------------------------  

6. Het Bestuur houdt een ledenregister bij, waarin de volgende gegevens worden --  
bijgehouden: -------------------------------------------------------------------------------  
a. de namen en adressen en postcode van de Leden van de Coöperatie; ----------  
b. de data van de aanvang en de beëindiging van het Lidmaatschap van elk lid;  
c. het bedrag van de Ledenrekening van elk lid. -------------------------------------  
Het Bestuur legt het register ten kantore van de Coöperatie of op een andere -----  
daartoe door het Bestuur te bepalen geschikte plaats ter inzage voor de Leden. --  

7. Ieder Lid is verplicht om onverwijld wijziging in de gegevens welke relevant ----  
zijn voor de bepaling of het betreffende Lid voldoet aan het bepaalde in artikel 9  
lid 1 of artikel 3 lid 6 van de Statuten schriftelijk aan het Bestuur te melden. -----  

8. Een Lid kan zijn Lidmaatschap overdragen aan derden. Daartoe dient het Lid----  
een schriftelijk verzoek in bij het Bestuur. Het Bestuur beslist over het verzoek -  
binnen een termijn van vier (4) weken en deelt zijn besluit schriftelijk mede aan  
het Lid dat zijn Lidmaatschap overdraagt en aan het Lid aan wie het --------------  
Lidmaatschap wordt overgedragen. Bij een overdracht van het Lidmaatschap ----  
naar een derde wordt ook het Ledenkapitaal overgedragen aan deze derde. Lid 5  
van dit artikel is van overeenkomstige toepassing. ------------------------------------  

9. Bij overlijden van een lid gaat het Lidmaatschap en het Ledenkapitaal over op de  
rechtsopvolgers van het Lid. -------------------------------------------------------------  

10. De Leden en de oud-leden zijn niet aansprakelijk voor de verbintenissen der -----  
Coöperatie. ---------------------------------------------------------------------------------  

ARTIKEL 4.EINDE LIDMAATSCHAP ---------------------------------------------------  
1. Het lidmaatschap eindigt -----------------------------------------------------------------  
 a. indien het Lid: -------------------------------------------------------------------------  
  - een natuurlijke persoon is: door de dood van het Lid; -----------------------  
  - een rechtspersoon is: doordat die rechtspersoon ophoudt te bestaan -------  

anders dan door fusie of splitsing; en ------------------------------------------  
  - een personenvennootschap is: door de ontbinding van de desbetreffende -  

personenvennootschap; ----------------------------------------------------------  
 b. door opzegging door het Lid; -------------------------------------------------------  
 c. door 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; en/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 als bedoeld in artikel 5 van deze Statuten; ----------------------  
Het verlies van de kwaliteit als bedoeld in artikel 3 lid 2 van deze Statuten leidt -  
niet van rechtswege tot het eindigen van het Lidmaatschap. -------------------------  

2. Opzegging door de Coöperatie geschiedt door het Bestuur . ------------------------  
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3. Opzegging van het lidmaatschap door het Lid of door de Coöperatie kan slechts  
geschieden met inachtneming van een opzeggingstermijn van twee maanden. ----  

 Echter kan het Lidmaatschap in ieder geval worden beëindigd tegen het eind van  
het boekjaar, volgend op het boekjaar waarin wordt opgezegd. ---------------------  

 Voorts kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de ------  
Coöperatie of van het Lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het -------------  
Lidmaatschap te laten voortduren. ------------------------------------------------------  

4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 3 van dit artikel doet het ----------  
Lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum  
waartegen was opgezegd. ----------------------------------------------------------------  

5. Een Lid kan voorts zijn Lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen ------  
binnen één maand nadat een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn -----  
verplichtingen zijn verzwaard, hem is bekend geworden of medegedeeld; het ----  
besluit is alsdan niet op hem van toepassing. ------------------------------------------  

 Deze bevoegdheid van het Lid geldt niet voor het geval van wijziging van -------  
geldelijke rechten en verplichtingen. ---------------------------------------------------  

6. Een Lid kan zijn lidmaatschap ook met onmiddellijke ingang opzeggen binnen --  
één maand nadat hem een besluit is meegedeeld tot omzetting van de Coöperatie  
in een andere rechtsvorm of tot fusie of splitsing in de zin van Boek 2, Titel 7, --  
van het Burgerlijk Wetboek. -------------------------------------------------------------  

7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de Coöperatie op grond  
dat een Lid zijn verplichtingen jegens de Coöperatie niet nakomt of dat -----------  
redelijkerwijs van de Coöperatie niet gevergd kan worden het Lidmaatschap te --  
laten voortduren, alsmede van een besluit tot ontzetting uit het Lidmaatschap ----  
staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van  
het besluit beroep open op de Algemene Vergadering. -------------------------------  

 Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van -----  
redenen in kennis gesteld. ----------------------------------------------------------------  

8. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het Lid geschorst, met -  
dien verstande evenwel dat het geschorste Lid toegang heeft tot de Algemene ---  
Vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld, en bevoegd is ----  
daarover het woord te voeren. -----------------------------------------------------------  

