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OPRICHTING COÖPERATIE AF/10.890

Heden, vier december tweeduizend vijftier, ---------

verschenen voor mij, Mr. Antje Martha Feenstra, kandidaat-notaris, hierna te noemen: --

notaris, als waarneemster van Mr. Sjoukje Antje de Vries, notaris te Berltsum (gemeente

Menameradiel): ------
l. de heer Johannes Wassenaar, wonende te Marsum, gemeente Menameradiel, ------

Buonen i6 (postcode 9034 HK), geboren in de gemeente Leeuwarden op twee en --

twintig oktober negentienhonderd vier en vijftig §ederlandse ldentiteitskaart

nummer ILQRLQHHI en geldig tot zestien april tweeduizend zeventien), gehuwd; ---

Z. de heer Willem Roelof de Vries, wonende te Marsum, gemeente Menameradiel, ----

Wielingastrjitte tZ (postcode 9034 HE), geboren in de gemeente Menaldumadeel op

dertig juni negentienhonderd zeyen en vijftig §ederlandse Identiteitskaart, nummer

IU8DLKK4O en geldig tot zeven april tweeduizend vijf en twintig), gehuwd;

3. de heer Georg Stolzenburg, wonende te Marsum, gemeente Menameradiel, ---------

Skoallestrjitte 17 (postcode 9034 GL), geboren in de gemeente Tilburg op een en ---

twintig maart negentienhonderd zeyenen zestig (paspoort, nummer NM953P6948 en

geldig tot twintig juti tweeduizend vijf en twintig), ongehuwd en nimmer gehuwd ---

geweest en niet geregistreerd of geregistreerd geweest als partner.

De verschenen personen verklaarden bij deze akte op te richten een coöperatie-

en daarvoor vast te stellen de navolgende statuten:-----------

STATUTEN
NAAM, ZE.TFL EN DUUR
Artikel 1. ----------
1. De coöperatie draagt de naam: Coöperatie "Marsumer Enerzjy Koöperaasje -----

U.A."
2. Zij is gevestigd in de gemeente Menameradiel, te Marsum

DOEL
Artikel2. ---------'
Het doel van de coöperatie is:-----------
a. het nemen en initiëren van maatregelen die er toe leiden dat op termijn Marsum en -

aanpalende woongebieden volledi g zelfvoorzienend en duurzaam zijn op het gebied

van energieverbruik;
b. het uitbouwen en versterken van de sociale en economische veerkracht van de -------

dorpssamenleving;
c. het stimuleren en realiseren van besparingen op het energiegebruik -------

in Marsum en aanpalende woongebieden.

d. het stimuleren en realiseren van oplossingen voor het op duurzame wiize produceren

van energie in Marsum en aanpalende woongebieden;

e. het adviseren van de inwoners van Marsum en aanpalende woongebieden over ------

mogelijke besparingen op het energieverbruik; -------



f. het adviseren van de inwoners van Marsum en aanpalende woongebieden over -----.
aanpassingen aan de rvoning op het gebied van isolerende maatregelen;

g. het uitoefenen van een bedrijf gericht op in- en verkoop van duurzaam (bij voorkeur
lokaal/regionaal) opgewekte energie voor haar leden;

h. het realiseren van collectieve inkoop op het gebied van energiebesparende goederen
en diensten

De coöperatie is bevoegd overeenkomsten als die welke zij met haar leden sluit ook met
anderen aan te gaan, zulks met dien verstande dat 7ij dat niet in een zodanige mate mag .

doen dat de overeenkomsten met leden slechts van ondergeschikte betekenis zijn. --------.
MIDDELEN

De middelen van de coöperatie bestaan uit: ------------
a. inleg- enlidmaatschapsgelden;-----------
b. bijdragen van donateurs en sponsoren; -----------j--
c. resultaten uit haar bedrijfsvoering;--------
d. giften, erfstellingen, legaten, subsidies;
e. leningen van leden, onder de voorwaarden en bedingen als geregeld in de ------------

betreffende overeenkomsten; -------
f. leningen van derden; ------------
g. andere geldmiddelen. ---------
LIDMAATSCHAP
Artikel 4. ----------
Tot het lidmaatschap van de coöperatie kunnen x-orden toeselaten: rechtspersonen en --
natuurlijke personen, welke zich schriftelijk als lid bij het besruur hebben aangemeld en
door het bestuur als lid zijn toegelaten. ---------

Hiervan blijkt uit een door het bestuur afgeger en r erklaring. lnger al van niet-toelating -

door het bestuur kan de algemene ledenvergaderins alsnt-s tot toelatine besluiten.

Het lidmaatschap is voor vererving vatbaar en eindist nier door het or erlijden van een --

lid-natuurlijk persoon. tenzíj zijn rechtsverkriigendetn ) binnen n\ ee maanden na het ----
overlijden van het lid aan het bestuur te kennen hebben qeqe\.en het lidmaatschap te ----
willen beëindigen, in rvelk geval het lidmaatschap eindiet op Je derum. \\'aarop de ------
kennisgeving is onwangen. -------
Het hiervoor in dit lid bepaalde laat de ber oegdheden van het b,est-rur en de ------
Algemene Ledenvergadering als bedoeld in artikel 6 onr erlet.
Artikel5. ----------
a. Een rechtspersoon als bedoeld in artikel J die als lid uenst roe re rreden, richt-------.

een daartoe strekkend verzoek aan het bestuur met opga\ e \.an:--------
- een recent uittreksel uit het handelsresister; -------
- het adres n-aarop het lid langs elektronische weg (e-mailr kan u'orden ----------

opgeroepen tot deelname aan de -\lgemene Ledenvergadering.
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Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere vereisten aan het lidmaatschap ------------
worden gesteld.
Op een aanvraag van het lidmaatschap wordt zo spoedig mogelijk doch-------
uiterlijk binnen zes (6) weken door of namens het bestuur beslist. Het bestuur --------
kan een dergelijke beslissing eenmaal voor ten hoogste zes (6) weken
verdagen.--
Ingeval van niet-toelating kan de Algemene Ledenvergadering, op voorstel
van tenminste vijf (5) van haar leden, alsnog tot toelating beslissen
Ieder lid is bij de aanvang van het lidmaatschap en vervolgens jaarlijks
gehouden aan de coöperatie inleg- enlof lidmaatschapsgeld te verstrekkeh, ------------
waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering
op voorstel van het bestuur. Het inleg- enlof lidmaatschapsgeld kan voor -------
bepaalde groepen leden (natuurlijke personen ofrechtspersonen) verschillen

LEDENREGISTER
Artikel6. ----------
Het bestuur draagt zorg voor het bijhouden van een register, waarin alle leden zijn --------
opgenomen. Van de leden worden tenminste naam, adres, en woonplaats vermeld,
alsmede een email adres. Tevens worden ingeschreven degene die het lid volgens zijn
schriftelijke opgave als rechtspersoon zal vertegenwoordigen. -----------
Ieder lid is gehouden van iedere adreswijziging opgave te doen aan het bestuur, ook voor
wat betreft het in artikel 5 sub a.2. bedoelde adres, en tensloffe van enige wijziging
met betrekking tot degene die het lid als rechtspersoon vertegenwoordigt.-
Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels gesteld worden ten aanzien van---------
de inrichting en het bijhouden van het register, de gegevens die elk lid dient te -------------
verstrekken en het afgeven van afschriften ofuittreksels aan de leden.

UITGESLOTEN AANSPRAKELIJKHEID VAN DE LEDEN
Artikel 7. ----------
De leden zijn niet aansprakelijk voor de schulden van de coöperatie, noch tijdens----------
hun lidmaatschap noch later, noch voor een tekort ingeval van een ontbinding of ----------
gerechtelij ke vereffening. ----------
EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel S. ----------
Het lidmaatschap eindigt door: ------
a. door de dood van een natuurlijk persoon als lid, met inachtneming van het bepaalde

in artikel 4. ----------
b. door de ontbinding van een rechtspersoon als lid;---------
c. de opzegging door het lid.