9. Wanneer het Lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft -------------  
desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. ----------------  

10. Aan uittreding uit de Coöperatie is, onverminderd het in de voorgaande leden ---  
bepaalde, de volgende voorwaarde verbonden:----------------------------------------  

 in het geval de Coöperatie Ledenkapitaal heeft opgeëist, zal het Ledenkapitaal --  
dat door het betreffende Lid is voldaan niet worden terugbetaald bij het einde ---  
van zijn Lidmaatschap. -------------------------------------------------------------------  

ARTIKEL 5.ONTZETTING UIT HET LIDMAATSCHAP -----------------------------  
1.  Indien een Lid der Coöperatie handelt in strijd met de Statuten, reglementen of --  

besluiten van de Coöperatie of de Coöperatie op onredelijke wijze benadeelt, kan  
de Algemene Vergadering besluiten tot ontzetting uit het Lidmaatschap van het -  
betrokken Lid. -----------------------------------------------------------------------------  

2.  Indien het betrokken Lid in de vergadering, waar het besluit tot zijn ontzetting --  
valt, niet aanwezig is, zal hij daarvan bij deurwaardersexploit in kennis worden -  
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gesteld. -------------------------------------------------------------------------------------  
3.  Door het besluit tot ontzetting vervallen alle uit het Lidmaatschap voortvloei- ---  

ende rechten van rechtswege aan de Coöperatie, zonder dat de Coöperatie tot ----  
enigerlei vergoeding of schadeloosstelling is gehouden, onverminderd de --------  
verplichting van de Coöperatie tot financiële afwikkeling en het doen van --------  
rekening en verantwoording te dezer zake jegens het ontzette Lid. -----------------  

4.  Door het besluit tot ontzetting van een Lid, wordt al hetgeen de Coöperatie van -  
het ontzette Lid te vorderen heeft, terstond opeisbaar.--------------------------------  

ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN LEDEN ---------------------  
1. De Leden hebben het recht: --------------------------------------------------------------  

a. om het ledenregister te raadplegen; en ---------------------------------------------  
b. om de opgestelde jaarrekening en andere door de wet vereiste aanvullende --  

informatie met betrekking tot de jaarrekening in te zien en, indien gewenst, -  
kosteloos een kopie van de voornoemde documenten te ontvangen. -----------  

2. Elk Lid is verplicht om met de Coöperatie een Ledenovereenkomst aan te gaan. -  
3. Ieder Lid heeft de verplichting de Coöperatie kennis te geven van een wijziging-  

in zijn adres en postcode, en andere relevante informatie. ---------------------------  
4. Een Lid kan niet door opzegging de toepasselijkheid van een door de Coöperatie  

te zijnen laste aangegane verplichting uitsluiten. --------------------------------------  
ARTIKEL 7. AANSPRAKELIJKHEID LEDEN -----------------------------------------  
Iedere verplichting van de Leden of oud-leden van de Coöperatie om in een bij de --  
ontbinding van de Coöperatie blijkend tekort bij te dragen, is uitgesloten. -------------  
ARTIKEL 8. LEDENREKENING ----------------------------------------------------------  
1. Als gevolg van een besluit van de Algemene Vergadering is ieder Lid verplicht -  

tot het doen van een bijdrage aan het vermogen van de Coöperatie teneinde de --  
Coöperatie in staat te stellen haar bedrijf uit te oefenen of te doen uitoefenen. De  
Coöperatie houdt voor ieder lid een ledenrekening aan waarop het lid wordt -----  
gecrediteerd voor door hem of haar gestort Ledenkapitaal. --------------------------  

2. Ten aanzien van het gestelde onder lid 1. kunnen ter vergadering alleen geldige -  
besluiten van de Algemene Vergadering worden genomen, indien alle ------------  
stemgerechtigde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en ---  
met algemene stemmen. ------------------------------------------------------------------  

ARTIKEL 9. BESTUUR ---------------------------------------------------------------------  
1.  Het Bestuur der Coöperatie bestaat uit een door de Algemene Vergadering vast -  

te stellen aantal natuurlijke personen of rechtspersonen, met een minimum van --  
één bestuurder. Het Bestuur bestaat bij voorkeur uit meerdere leden. --------------  

 Van een Lid-rechtspersoon zijn de directeuren en de commissarissen als ---------  
bestuurslid verkiesbaar, met dien verstande dat per Lid-rechtspersoon slechts één  
persoon in het Bestuur zitting kan hebben.---------------------------------------------  
De Algemene Vergadering stelt vast wie van de bestuursleden voorzitter, --------  
secretaris en penningmeester zal zijn. De functies van secretaris en ----------------  
penningmeester kunnen in één persoon verenigd zijn.--------------------------------  