Het lid kan zijn lidmaatschap niet met onmiddellijke ingang opzeggen in verband ---
met een besluit waarbij zijn rechten worden beperkt of verplichtingen worden
verzwaard, noch in verband met een besluit als bedoeld in artikel l4a. -------'
Indien een lidmaatschap gedurende een boekjaar eir-rdigt, blijven de op dat br:ekjaar
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betrekkine hebbende verplichtingen voor het geheel verschuldigd. Bij het einde va
het lidmaatschap heeft het betrokken lid geen rechten met betrekking tot de reserve
van de coöperatie. hoe ook genaamd, zulks alles onverminderd het bepaalde in ---.
artikel 23 ---------

d. de opzegging door het bestuur namens de coöperatie, wegens het niet (meer) ------.
voldoen aan de vereisten van het lidmaatschap door stafuten gesteld, of -------------.
wanneer redelijkerwijze van de coöperatie niet (meer) gevergd kan worden
het lidmaatschap te laten voortduren; ------------

e. ontzening door het bestuur, indien het lid in strijd met de sraruten, het---------------
huishoudelijk reglement of de besluiten van de coöperatie handelt of de-------------
coöperatie op onredelijke wijze benadeelt; de betrokkene x'ordr vooraf door -------
het bestuur gehoord en wordt vervolgens ten spoedigste schriftelijk van het --------
besluit tot ontzefting in kennis gesteld, onder opgave van de redenen; hem ---------
staat binnen éen maand na ontvangst van de kennisgeving beroep op de-------------
Algemene Ledenvergadering open; gedurende de beroepstermijn en ----------
hangende het beroep is het lid geschorst.

Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door het besruur moet geschieden------
per brief of email, tenminste vier weken voor het einde van een boekjaar. ----------------
ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel9. ----------
Aan de Algemene Ledenvergadering komen alle bevoegdheden toe die door de---------
wet en deze statuten aan haar zijn opgedragen. ------
De Algemene Ledenvergadering wordt geleid door de voorzifier van het bestuur of ---.
een door de voorzitter daartoe aangewezen persoon. \/an het ter vergadering -----------.
verhandelde worden nofulen gehouden door de secretaris of een door de
voorzitter daartoe aangewezen persoon.
in geval van ontstentenis of belet voorziet de r ersadering zelf in liaar leiding en ------
verslaglegging. ------- ----:--------:-
Notulen u'orden aan de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering ter vaststelling ---
voorgelegd en na \-aststelling door de r-oorzitter en de secretaris van die vergadering -
ondertekend. -----------
De Algemene Ledenvergadering vergadert tenminste eenmaal per jaar, daartoe
opgeroepen door het bestuur van de coöperatie. Deze vergaderingen vinden
plaats in de gemeente waarin de coöperatie is gevestigd.--------
Toegang tot de Algemene Ledenvergaderine hebben de leden, de bestuursleden,-------
leden van door het bestuur benoemde organen alsrnede degenen die door het -----------
bestuur en/of de Algemene Ledenvergaderine daartoe zijn uitgenodigd. -------
BIJEENROEPING ALGEMENE LEDE Ii\-ERGADERING
Artikel 10. ----------
Het Bestuur roept de Algemene Ledenr eruadering bijeen wanneer het daaftoe
volgens deze statuten verplicht is en voorts zo vaak zij ditwenselijk acht.--------
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Oproeping geschiedt schriftelijk door middel van een mededeling gericht aan het----------
volgens het ledenregister laatst bekend (e-mail)adres van elk lid, en/of door een -----------
advertentie in een ter plaatse waar de coöperatie gevestigd is, veelgelezen ------"
nieuwsblad of site, met inachtneming van een oproepingstermijn van tenminste------------
zeven (7) dagen
Op schriftelijk verzoek van tenminste tien procent (10%) van de stemgerechtigde ---------
leden, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene----------
ledenvergadering, op een termijn van niet langer dan vier (4) weken.-
Als aan een dergelijk verzoek niet binnen veertien (14) dagen gevolg wordt
gegeven, kunnen de verzoekers zelftot bijeenroeping overgaan volgens dit artikel.
BESLUITVORMING ALGEMENE LEDENVERGADERING

l. Stemgerechtigd in de Algemene Ledenvergadering zijn alle niet geschorste leden. ---
Elk lid heeft het recht tot het uitbrengen van één (l) stem. Elk stemgerechtigd lid ----
kan schriftelijk volmacht tot het uitbrengen van zijn stemmen verlenen aan een-------
ander stemgerechtigd lid. -----

2. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee (2) andere stemgerechtigden als -----
gevolmachtigde optreden. --------

3. De voorzitter en de secretaris van het bestuur of hun vervangers treden als ------------
zodanigook op in de Algemene Ledenvergadering
Elk besluit wordt genomen bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte ----
stemmen; blanco stemmen gelden als niet uitgebracht
Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij de voorzitter schrifteltjk" ----------
stemming wenselijk vindt; bij staking van stemmen over zaken is het voorstel
verworpen

4. Voor zover er tussen personen moet worden gekozen, dan moet dit schriftelijk door

middel van gesloten of dichtgevouwen stembriefies. Behaalt niemand de volstrekte--
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, dan vindt een tweede

stemming plaats. Indien ook dan geen volstrekte meerderheid behaald, dan vindt-----
een herstemming plaats tussen de twee (2) personen die de meeste stemmen
behaald hebben. Zijn dit meer dan twee (2) personen, dan wordt vóór de

herstemming door een zogenaamde tussenstemming bepaald, welke twee (2)

personen de meeste stemmen hebben behaald en welke persoon van de-----
herstemming is uitgesloten. Heeft ook na de herstemming niemand de volstrekte -----
meerderheid behaald, dan beslist het lot wie van de twee niet is gekozen.

In alle gevallen mag op voorstel van een of meer leden ook bij wijze van --------------
acclamatie een besluit worden genomen, mits geen stemgerechtigd lid zich-----------'
hiertegen verzet.
De voorzitter van de vergadering beslist over de geldigheid van een uitgebrachte-----
stem en over de wijze, waarop geloot zal worden. De voorzitter oordeelt over de -----
vraag of de vergadering al dan niet een besluit heeft genomen en wat de inhoud is ---

5.

6.
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van een besluit over een voorstel.
7. Indien onmiddellijk na het uitspreken van het in het voorgaande lid bedoelde ------

oordeel de juisÖeid erran wordt betwist, dan vindt, indien de meerderheid der-----
vergaderins dat verlangt, een herstemming plaats. Hiermee vervalt elk --------------
rechtsgevol g l'an de oorspronkelijke stemming.

8. Voor zover geen dwingend recht zich daartesen verzet kunnen oproepingen,-------.
voorstellen. r'ergaderingen en stemmingen worden gehouden per elektronisch -----
medium.---

BESTUUR
Artikel 12.---------
Het bestuur van de coöperatie bestaat uit minimaal drie (3) en maximaal zeven (7) -----
leden, die op voordracht van het bestuur door de Algemene Ledenvergadering
worden benoemd. Tot bestuursleden kunnen alleen leden worden benoemd. -------------
Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester. alsmede hun vervanger. De voorzitter, secretaris en--------
penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur.
Bestuursleden kunnen, met opgaaf van redenen, door de Algemene ----------
Ledenr,ergadering rvorden geschorst en ontslagen. -----------
In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallig
bestuur blijft bevoegd. ---------
Leden van het besfuur kunnen hun voor de coöperatie gemaakte onkosten
declareren bij de penningmeester. -------
Leden van het bestuur kunnen voor hun werkzaamheden een door de Algemene -------.
Ledenvergadering vast te stellen vergoeding toegekend krijgen.
Artikel 13. ----------
Een bestuurslid *'ordt benoemd voor de periode van vier (a) jaar. ingaande op de -----
dag van de benoeming door de Algemene Ledenr.ereadering. Een aftredend lid is -----.
terstond herbenoembaar voor één termijn van vier jaar. Het eerst benoemde ------------.
bestuur maakt een rooster van aftreden. Een russentijds benoemd bestuurslid
neemt op het rooster van aftreding de plaats van zijn voorganger in en kan--
vervolgens voor een nieurve termijn van vier (4) jaar herbenoemd rvorden. -
BESTUURSBEVOEGDHEDEN
Artikel 14. ----------
Het bestuur is belast met het besturen van de coöperatie en is daartoe bevoegd
alle rechtshandelineen te verrichten, tenzij de statuten anders bepalen.
Het bestuur is bevoesd in het kader van de coöperatieve onderneming met haar--------
leden overeenkomsten te sluiten, met inachtneming van dit artikel.
Besluiten van het besruur tot het sluiten \-an overeenkomsten tot het kopen,-----
vervreemden of bezn'aren van onroerende zaken of andere registergoederen, dan ------
wel tot het sluiten van overeenkomsten naarbii de coöperatie zich als borg of----------
hoofdelijk rnedeschuldenares verbindt. zich voor een derde sterk maakt of zich tot ----
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zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt behoeven de ----------
voorafgaande goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering.
Besluiten tot het aangaan van geldleningen en andere overeenkomsten en