2. Zowel Leden als niet-leden kunnen Bestuurder zijn. ---------------------------------  
3.  De Coöperatie wordt onbeperkt en onvoorwaardelijk vertegenwoordigd door: ---  

a.  het Bestuur; ----------------------------------------------------------------------------  
b.  twee gezamenlijk handelende bestuurders. ----------------------------------------  
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 Indien één bestuurslid in functie is, vertegenwoordigt dit bestuurslid de ----------  
Coöperatie in en buiten rechte. ----------------------------------------------------------  
Het Bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid aan een van de ----------  
bestuursleden of aan derden beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid te -------  
verlenen; van een en ander zal publicatie plaatsvinden in het Handelsregister van  
de Kamer van Koophandel. --------------------------------------------------------------  

4.  De leden van het Bestuur worden voor drie jaren benoemd door de ledenver- ----  
gadering; zij kunnen door de Algemene Vergadering te allen tijde worden -------  
ontslagen of geschorst. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. In ---  
ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. -----------------------------  

5. Een schorsing kan één of meer malen worden verlengd, maar kan in totaal niet --  
langer duren dan drie maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing --------  
genomen tot opheffing van de schorsing of ontslag, dan eindigt de schorsing. ----  

6. Indien er vacatures in het Bestuur zijn, zullen de overblijvende leden van het ----  
Bestuur volledig bevoegd en gerechtigd blijven om de Coöperatie te besturen en  
te vertegenwoordigen. --------------------------------------------------------------------  

7. Het Bestuur is, indien het niet is samengesteld overeenkomstig het bepaalde in --  
artikel 10 lid 1, verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene Vergadering bijeen  
te roepen, waarin de voorziening in de ontstane vacature(s) aan de orde komt. ---  

8. De Algemene Vergadering stelt de bezoldiging en overige arbeidsvoorwaarden -  
van de bestuurders vast. ------------------------------------------------------------------  

9. Het bestuurslidmaatschap eindigt door: ------------------------------------------------  
a. aftreden; -------------------------------------------------------------------------------  
b. verloop van de benoemingstermijn; ------------------------------------------------  
c. overlijden van een bestuurslid casu quo ontbinding van een bestuurslid-------  

rechtspersoon; -------------------------------------------------------------------------  
d. ondercuratelestelling van een bestuurslid of onder bewindstelling van zijn ---  

gehele vermogen; ---------------------------------------------------------------------  
e. ontslag van het bestuurslid op grond van een besluit van de Algemene -------  

Vergadering; --------------------------------------------------------------------------  
f. faillissement of surseance van betaling;--------------------------------------------  
g. toepassing van een schuldsanering op grond van de Wet Schuldsanering -----  

Natuurlijke Personen op een bestuurder. -------------------------------------------  
ARTIKEL 10. TAAK EN BEVOEGDHEDEN BESTUUR. -----------------------------  
1. Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is het Bestuur belast met het ---  

besturen van de Coöperatie. -------------------------------------------------------------  
2. Het Bestuur vergadert zo dikwijls een of meer van zijn leden dit nodig acht. -----  
 De oproeping geschiedt - onder vermelding van de te behandelen punten - door -  

het lid van het Bestuur van wie het initiatief tot de vergadering uitgaat, met ------  
inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste vijf dagen. ---------------  

 Bestuursvergaderingen kunnen worden gehouden door middel van telefonische-  
of videoconferenties, of door middel van enig ander communicatiemiddel, mits -  
elke deelnemend lid van het Bestuur door alle anderen gelijktijdig kan worden --  
gehoord en mits dergelijke vergaderingen worden voorgezeten vanuit Nederland.  

3. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits dit Schriftelijk ----  
geschiedt, alle leden van het Bestuur in het te nemen besluit gekend zijn en geen  
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van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. ---------------------------  
4. Het Bestuur besluit, zowel in als buiten vergadering, met volstrekte meerderheid  

van stemmen van alle in functie zijnde leden van het Bestuur. ----------------------  
 Bij staken van stemmen is de stem van de Algemene Vergadering -----------------  

doorslaggevend. ---------------------------------------------------------------------------  
5. Bestuursvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het Bestuur. -  
 Is geen voorzitter van het Bestuur aangewezen of is de voorzitter van het ---------  

Bestuur afwezig, dan wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. ----------------  
 Tot die tijd is het oudst ter vergadering aanwezige lid van het Bestuur met de ----  

leiding van de vergadering belast.-------------------------------------------------------  
 De voorzitter van de vergadering wijst een van de aanwezige leden van het ------  

Bestuur, of zo die tot de vergadering is toegelaten, een speciaal daartoe -----------  
uitgenodigde persoon aan notulen van het in de vergadering verhandelde te ------  
houden. -------------------------------------------------------------------------------------  

 De notulen worden getekend door de voorzitter en de notulist van de betreffende  
vergadering.--------------------------------------------------------------------------------  

6. Het door de voorzitter van de bestuursvergaderingen uitgesproken oordeel -------  
omtrent de uitslag van een stemming, alsmede, voor zover gestemd werd over ---  
een niet op schrift vastgelegd voorstel, het oordeel over de inhoud van een -------  
genomen besluit, is beslissend. ----------------------------------------------------------  

 Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in de voorgaande zin --------  
bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming --  
plaats, wanneer de meerderheid van de stemgerechtigde aanwezigen of, indien --  
de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of met briefjes geschiedde, één -----  
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. -----------------------------------------------  

 Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke  
stemming. ----------------------------------------------------------------------------------  

7. Alle notulen van de bestuursvergaderingen alsmede alle Schriftelijke besluiten --  
worden opgenomen in een notulenregister. --------------------------------------------  

8. Wanneer de Coöperatie van enig besluit van het Bestuur wil doen blijken, is de -  
ondertekening van het stuk waarin het besluit is vervat door één lid van het ------  
Bestuur voldoende en vormt dat stuk dwingend bewijs van het bestaan van dat --  
besluit. --------------------------------------------------------------------------------------  

9. Indien er meer dan één lid van het Bestuur is, kan het Bestuur een reglement ----  
opstellen waarin aangelegenheden haar intern betreffende, worden geregeld.-----  

 Een dergelijk reglement mag niet in strijd zijn met het bepaalde in deze statuten.  
 Voorts kunnen de leden van het Bestuur al dan niet bij reglement hun -------------  

werkzaamheden onderling verdelen. ----------------------------------------------------  
 De Algemene Vergadering kan bepalen dat deze regels en taakverdeling op ------  

schrift moeten worden vastgelegd en kan deze regels en taakverdeling aan haar -  
goedkeuring onderwerpen. ---------------------------------------------------------------  

10. Het Bestuur behoeft de goedkeuring van de Algemene Vergadering voor de -----  
navolgende besluiten , tenzij de betreffende (rechts)handelingen zijn opgenomen  
in een door de Algemene Vergadering goedgekeurde begroting: -------------------  

 a. het huren, verhuren, verwerven, vervreemden of bezwaren van ----------------  
registergoederen, met uitzondering van het vestigen, wijzigen of opheffen ---  
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van opstalrechten en daarop betrekking hebbende beperkte rechten en het ----  
bezwaren daarvan, met betrekking tot de door de Coöperatie geëxploiteerde -  
Productie-installaties; ----------------------------------------------------------------  

 b. het bezwaren van roerende zaken; --------------------------------------------------  
 c. het verbinden van de Coöperatie of haar bezittingen voor schulden van -------  

derden door borgtocht of anderszins; -----------------------------------------------  
 d. het sluiten, anders dan tijdelijk, opheffen of overdragen (in genot) van het ---  

bedrijf van de Coöperatie; -----------------------------------------------------------  
 e. het deelnemen in of het aanvaarden of afstand doen van het beheer over -----  

andere ondernemingen, het overdragen of liquideren van bedoelde ------------  
deelnemingen, het uitbreiden van de zaken van die ondernemingen met een -  
nieuwe tak van bedrijf en het sluiten, anders dan tijdelijk, opheffen of --------  
overdragen (in genot) van het bedrijf van die ondernemingen of een deel-----  
daarvan; --------------------------------------------------------------------------------  

 f. het ter leen verstrekken en het ter leen opnemen van gelden met uitzondering  
van het opnemen van gelden in rekening-courant bij de door de Algemene ---  
Vergadering aangewezen bankier(s) van de Coöperatie, mits de Coöperatie --  
bij enige betrokken bankier niet debet komt te staan voor een hoger bedrag --  
dan door de Algemene Vergadering is vastgesteld en aan het Bestuur is ------  
medegedeeld. De Algemene Vergadering heeft steeds de bevoegdheid -------  
bedoeld bedrag te wijzigen; Zolang de Algemene Vergadering geen bedrag -  
heeft vastgesteld is het Bestuur (onbeperkt) bevoegd en is geen goedkeuring  
van de Algemene Vergadering vereist. ---------------------------------------------  

 g. het toekennen aan een lid van het personeel van een vast jaarsalaris, hoger ---  
dan door de Algemene Vergadering is vastgesteld en aan het Bestuur is ------  
medegedeeld; de Algemene Vergadering is steeds bevoegd dat bedrag te-----  
wijzigen; Zolang de Algemene Vergadering geen bedrag heeft vastgesteld is  
het Bestuur (onbeperkt) bevoegd en is geen goedkeuring van de Algemene --  
Vergadering vereist. ------------------------------------------------------------------  

 h. het toekennen van pensioenrechten anders dan ingevolge een collectieve -----  
arbeidsovereenkomst of ter voldoening aan een wettelijke verplichting; ------  

 i. het voeren van gedingen, zo eisend als verwerend - daaronder echter niet ----  
begrepen het innen van vorderingen, het nemen van conservatoire en andere  
rechtsmaatregelen, welke geen uitstel gedogen en vertegenwoordiging van --  
de Coöperatie in kort geding - , het berusten in tegen de Coöperatie -----------  
aanhangig gemaakte rechtsgedingen, het opdragen van bestaande geschillen-  
aan de beslissing van scheidslieden of bindende adviseurs; ---------------------  

 j. het verwerven van vaste bedrijfsactiva voor een bedrag, dat per transactie ---  
hoger is dan het bedrag dat is vastgesteld door de Algemene Vergadering en  
aan het Bestuur is medegedeeld; Zolang de Algemene Vergadering geen -----  
bedrag heeft vastgesteld is het Bestuur (onbeperkt) bevoegd en is geen -------  
goedkeuring van de Algemene Vergadering vereist. -----------------------------  

  de Algemene Vergadering is steeds bevoegd dat bedrag te wijzigen; ----------  
 k. het aangaan van alle rechtshandelingen, andere dan hiervoor genoemd, -------  

waarvan het belang of de waarde een bedrag van tienduizend euro ------------  
(€ 10.000,--) of een hoger door de Algemene Vergadering vast te stellen en -  
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aan het Bestuur mede te delen bedrag, 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 -------  
Algemene Vergadering is steeds bevoegd bedoeld bedrag te wijzigen. --------  

11. De Algemene Vergadering is bevoegd andere dan de in lid 10 bedoelde besluiten  
van het Bestuur aan haar goedkeuring te onderwerpen. ------------------------------  

 Deze besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en Schriftelijk aan het ---  
Bestuur te worden meegedeeld. ---------------------------------------------------------  

12. Het Bestuur behoeft de goedkeuring van de Algemene Vergadering 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. ---------------------------------------------------------------------------------  

13. Het ontbreken van de ingevolge de leden 10, 11 en 12 van dit artikel vereiste ----  
goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur of de -----  
leden van het Bestuur niet aan. ----------------------------------------------------------  

14. Het Bestuur is verplicht de aanwijzingen van de Algemene Vergadering op te ---  
volgen omtrent de algemene lijnen van het te volgen financiële, sociale en -------  
economische beleid en van het personeelsbeleid in de Coöperatie. -----------------  

15. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer leden van het Bestuur is het ---  
(zijn de) overblijvende lid (leden) van het Bestuur met het gehele bestuur belast.  

 Ingeval van ontstentenis of belet van alle leden van het Bestuur of van het enige  
lid van het Bestuur wordt de Coöperatie tijdelijk bestuurd door een persoon die -  
daartoe door de Algemene Vergadering steeds moet zijn aangewezen. ------------  

 Onder belet wordt in deze statuten verstaan de omstandigheid dat (a) het lid van  
het Bestuur gedurende een periode van meer dan één (1)maand onbereikbaar is -  
door ziekte of andere oorzaken of (b) het lid van het Bestuur is geschorst. --------  

16. De leden van het Bestuur zijn, tenzij de Algemene Vergadering anders beslist, --  
verplicht de Algemene Vergadering bij te wonen. ------------------------------------  

ARTIKEL 11. TEGENSTRIJDIG BELANG EN VOLMACHT ------------------------  
1. Het Bestuur is bevoegd de Coöperatie te vertegenwoordigen indien sprake is van  

tegenstrijdig belang. ----------------------------------------------------------------------  
2. Het Bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte -------------------------  

vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de  
Coöperatie met inachtneming van de beperkingen aan zijn bevoegdheid gesteld.  
Hun titulatuur wordt door het Bestuur bepaald. De -----------------------------------  
vertegenwoordigingsbevoegdheid van een aldus benoemde functionaris kan zich  
niet uitstrekken tot gevallen waarin de Coöperatie een tegenstrijdig belang heeft  
met de desbetreffende functionaris, enig andere functionaris, of met één of meer  
bestuurders. --------------------------------------------------------------------------------  

3. In alle gevallen waarin de Coöperatie een tegenstrijdig belang heeft met één of --  
meer bestuurders, blijft het bepaalde in artikel 11 lid 1 onverkort van kracht -----  
tenzij de Algemene Vergadering één of meer andere personen heeft aangewezen  
om de Coöperatie in het desbetreffende geval of in dergelijke gevallen te ---------  
vertegenwoordigen. Een besluit van het Bestuur tot het verrichten van een -------  
rechtshandeling die een tegenstrijdig belang met een of meer bestuurders --------  
handelend in eigen naam betreft, is onderworpen aan de goedkeuring van de -----  
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Algemene Vergadering, maar het ontbreken van zodanige goedkeuring tast de---  
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur of de bestuurders niet aan. ----  

ARTIKEL 12.JAARVERSLAG, REKENING EN VERANTWOORDING -----------  
1.  Het boekjaar van de Coöperatie is gelijk aan het kalenderjaar. ----------------------  
2.  Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Coöperatie zodanige -  

aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen  
kunnen worden gekend. ------------------------------------------------------------------  

3.  Het Bestuur brengt op een algemene vergadering binnen vijf maanden na afloop  
van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de----------  
algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een ---  
balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting -deze stukken hierna ook  
te noemen "jaarrekening" - rekening en verantwoording over zijn in het ----------  
afgelopen boekjaar gevoerde bestuur. Blijft het Bestuur met het doen van --------  
rekening en verantwoording in gebreke dan kan ieder Lid deze in rechte van het  
Bestuur vorderen. -------------------------------------------------------------------------  

4.  De jaarrekening en de jaarverslagen van het Bestuur worden tenminste zeven ---  
dagen voor de ter behandeling van deze stukken bijeengeroepen algemene -------  
vergadering aan de Leden toegezonden.------------------------------------------------  

5.  Goedkeuring van de jaarrekening door de Algemene Vergadering strekt het------  
Bestuur tot decharge voor het door hem in het afgelopen boekjaar gevoerde------  
beleid. --------------------------------------------------------------------------------------  

6. De Coöperatie kan, en indien daartoe wettelijk verplicht, zal aan een --------------  
administratiekantoor opdracht verlenen tot onderzoek van de jaarrekening. Tot --  
het verlenen van de opdracht is de Algemene Vergadering bevoegd. Gaat deze --  
daartoe niet over dan is het Bestuur bevoegd. Het administratiekantoor brengt ---  
omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het Bestuur. Het administratiekantoor ----  
geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de -------------  
getrouwheid van de jaarrekening. Het Bestuur zal een kopie van de verklaring---  
aan de Leden toezenden. Het bepaalde in artikel 2:393 van het Burgerlijk --------  
Wetboek is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing. ----------------------  

7. Indien geen verklaring als bedoeld in artikel 12 lid 6 beschikbaar wordt gesteld,  
dan benoemt de Algemene Vergadering uit de Leden jaarlijks een commissie ----  
van ten minste twee leden die geen deel van het Bestuur mogen uitmaken. De ---  
commissie onderzoekt de jaarrekening en brengt aan de Algemene Vergadering -  
verslag van haar bevindingen uit. Vereist het onderzoek van de jaarrekening -----  
bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich-  
door een deskundige doen bijstaan. Het Bestuur is verplicht de commissie ten ---  
behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te -------------  
verschaffen, haar desgewenst de coöperatiekas en de waarden te tonen en de-----  
boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de Coöperatie voor -----------  
raadpleging beschikbaar te stellen. ------------------------------------------------------  

8.  Het Bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaren ----  
lang te bewaren. ---------------------------------------------------------------------------  

ARTIKEL 13. BESTEMMING BATIG SALDO -----------------------------------------  
1. De Leden zijn tot het batig saldo gerechtigd naar rato van de saldi van hun -------  

Ledenrekeningen. Het Bestuur kan uitkeringen, waaronder tussentijdse, doen zo  
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dikwijls als zulks redelijkerwijs mogelijk is. ------------------------------------------  
2. Een tekort zal in eerste instantie ten laste worden gebracht van de reserves van --  

de Coöperatie en daarna ten laste van de Ledenrekeningen voor bedragen welke  
evenredig zijn met de saldi van de Ledenrekeningen per de datum van een -------  
dergelijke delging. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag --  
een tekort slechts worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat. ------------------  

ARTIKEL 14. LEDENREKENINGEN. TERUGBETALINGEN -----------------------  
1. De Coöperatie houdt in haar boeken voor ieder lid een Ledenrekening aan. ------  
2. Een Ledenrekening kan alleen worden overgedragen aan een lid van de ----------  

Coöperatie. ---------------------------------------------------------------------------------  
3. De Ledenrekening van elk lid zal worden gecrediteerd voor de in de Coöperatie-  

gestorte bedragen overeenkomstig artikel 8. De Ledenrekening van elk Lid zal --  
worden gedebiteerd voor de uitgekeerde bedragen zulks met inachtneming van --  
lid 5 van dit artikel. -----------------------------------------------------------------------  

4. Onverminderd lid 5 van dit artikel zal het bedrag van de op de Ledenrekening ---  
gestorte bedragen slechts worden terugbetaald bij het einde van het ---------------  
Lidmaatschap of na liquidatie van de Coöperatie, overeenkomstig het bepaalde -  
in de artikelen 13 en 18. ------------------------------------------------------------------  

5. De Algemene Vergadering kan met algemene stemmen van alle leden in een ----  
Algemene Vergadering waarin alle Leden aanwezig zijn of vertegenwoordigd ---  
zijn besluiten om de Ledenrekening(en) van een of meer van de Leden geheel of  
gedeeltelijke terug te betalen. ------------------------------------------------------------  

6. In geval van een terugbetaling aan een Lid overeenkomstig lid 4 en 5 van dit ----  
artikel zal een zodanige betaling geschieden op een door het Lid (de Leden) -----  
aangewezen bankrekening. --------------------------------------------------------------  

7. De ten gunste van de Ledenrekening van een Lid geboekte bedragen zullen in ---  
het geval van beëindiging van zijn Lidmaatschap, of na de liquidatie van de -----  
Coöperatie, in overeenstemming met de artikelen 18 en 19 binnen veertien (14) -  
dagen worden terugbetaald. --------------------------------------------------------------  

ARTIKEL 15. ALGEMENE VERGADERINGEN ---------------------------------------  
1.  Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar zal een -----------  

Algemene Vergadering worden gehouden, waarin door het Bestuur verslag ------  
wordt uitgebracht over het in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde bestuur. ---  
Voorts zal de Algemene Vergadering in deze vergadering vaststellen de ----------  
definitieve bijdrage door, dan wel de uitkering aan ieder Lid. -----------------------  
De agenda van deze jaarvergadering vermeldt onder meer de volgende -----------  
onderwerpen: ------------------------------------------------------------------------------  
a. indien van toepassing: het jaarverslag (tenzij het bepaalde in artikel 2:396 lid  

6 of artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek op de Coöperatie van toepassing is); --  
b. indien van toepassing: het verslag van de in artikel 12 bedoelde commissie; -  
c. bespreking en vaststelling van de jaarrekening; -----------------------------------  
d. verlening van kwijting aan de bestuurders; ----------------------------------------  
e. tenzij voor het volgende boekjaar reeds aan een administratiekantoor een ----  

opdracht als bedoeld in artikel 12 is verleend: de benoeming van een ---------  
administratiekantoor of commissie overeenkomstig artikel 12 van deze-------  
statuten; --------------------------------------------------------------------------------  



VHN Heerlen Notarissen 

pagina - 13 - 

2180045 / 20180048 / RS / SQ / SQ 

f. voorziening in eventuele vacatures; ------------------------------------------------  
g. andere onderwerpen door het Bestuur dan wel een lid aan de orde gesteld. ---  

2.  Algemene Vergaderingen worden voorts zo dikwijls gehouden als de voorzitter -  
of de secretaris dit nodig achten, alsmede indien tenminste tien procent van het -  
aantal stemgerechtigde Leden onder nauwkeurige schriftelijke opgave van de te  
behandelen punten, zulks verzoeken aan de secretaris. -------------------------------  

3.  Indien een door de Leden verlangde vergadering niet binnen vier weken na het --  
daartoe strekkende verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers bevoegd zelf een  
vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de bepalingen van deze ------  
statuten. ------------------------------------------------------------------------------------  

4.  De voorzitter is belast met de leiding van de vergadering. ---------------------------  
Bij diens afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding. De oproeping  
ter vergadering vindt plaats met een termijn van tenminste zeven dagen en wordt  
verzonden naar de adressen van de Leden, zoals deze door hen aan de secretaris  
zijn opgegeven; zij bevat opgave van de punten der agenda, alsmede de datum, -  
uur en plaats van de vergadering. -------------------------------------------------------  

5.  Van het verhandelde in de vergaderingen worden, tenzij hiervan een notarieel ---  
procesverbaal wordt opgemaakt, onderhandse notulen gehouden, welke moeten -  
worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris; ieder Lid kan te allen ---  
tijde inzage van de notulen verlangen.--------------------------------------------------  

ARTIKEL 16. BESLUITVORMING IN DE ALGEMENE VERGADERINGEN. ---  
1. Het ter Algemene Vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent --  

de uitslag van een stemming is beslissend.---------------------------------------------  
 Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd ----  

werd over een niet Schriftelijk vastgelegd voorstel. ----------------------------------  
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in lid 1 van dit artikel ------  

bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming ---  
plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke --  
stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een aanwezig Lid dit --------  
verlangt. ------------------------------------------------------------------------------------  

 Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke  
stemming. ----------------------------------------------------------------------------------  

3. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter bepaalt dat de ------  
stemmen op een andere wijze worden uitgebracht. -----------------------------------  

 Indien het betreft een verkiezing van personen kan ook een aanwezig Lid --------  
verlangen dat de stemmen Schriftelijk worden uitgebracht. -------------------------  

 Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. ---------------  
 Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een Lid hoofdelijke stemming -  

verlangt. ------------------------------------------------------------------------------------  
4. Zolang in een Algemene Vergadering alle Leden aanwezig of vertegenwoordigd  

zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, --  
omtrent alle aan de orde komende onderwerpen ook al is de oproeping 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. --------------------------------------------------------------------------  

 Dit geldt ook voor een voorstel tot wijziging van de statuten of tot ontbinding ---  
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van de Coöperatie. ------------------------------------------------------------------------  
5. Een eenstemmig besluit van alle Leden, ook al zijn deze niet in een vergadering  

bijeen, heeft, mits met voorkennis van het Bestuur genomen, dezelfde kracht als  
een besluit van de Algemene Vergadering. --------------------------------------------  

 Dit geldt ook voor besluiten tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van --  
de Coöperatie. -----------------------------------------------------------------------------  

ARTIKEL 17. STEMRECHT ----------------------------------------------------------------  
1.  Slechts Leden zijn bevoegd, hetzij in persoon, hetzij middels een aan een --------  

mede-lid schriftelijk verleende volmacht, in de Algemene Vergadering het -------  
woord te voeren en stemrecht uit te oefenen. ------------------------------------------  

 Personen in dienst van de Coöperatie kunnen niet als gemachtigde optreden. -----  
 Een Lid kan niet meer dan één ander Lid vertegenwoordigen. ----------------------  
2. Ieder lid heeft in een Algemene Vergadering één stem. ------------------------------  
3. Voor zover door de wet of de statuten geen grotere meerderheid is ----------------  

voorgeschreven, worden alle besluiten van de Algemene Vergadering genomen -  
met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. --------------------------  

4. Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht. ---------------  
5. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.  

Indien bij stemming over personen geen van de kandidaten de volstrekte ---------  
meerderheid der uitgebrachte stemmen verkrijgt, wordt herstemd tussen de twee  
personen, die de meeste stemmen op zich verenigd hebben. Staken dan opnieuw  
de stemmen, dan beslist het lot. ---------------------------------------------------------  

ARTIKEL 18.STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING ----------------------------  
1.  Besluiten tot wijziging van deze statuten of tot ontbinding der Coöperatie --------  

kunnen slechts genomen worden in een Algemene Vergadering, waarin tenmin-  
ste twee/derde van het aantal Leden aanwezig is en met een meerderheid van ----  
tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen. -------------------------  

 De oproeping tot de vergadering dient de te behandelen punten te vermelden ----  
alsmede de tekst van de voorgestelde wijziging dan wel de plaats waar deze tekst  
voor de Leden ter inzage ligt. ------------------------------------------------------------  

2.  In een vergadering, waarin minder dan twee/derde van het aantal Leden ----------  
aanwezig is, kan te dier zake geen geldig besluit worden genomen. In dat geval -  
zal een nieuwe vergadering worden uitgeschreven, te houden niet vroeger dan ---  
twee en niet later dan vier weken na de eerste. ----------------------------------------  

 In de oproeping tot deze vergadering zal mededeling worden gedaan dat de ------  
komende vergadering een tweede vergadering is als bedoeld in dit artikel. In ----  
deze vergadering zal over de aanhangige onderwerpen een besluit kunnen -------  
worden genomen, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige Leden, doch ---  
wel met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte--  
stemmen. -----------------------------------------------------------------------------------  

3.  Een voorstel tot statutenwijziging of ontbinding kan uitgaan van het Bestuur, of-  
van tenminste een/tiende deel van de Leden. ------------------------------------------  

ARTIKEL 19.LIQUIDATIE -----------------------------------------------------------------  
1.  Tenzij de vergadering anders beslist treden na het besluit tot ontbinding van de--  

Coöperatie de bestuursleden op als vereffenaars. De bevoegdheden van de -------  
vereffenaars worden vastgesteld door de ledenvergadering. -------------------------  
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 De Coöperatie blijft voortbestaan zolang dit voor de vereffening van haar --------  
vermogen nodig is. ------------------------------------------------------------------------  

2.  Van het batig saldo na vereffening wordt allereerst aan de Leden overgedragen -  
het door hen gestorte ledenkapitaal voor zover dat niet reeds eerder is -------------  
terugbetaald. -------------------------------------------------------------------------------  

 Hetgeen daarna resteert, wordt overgedragen aan degenen die ten tijde van het --  
besluit tot ontbinding Lid waren. Ieder Lid krijgt een evenredig deel. -------------  

SLOTVERKLARINGEN --------------------------------------------------------------------  
De comparanten, handelende als gemeld, verklaarden tenslotte nog het volgende: ---  
a.  Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot en met een en dertig december twee ---  

duizend achttien. --------------------------------------------------------------------------  
b. De kosten van de oprichting deze Coöperatie komen ten laste van de Coöperatie.  
c.  Het eerste Bestuur zal bestaan uit: ------------------------------------------------------  

- de heer prof. dr. Jan Martinus Jozef Maria BIJEN voornoemd; ----------------  
- de heer Henricus Maria Wilhelmus PELSERS voornoemd; --------------------  

d.  de vereniging houdt kantoor te 6191 KK Beek, Baron de Rosenlaan 7. ------------  
VASTSTELLING IDENTITEIT ------------------------------------------------------------  
De identiteit van de bij deze akte verschenen comparanten/partijen is door mij, ------  
notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde documenten vastgesteld. ----------------  
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. ----------------------------------------  
Waarvan akte, --------------------------------------------------------------------------------  
in minuut opgemaakt, is verleden te Heerlen, op de datum als in de aanvang van ----  
deze akte vermeld. -----------------------------------------------------------------------------  
De inhoud van deze akte is aan de verschenen personen opgegeven en toegelicht. ---  
Vervolgens hebben de verschenen personen eenparig verklaard dat zij tijdig voor het  
verlijden van de inhoud van deze akte hebben kennisgenomen, met deze inhoud -----  
instemmen en op volledige voorlezing van de akte geen prijs stellen. ------------------  
Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de verschijnende personen en  
mij, notaris, ondertekend. ---------------------------------------------------------------------  
(volgen handtekeningen) 

VOOR AFSCHRIFT: 

 

 