rechtshandelingen behoeven de voorafgaande goedkeuring van de Algemene---------------
Ledenvergadering voor zover dit volgt uit het Huishoudelijk reglement. --------
BIJZONDERE BEVOEGDHEDEN ------
Artikel 14a.
De coöperatie is bevoegd ten behoeve van haar leden rechten te bedingen. De--------------
coöperatie is voorts bevoegd ten laste van haar leden verplichtingen aan te gaan,

mits het daarbij gaat om verplichtingen ter zake van de in artikel2lid 1 en lid 2 -----------
omschreven activiteiten. De bevoegdheid om tot het aangaan van de hiervoor
bedoelde rechten en verplichtingen te besluiten komt toe aan het bestuur.
BE STUURSVERTEGENWOORDIGING
Artikel 15.
Het bestuur vertegenwoordigt de coöperatie. ----------
Daamaast kan de coöperatie in en buiten rechte worden vertegenwoordigd door -----------
de voorzitter en een ander bestuurslid gezamenlijk. -----------
Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van een (doorlopende) volmacht aan ------------
een of meer personen om ter uiwoering van een besluit van het bestuur of van de----------
Algemene Ledenvergadering, binnen de grenzen van die volmacht de coöperatie ----------
te vertegenwoordigen
De penningmeester kan door het bestuur van de coöperatie krachtens volmacht
de bevoegdheid worden toegekend tot het innen en betalen van vorderingen en ------------
schulden. De Algemene Ledenvergadering kan desgewenst bepalen dat voor het-----------
opnemen van gelden of het beschikken over een krediet bij een bankinstellirg,-------------
indien de opname of de beschikking een bepaald bedrag overschrijdt, de -------
medewerking van een daartoe aangewezen lid van het bestuur vereist is. ----------
BESTUURSVERGADERINGEN

Het dagelijks bestuur bepaalt de wijze en de frequentie van het aantal--
bestuursvergaderingen
In het bestuur kunnen alleen besluiten worden genomen indien tenminste de helft
van de bestuursleden ter vergaderingaanwezig is. Het bestuur kan ook buiten-----
haar vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden zich schriftelijk, -------
waaronder ook wordt verstaan een schriftelijk elektronisch medium, aangaande------------
het voorstel hebben uitgesproken en het besluit de instemming heeft van alle
bestuursleden. Van besluiten op deze wijze tot stand gekomen wordt in de-------
eerstvolgende bestuursvergadering mededeling gedaan. De schriftelijke -------
instemmingverklaringen van de bestuursleden dienen bij het in dit artikel bedoelde
notulenboek bewaard te worden.
Het oordeel van de voorzitter is niet beslissend over de vraag of een besluit is--------------
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genomen en e\ erur:: Ien aanzien van de inhoud van een besluit.
Het besruur hLtru;: ":n het ïn zijn vergaderingen behandelde aantekening. -------
Voor zover g*en j,urinsend recht zich daartegen verzet kunnen oproepingen, ------------
voorstellen. r erEalerinsen en stemmingen worden gehouden per elektronisch-----------
medium.
DIRECTIE
Artikel 1j. ----------
Het besruur laat z:ch desgervenst bijstaan door een directie bestaande uit een of---------
meer naruurtrilke personen dan wel rechtspersonen. Een directie rvordt benoemd
door het besn-lur. De directie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid -----
van de orsanen van de coöperatie, conform de regelingen en bepalingen in een
aanstell i nssbrief. -------
Leden van het besruur r-an de coöperatie kunnen geen deel uitmaken van de

directie. met dien verstande dat indien een bestuurslid wordt benoemd tot lid van-------
de directre of rice versa er een overgangsperiode geldt van zes (6) maanden--
uaarbii een persoon zining kan hebben in beide organen van de coöperatie.
Een directeur kan *'orden belast met de dagelijkse leiding van de onderneming ---------
van de coöperatie alsmede met de uitvoering van besluiten van de organen van ---------
de coöperatie. conform de regelingen en bepalingen in een aanstellingsbrief.
R{{D \'A]\ AD\TES
Artikel 18. ----------
Het besruur kan besluiten tot het instellen van een Raad van Advies. bestaande uit ----.
een door het besruur te bepalen aantal personen. Leden van een Raad r.an
Adr ies uorden benoemd en ontslagen door het bestuur; een Raad van Advies kan-----.
zelf personen voordrasen voor benoeming; een dergelijke voordracht is niet------------.
bindend. Leden van een Raad van Advies dienen een aantoonbare affiniteit te----------
hebben met de doelstellin_s van de coöperatie; leden van het bestuur van de

coöperatie kunnen geen deel uitmaken van een Raad van Advies.
Een Raad van -\dr ies staat het bestuur, gevraagd of uit eigen beu'eging. met raad -----
en daad terziide en adviseert het bestuur aangaande het bestuursbeleid: het--------------
bestuur verschalt de Raad van Advies de voor de uitoefening van haar--------
adviserende taak benodiede gegevens. --------
De Raad r an Adr ies u iist uit haar midden een voorzitter en een secretaris aan.
Leden van de RaaC r an .{dr ies kunnen voor hun werkzaamheden een door de

Algernene Ledenrersadering vast te stellen vergoeding toegekend krijgen.----
BOEKJA {R -----------

Het boekiaar valt samen met het kalenderjaar. -------
JAARREKE\I\C E\ JAARVERSLAG
Artikel 20.
1. Het L.estuur brenst op een Algemene Ledenvergadering te houden binnen zes (6)-
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maanden na afloop van het boe§aar, een jaarverslag uit en legt, onder
overlegging van de benodigde bescheiden, rekening en verantwoording af over-------
haar in het afgelopen boekjaar gevoerd beheer. Tevens biedt het bestuur, ter ----------
vaststelling door de Algemene Ledenvergadering, de jaarrekening aan, welke---------
moet worden opgesteld met inachtneming van titel 8 van Boek 2 van het Burgerlijk -

Wetboek. Een besluit tot vaststelling van de jaarrekening omvat niet tevens het-------
verlenen van kwijting van bestuurders. Omtrent kwijting van bestuurders wordt------
door de Algemene Ledenvergadering afzonderlijk besloten.

De opgemaakte jaanekening wordt ondertekend door de bestuurders; ontbreekt ------
de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt hiervan melding gemaakt-------
onder opgave van redenen. Het bestuur draagt zorg dat dejaarrekening en het --------
jaarverslag, vanaf de oproep voor de Algemene Ledenvergadering, bestemd tot-------
behandeling van de jaarrekening, bij de secretaris aanwezig zin. -------
De leden kunnen op afspraak deze stukken inzien en er tegen kostprijs een afschrift -

van verkrijgen. --------
De Algemene Ledenvergadering benoemt elk jaar een commissie van tenminste------
twee (2) leden, die geen deel uitmaken van het bestuur
Deze commissie onderzoekt de jaarrekening en verdere jaarstukken en brengt aan de

Algemene Ledenvergadering schriftelijk verslag van haar bevindingen uit. ------------
De termijn genoemd in het eerste lid, kan door de Algemene Ledenvergadering ------
met ten hoogste vijf (5) maanden worden verlengd.
Het resultaat als volgens de vastgestelde jaarrekening wordt uitgekeerd aan de--------
leden, elk voor een gelijk deel. In afwijking van het vorenstaande kan de --------------
Algemene Ledenvergadering op voorstel van het bestuur besluiten ten laste van ------
het resultaat te reserveren, voor zover zulks redelijkerwijs nodig is voor de ------------
behoorlijke financiering met eigen verrnogen van de activiteiten van de coöperatie. --

Het hiervoor ten aanzien van het resultaat bepaalde is van overeenkomstige -----------
toepassing op een uitkering wegens gehele of gedeeltelijke opheffing van een --------
reserve. Tot het besluiten tot opheffing van een reserve is het bestuur bevoegd

STATUTENWIJZIGING
Artikel 21.---------
1. In de statuten kan slechts een verandering worden aangebracht op voorstel van -------

het besruur. door een besluit van de Algemene Ledenvergadering tot welke
vergadering opgeroepen is met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten---

zal u'orden voorgesteld
Het in het vorige lid genoemde voorstel moet op een geschikte plaats schriftelijk-----
ter inzage uelegd worden, tenminste vijf (5) dagen vóór de vergadering tot na---------
afloop van de dag waarop de vergadering gehouden wordt.
Bij de oproeping moet de plaats worden vermeld waar het voorstel ter inzage aan ----
de stemgerechtigde leden ligt.
Het r.oorgaande is niet van toepassing indien in de Algemene Ledenvergadering -----

3.

4.

2.

a
-).en zes (6)'
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alle stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit met -í

algemene stemmen genomen wordt.------ --------i

l. Een besluit tot statutenwijziging kan slechts genomen worden met een
meerderheid van tenminste twee/d
een vergadering *.aarin tenminste
aanwezig of vertegenwoordigd is.

erde van de geldig uitgebrachte stemmen, in --
de helft van de stemgerechtigde leden

Is dit aantal niet bereikt, dan wordt binnen een termijn van veertien (1a) tot dertig
(30) dagen na deze vergadering een nieuwe vergadering bijeengeroepen, waarin
besluit kan worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde ----
gedeelte van de geldig uitgebrachte stemmen, van de dan aanrvezige stemgerech
leden.

2. Een besluit als bedoeld in dit artikel treedt pas in werking nadat hiervan een
notariële akte is opgemaakt

ONTBINDTNG VA}{ DE COÖPERATIE

1. De coöperatie wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de
Algemene Ledenvergadering, op welk besluit de artikelen 21 en22 van----------
overeenkomstige toepassing zijn. Bij het besluit wordt tevens bepaald de --------
bestemming van een eventueel batig saldo. Voor zover aan het batig saldo geen
andere bestemming is gegeven, wordt dit uitgekeerd dan w'el besteed op de wijze
als in artikel2l ten aanzien van de uitkering van resultaat en resenes is bepaald.

2. Tot laatstbedoelde besteding zijn alsdan de vereffenaars bevoesd. -------------------.
Het bestuur is belast met de vereffening van het verïnogen r-an de coöperatie,-----
tenzij bij het besluit tot ontbinding een of meer andere vereffenaars worden
benoemd.

HUISHOUDELIJKE REGLEMENTEN
Artikel 24.-------'- -------r--i
1. De Algemene Ledenvergadering kan één of meer reglementen r aststellen, waarbij

nadere regels *-orden gegeven voor al hetgeen de vergaderins dienstig acht. ------
Deze regels mosen niet in strijd zijn met de u'et of deze sraruren.

2. Het besluit tot vaststelling of wijziging van een reslement rnLtt geschieden op de
n,ijze als bepaald in artikel 22 en conform artikel I l. ---------

SLOT\TERI(LARINGEN
Tenslotte verklaarden de comparanten:-------
1. Eerste leden ran de coöperatiezijn de hiema re noemen tesruursleden.------------
2. In afti'ijkinq in zoverre van het bepaalde in anikel I I r an de staruten wordt het--

aantal besruursleden bij oprichting r-an de crtrJpreratie bepaald op drie (3) en ------
rvorden als eerste leden van het besruur van de coöperatie hierbij
aange\§ezen : - ----------
a. de heer Johannes Wassenaar. \'ot-)ÍTlt-!€rrrd: ----,-----
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it met -

L ln ----

t dertig
,aarin ht

de ------
gerechtil

!n ------'

) geen -"
le wijze'
repaald.'

atie, -----
en -------

r. waarbi
rht. ------

len op de

rrdt het--.
) en ------'

als voorzitter; --------
b. de heer de heer Willem Roelof de Vries, voornoemd;

als penningmeester;
c. de heer Georg Stolzenburg, voornoemd; ----------

als secretaris. ---------
3. Het eerste boekjaar van de coöperatie eindigt op één en dertig december

tweeduizend zestien.
sLor-----
De verschenen personen - waarvan de identiteit door mij, notaris, deugdelijk is -----------
vastgesteld -zijn mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE,
in minuut opgemaakt en verleden te Berltsum op de datum in het hoofd dezer akte -------

vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en de toelichting daarop door mij, -----
notaris, aan de verschenen personen, hebben zij eenparig verklaard van de inhoud van ---

deze akte te hebben kennis genomen door lezing van de ontwerpakte, daarmee in te ------

stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Onmiddellijk na beperkte voorlezing van de akte is deze door de verschenen personen en

vervolgens door mij, notaris, ondertekend. ----------

Getekend: comparanten, notaris.

UTTGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:


