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NAAM, ZETEL EN DUUR
Artikel 1
1. De coöperatie draagt de naam: “
Coöperatie ValleiEnergie U.A.".
2. Zij is gevestigd te Wageningen.
3. Zij is opgericht voor onbepaalde tijd.
Onder de coöperatie wordt verstaan een vereniging op coöperatieve grondslag.
DOEL
Artikel 2
1. De coöperatie heeft ten doel in de stoffelijke behoeften van haar leden te
voorzien tegen concurrerende prijs door middel van de met de leden gesloten
overeenkomsten in de regio Vallei:
a. een gemeenschap te vormen van mensen, bedrijven en instellingen die
betrokken zijn bij de opwekking en het verbruik van energie.
b. het stimuleren en realiseren van besparingen op energiegebruik.
c. het stimuleren en realiseren van duurzame energie in de regio Vallei.
2. Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. overeenkomsten te (laten) sluiten voor de inkoop en verkoop van duurzame
energie, alsmede overeenkomsten voor het realiseren van lokale en regionale
duurzame energievoorziening;
b. overeenkomsten te (laten) sluiten ter verbetering van de energie-efficiency
van woningen en/of panden;
c. het delen van informatie over energiebesparing alsmede over het opwekken
en het gebruik van energie uit duurzame bronnen;
d. het ontzorgen van haar leden en klanten op het gebied van duurzame
energievoorziening o.a. door financiering
e. het oprichten van, deelnemen in of samenwerken met rechtspersonen met
een aan het doel van de coöperatie verwante doelstelling of een doel dat
daartoe bevorderlijk kan zijn;
f. het inrichten en beheren van een investering/ontwikkel fonds voor duurzame
energie
g. het sluiten van overeenkomsten die passen binnen de doelstellingen en alles
wat daarmee in de ruimste zin van het woord mee in verband houdt;
h. alle overige wettelijke middelen.
3. Onder de regio Vallei wordt in deze statuten verstaan: (het grondgebied van) de
gemeenten Wageningen, Ede, Veenendaal, Barneveld, Nijkerk, Rhenen,
Scherpenzeel, Renswoude en Renkum.
MIDDELEN
Artikel 3
De middelen van de coöperatie bestaan uit:
- lidmaatschapsgelden;
- bijdragen van donateurs;
- opbrengsten uit ondernemerschap;
- giften, erfstellingen, legaten, subsidies;
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leningen van leden, onder de voorwaarden en bedingen als geregeld in de
betreffende overeenkomst met het betreffende lid dan wel in een huishoudelijk
reglement;
- leningen van derden;
- andere geldmiddelen.
DONATIES
Artikel 4
1. Donateurs zijn zij die jaarlijks tenminste een door het bestuur vast te stellen
bedrag voldoen om daarmee de coöperatie in haar doelstellingen te
ondersteunen.
2. Donateurs zijn zij die een door het bestuur als zodanig gewaardeerde donatie in
natura, waaronder begrepen arbeid en/of materialen, voldoen om daarmee de
coöperatie in haar doelstellingen te ondersteunen.
3. Donateurs hebben geen stemrecht in de algemene ledenvergadering dan wel de
ledenraad.
LEDEN
Artikel 5
De coöperatie kent leden, die natuurlijk- of rechtspersoon kunnen zijn en de vrije
beheers- dan wel beschikkingsbevoegdheid over hun vermogen dienen te hebben.
Artikel 6
1. 1. De coöperatie kent de volgende ledencategorieën:
a. afnemers die energie of diensten afnemen van de coöperatie;
b. leveranciers die energie of diensten leveren aan de coöperatie;
c. kapitaalverschaffer: leden die ook vallen onder de ledencategorieën a en/of b,
die participaties in de coöperatie hebben, zoals in artikel 25 is bepaald,
waaraan bij huishoudelijke reglement nadere eisen kunnen worden gesteld.
2. Een persoon als bedoeld in artikel 5 die als lid wenst toe te treden richt een
daartoe strekkend schriftelijk verzoek aan het bestuur met opgave van:
a. bij een natuurlijk persoon: naam, adres, woonplaats en geboortedatum;
b. bij een rechtspersoon: een recent uittreksel uit het handelsregister;
c. bij een overheidslichaam: een afschrift van een rechtsgeldig besluit tot
toetreding als lid.
3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere vereisten aan het lidmaatschap
worden gesteld.
4. Op een aanvraag van het lidmaatschap wordt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk
binnen zes weken door of namens het bestuur beslist. Het bestuur kan een
dergelijke beslissing eenmaal voor ten hoogste zes weken verdagen.
5. Ingeval van niet-toelating kan de Algemene Ledenvergadering, op voorstel van
tenminste vijf van haar leden, alsnog tot toelating beslissen.
6. Het lidmaatschapsrecht is persoonlijk, kan niet door vererving overgaan en is
niet vatbaar voor vervreemding.
7. Ieder lid is bij de aanvang van het lidmaatschap en vervolgens jaarlijks gehouden
aan de coöperatie een bij huishoudelijk reglement te bepalen lidmaatschapsgeld
te verstrekken.

2012.002758.01/KJA

- 3-

LEDENREGISTER
Artikel 7
1. Het bestuur draagt zorg voor het bijhouden van een register, waarin alle leden
zijn opgenomen.
2. Van natuurlijke personen worden tenminste naam, adres, en woonplaats
vermeld. Ten aanzien van ledenrechtspersonen word(t)en tevens ingeschreven
degene(n) die ingevolge de statuten dan wel de wet de rechtspersoon
vertegenwoordigen en, indien vereist, daartoe zijn ingeschreven in het
handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel, bij gebreke waarvan
de rechtspersoon onbevoegd is enig recht jegens de coöperatie uit te oefenen.
3. Ieder lid is gehouden van adreswijziging en, voor rechtspersonen, van
wijzigingen aangaande de tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon
bevoegde personen, opgave te doen aan het bestuur.
4. 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 of uittreksels aan de leden.
AANSPRAKELIJKHEID VAN DE LEDEN
Artikel 8
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
gerechtelijke vereffening.
EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 9
1. Het lidmaatschap eindigt door:
a. het overlijden van een lid als natuurlijk persoon of wanneer een
lid-rechtspersoon ophoudt te bestaan door liquidatie, fusie of splitsing;
b. de opzegging door het lid;
c. de opzegging door het bestuur, namens de coöperatie, wegens het niet
(meer) voldoen aan de vereisten van het lidmaatschap door statuten of
huishoudelijk reglement gesteld, of wanneer redelijkerwijze van de coöperatie
niet (meer) gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
d. ontzetting door het bestuur, indien het lid in strijd met de statuten, het
huishoudelijk reglement of de besluiten van de coöperatie handelt of de
coöperatie op onredelijke wijze benadeelt; de betrokkene wordt vooraf door
het bestuur gehoord en wordt vervolgens ten spoedigste schriftelijk van het
besluit tot ontzetting in kennis gesteld, onder opgave van de redenen; hem
staat binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving beroep op de
algemene vergadering open; gedurende de beroepstermijn en hangende het
beroep is het lid geschorst.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door het bestuur moet schriftelijk
bij aangetekende brief geschieden, tenminste vier weken voor het einde van een
boekjaar.
ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 10
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1. De Algemene Ledenvergadering bestaat uit de verzamelde leden van de in artikel
6 genoemde ledencategorieën. Aan haar komen alle bevoegdheden toe die door
de wet en deze statuten aan haar zijn opgedragen.
2. De Algemene Ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur
of een door de voorzitter daartoe aangewezen persoon. Van het ter vergadering
verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of een door de
voorzitter daartoe aangewezen persoon. In geval van ontstentenis of belet
voorziet de vergadering zelf in haar leiding en verslaglegging. Notulen worden
aan de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering ter vaststelling voorgelegd en
na vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die vergadering
ondertekend.
3. De Algemene Ledenvergadering vergadert tenminste eenmaal per jaar, waarvan
de eerste vergadering uiterlijk geschiedt binnen vier maanden ná afloop van het
boekjaar, daartoe opgeroepen door het bestuur van de coöperatie. Deze
vergaderingen vinden plaats in de gemeente waarin de coöperatie haar statutaire
zetel heeft, tenzij het bestuur een andere vergaderplaats aanwijst, waarbij
rekening wordt gehouden met het regionale karakter van de coöperatie
4. Toegang tot de Algemene Ledenvergadering hebben de leden, de bestuursleden,
leden van door het bestuur benoemde organen alsmede degenen die door het
bestuur en/of de Algemene Ledenvergadering daartoe zijn uitgenodigd.
5. Stemgerechtigd in deze vergaderingen zijn alle niet geschorste leden.
6. Leden kunnen lid zijn van een of meerdere ledencategorieën, maar hebben in de
Algemene Ledenvergadering maar één stem
7. De Algemene Ledenvergadering kan haar taken delegeren aan een Ledenraad.
BIJEENROEPING ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 11
1. Het Bestuur roept de Algemene Ledenvergadering bijeen wanneer het daartoe
volgens deze statuten verplicht is en voorts zo vaak zij dit wenselijk acht.
2. Oproeping geschiedt schriftelijk door middel van een mededeling gericht aan het
volgens het ledenregister laatst bekend (e-mail)adres van elk lid met
inachtneming van een oproepingstermijn van tenminste zeven dagen.
3. Op schriftelijk verzoek van tenminste tien procent van de stemgerechtigde leden,
is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene
ledenvergadering, op een termijn van niet langer dan vier weken.
4. Als aan een dergelijk verzoek niet binnen veertien dagen gevolg wordt gegeven,
kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan op de wijze genoemd in lid
2.
BESLUITVORMING ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 12
1. Stemgerechtigd in de Algemene Ledenvergadering zijn alle niet geschorste leden.
2. Elk stemgerechtigd lid kan schriftelijk volmacht tot het uitbrengen van zijn
stemmen verlenen aan een ander stemgerechtigd lid. Een stemgerechtigde kan
voor ten hoogste twee andere stemgerechtigden als gevolmachtigde optreden.
3. Een lid heeft geen stemrecht over zaken die hem, zijn echtgenoot of één van zijn
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bloed- of aanverwanten in de rechte lijn betreffen. Het bepaalde in lid 2 blijft
onverkort van toepassing.
4. De voorzitter en de secretaris van het bestuur of hun vervangers treden als
zodanig ook op in de Algemene Ledenvergadering.
5. Elk besluit wordt genomen, waarvoor in deze statuten geen andere regeling is
voorgeschreven, bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen;
blanco stemmen gelden als niet uitgebracht.
6. Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij de voorzitter schriftelijke
stemming wenselijk vindt; bij staking van stemmen over zaken is het voorstel
verworpen.
7. Over personen wordt steeds schriftelijk gestemd door middel van ongetekende,
gesloten of dichtgevouwen stembriefjes. Behaalt niemand de volstrekte
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, dan vindt een tweede
stemming plaats. Wordt ook dan geen volstrekte meerderheid behaald, dan vindt
een herstemming plaats tussen de twee personen die de meeste stemmen
behaald hebben. Zijn dit meer dan twee personen, dan wordt vóór de
herstemming door loting bepaald, welke persoon van de herstemming is
uitgesloten. Heeft ook na de herstemming niemand de volstrekte meerderheid
behaald, dan beslist opnieuw het lot wie van de twee niet is gekozen.
8. Met een besluit van de algemene vergadering staat gelijk een voorstel waarmee
alle leden schriftelijk, per fax, of per e-mail hun instemming hebben betuigd.
9. De voorzitter van de vergadering beslist over de geldigheid van een uitgebrachte
stem en over de wijze, waarop geloot zal worden.
10. De voorzitter oordeelt over de vraag of de vergadering al dan niet een besluit
heeft genomen en wat de inhoud is van een besluit over een voorstel. Indien
onmiddellijk na het uitspreken van het in het voorgaande lid bedoelde oordeel de
juistheid ervan wordt betwist, dan vindt, indien de meerderheid der vergadering
dat verlangt, een herstemming plaats. Hiermee vervalt elk rechtsgevolg van de
oorspronkelijke stemming.
Artikel 13
De algemene ledenvergadering kan besluiten tot:
1. de aanstelling van één of meerdere directeuren, door het bestuur, en stelt
daarbij een directie statuut vast waarin de taken verantwoordelijkheden en
bevoegdheden alsmede de verhouding tot het bestuur geregeld worden.
2. het instellen van een ledenraad, en stelt daarbij vast wat de taken
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de in te stellen ledenraad zijn,
alsmede hoe die wordt samengesteld, de vergaderfrequentie en het oproepen
voor een ledenraadsvergadering geregeld dient te worden en wat zij nog meer
noodzakelijk acht, dat dient te worden vastgelegd voor het functioneren van de
in te stellen ledenraad.
BESTUUR
Artikel 14
1. Het bestuur van de coöperatie bestaat uit tenminste drie door de Algemene
Ledenvergadering uit haar midden te benoemen leden.
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2. Het maximum aantal bestuursleden wordt bepaald bij huishoudelijk reglement.
3. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester, alsmede hun vervanger. Voorzitter, secretaris en
penningmeester tezamen vormen het dagelijks bestuur.
4. Bestuursleden kunnen met opgaaf van redenen, door de Algemene
Ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. Ter zake van schorsing of
ontslag besluit de Algemene Ledenvergadering met een meerderheid van ten
minste drie vierde van de in de betreffende vergadering uitgebrachte stemmen.
5. De schorsing eindigt wanneer de Algemene Ledenvergadering niet binnen drie
maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in
de gelegenheid gesteld zich in de Algemene Ledenvergadering te verantwoorden
en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan
6. In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallig
bestuur blijft bevoegd.
7. Bestuursleden zullen voor hun werkzaamheden een door de Algemene
Ledenvergadering vast te stellen vergoeding toegekend krijgen.
Artikel 15
De bestuursleden worden gekozen voor een periode van vier jaar. De aftreding vindt
plaats volgens rooster, door het bestuur in onderling overleg vast te stellen en wel
op de dag van de jaarvergadering. De tussentijds gekozene neemt op het rooster
van aftreding de plaats in van degene, die hij vervangt. De aftredenden zijn één
maal terstond herkiesbaar. Indien degene die aldus vervangen wordt bij zijn
periodieke aftreding niet terstond herkiesbaar zou zijn geweest, geldt dat niet
terstond herkiesbaar zijn niet voor de tussentijds gekozene.
BESTUURSBEVOEGDHEDEN
Artikel 16
1. Het bestuur is belast met het besturen van de coöperatie en is daartoe bevoegd
alle rechtshandelingen te verrichten, tenzij de statuten anders bepalen.
2. Het bestuur is bevoegd in het kader van de coöperatieve onderneming met haar
leden overeenkomsten te sluiten, met inachtneming van lid 4 en 5 van dit
artikel.
3. Het bestuur is bevoegd in het kader van de coöperatieve onderneming met
derden overeenkomsten te sluiten, met inachtneming van lid 4 en 5 van dit
artikel.
4. Zonder toestemming van de Algemene Ledenvergadering is het bestuur niet
bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of
bezwaren van onroerende zaken of andere registergoederen, noch tot het sluiten
van overeenkomsten waarbij de coöperatie zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenares verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
5. Alle besluiten tot het aangaan van geldleningen en andere overeenkomsten en
rechtshandelingen behoeven de voorafgaande goedkeuring van de Algemene
Ledenvergadering, indien en voor zover zij dit voor de toekomst bepaalt. Bij dit
besluit kan worden bepaald dat de goedkeuring ook achteraf verleend mag
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worden in bijzondere door de Algemene Ledenvergadering te bepalen gevallen.
6. Het bestuur is bevoegd, indien zij dit in verband met een goede uitoefening van
haar taak raadzaam acht, zich op kosten van de coöperatie met raad en daad te
laten bijstaan door deskundigen en adviseurs.
BESTUURSVERTEGENWOORDIGING
Artikel 17
1. Het bestuur vertegenwoordigt de coöperatie. Daarnaast kan de coöperatie in en
buiten rechte worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende
bestuursleden. Mocht er een tegenstrijdig belang zijn tussen een lid of meerdere
leden van het bestuur en de coöperatie, dan wordt de coöperatie in en buiten
rechte vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van de
ledenraad. Zolang de ledenraad nog niet is ingesteld, kan, in gevallen waarin een
bestuurslid een tegenstrijdig belang heeft met de coöperatie, de algemene
ledenvergadering één of meer leden aanwijzen om de coöperatie in dat geval te
vertegenwoordigen.
2. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van een (doorlopende) volmacht aan
een of meer personen om ter uitvoering van een besluit van het bestuur of van
de ledenraad, binnen de grenzen van die volmacht de coöperatie te
vertegenwoordigen.
3. De penningmeester is namens de coöperatie bevoegd 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 bankinstelling, indien de opname of de beschikking een bepaald bedrag
overschrijdt, de medewerking van een daartoe aangewezen lid van het bestuur
vereist is.
BESTUURSVERGADERINGEN
Artikel 18
1. Het bestuur vergadert minimaal vier (4) keer per jaar of vaker indien het
dagelijks bestuur dit nodig acht.
2. In het bestuur kunnen alleen besluiten worden genomen indien tenminste de
helft van de bestuursleden ter vergadering aanwezig is. Het bestuur kan ook
buiten haar vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden zich schriftelijk
aangaande het voorstel hebben uitgesproken en het besluit de instemming heeft
van alle bestuursleden. Van besluiten op deze wijze tot stand gekomen wordt in
de eerstvolgende bestuursvergadering mededeling gedaan.
3. De schriftelijke instemmingsverklaringen van de bestuursleden dienen bij het in
lid 4 bedoelde notulenboek bewaard te worden. Het oordeel van de voorzitter is
niet beslissend over de vraag of een besluit is genomen en evenmin ten aanzien
van de inhoud van een besluit.
4. Het bestuur houdt van het in zijn vergaderingen behandelde aantekening in een
notulendossier.
DIRECTIE
Artikel 19
1. Het bestuur laat zich desgewenst bijstaan door een directie bestaande uit een of
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meer natuurlijke personen dan wel rechtspersonen. Een directie wordt benoemd,
geschorst en ontslagen door het bestuur, met voorafgaande goedkeuring van de
ledenraad. Ook de ledenraad is tot schorsing van de directie bevoegd. De directie
is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid van de organen van de
coöperatie, conform de regelingen en bepalingen in een aanstellingsbrief.
2. Een directeur kan worden 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.
3. De directie is altijd een natuurlijk rechtspersoon en kan geen deel uitmaken van
het bestuur.
4. Indien het bestuur zulks wenst is de directie verplicht de vergaderingen van het
bestuur en de algemene ledenvergadering bij te wonen. Ook indien zij die
ingevolge artikel 11 lid 3 bevoegd zijn het bestuur te verzoeken een algemene
ledenvergadering bijeen te roepen dan wel zij die ingevolge artikel 11 lid 4
bevoegd zijn tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering dit
wensen is de directie verplicht deze algemene ledenvergaderingen bij te wonen.
5. De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden worden voor iedere directeur
afzonderlijk vastgesteld door het bestuur na voorafgaande goedkeuring van de
ledenraad.
BOEKJAAR
Artikel 20
Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. Het eerste boekjaar loopt vanaf
heden tot en met éénendertig december tweeduizend dertien (31-12-2013).
JAARREKENING EN JAARVERSLAG
Artikel 21
1. Het bestuur brengt op een Algemene Ledenvergadering te houden binnen vier
maanden na afloop van het boekjaar, 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.
2. De opgemaakte jaarrekening 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 de jaarrekening en het
jaarverslag, alsmede de krachtens artikel 392 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek toe te voegen gegevens, vanaf de oproep voor de Algemene
Ledenvergadering, bestemd tot behandeling van de jaarrekening, bij de
secretaris aanwezig zijn. De leden kunnen deze stukken bij de secretaris
opvragen en krijgen deze kosteloos per email toegestuurd.
3. De ledenraad draagt het bestuur op de jaarrekening te doen onderzoeken door
een door de ledenraad aan te wijzen certificerend accountant. De accountant
brengt gelijkelijk aan de ledenraad en het bestuur verslag uit betreffende zijn

2012.002758.01/KJA

- 9-

bevindingen. De ledenraad is te allen tijde bevoegd om een andere certificerend
accountant aan te wijzen.
4. De termijn genoemd in het eerste lid, kan door de Algemene Ledenvergadering
met ten hoogste zes maanden worden verlengd.
5. Indien de jaarrekening een batig saldo aangeeft zal, dit batig saldo in eerste
instantie worden aangewend voor investeringen in duurzame energieprojecten
dan wel worden gereserveerd in een Ontwikkelingsfonds voor Duurzame Energie
(ODE) van de coöperatie.
Ledenraad
Artikel 22
1. Het toezicht op het beleid en de handelingen van het bestuur en op de algemene
gang van zaken in de coöperatie en de met haar verbonden onderneming wordt
uitgeoefend door een Ledenraad, bestaande uit een door de algemene
vergadering vast te stellen aantal leden, waarbij geldt dat in ieder geval iedere
gemeente uit de regio Vallei als bedoeld in artikel 2 lid 3 in de ledenraad is
vertegenwoordigd. Zij is een orgaan van de vereniging.
2. De Ledenraad staat het bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun
taak richten de leden van de ledenraad zich naar het belang van de coöperatie en
de met haar verbonden onderneming. Het bestuur verschaft de Ledenraad tijdig
de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. Het lidmaatschap
van de Ledenraad is onverenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur.
3. De Ledenraad benoemt uit zijn midden een voorzitter, een vice-voorzitter en een
secretaris.
4. De Ledenraad blijft bevoegd indien en zolang drie/vierde van haar leden in
functie is, onverminderd het overigens in deze statuten bepaalde.
5. De ledenraad is bevoegd tot schorsing van leden van het bestuur. Ter zake van
schorsing besluit de leden met een meerderheid van ten minste drie vierde van
de in de betreffende vergadering van de ledenraad uitgebrachte stemmen.
6. De schorsing eindigt wanneer de Algemene Ledenvergadering niet binnen drie
maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in
de gelegenheid gesteld zich in de Algemene Ledenvergadering te verantwoorden
en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.
Artikel 23
1. De leden van de Ledenraad worden door de algemene ledenvergadering
benoemd uit de leden en kunnen door haar te allen tijde worden geschorst en
ontslagen, een en ander met inachtneming van het daaromtrent hierna in dit
artikel bepaalde.
2. Indien moet worden overgegaan tot de benoeming van een lid van de Ledenraad
zal door de ledenraad een bindende voordracht worden opgesteld van ten minste
één persoon, waarbij het bepaalde in artikel 22 lid 1 in acht wordt genomen.
3. Aan een voordracht als bedoeld in lid 2 van dit artikel kan de algemene
ledenvergadering steeds het bindend karakter ontnemen bij een besluit,
genomen met een meerderheid van tenminste twee/derden van de uitgebrachte
stemmen .
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4. Indien een voordracht, als bedoeld in lid 2 ontbreekt, is de algemene
ledenvergadering vrij in haar keuze.
5. Indien de algemene ledenvergadering een lid van de Ledenraad heeft geschorst
dient de algemene ledenvergadering binnen drie maanden na ingang van de
schorsing te besluiten hetzij tot ontslag, hetzij tot opheffing of handhaving - der
schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de schorsing. Een besluit tot handhaving
van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan
alsdan ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden ingaande op de dag,
waarop de algemene ledenvergadering het besluit tot handhaving heeft
genomen. Indien de algemene ledenvergadering niet binnen de in de vorige zin
gestelde termijn tot ontslag of tot handhaving der schorsing heeft besloten,
vervalt de schorsing.
6. Een geschorst lid van de Ledenraad wordt in de gelegenheid gesteld zich in de
algemene ledenvergadering te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman
te doen bijstaan.
7. Tot lid van de Ledenraad kunnen niet worden benoemd:
1. personen die in dienst zijn van de coöperatie;
2. leden van het bestuur.
8. De leden van de Ledenraad treden periodiek af volgens een rooster door de
Ledenraad vast te stellen; ieder lid heeft zitting voor de tijd van vier jaren.
Periodiek aftreden geschiedt per het tijdstip van sluiting van de jaarlijkse
algemene ledenvergadering. Een periodiek af tredend lid van de Ledenraad is
terstond herbenoembaar voor tweemaal vier jaren.
9. Indien zich een tussentijdse vacature in de Ledenraad voordoet, geldt de
Ledenraad als volledig samengesteld; evenwel wordt zo spoedig mogelijk een
definitieve voorziening getroffen. Degene, die is benoemd ter voorziening in een
tussentijds ontstane vacature, heeft zitting voor de tijd, die zijn voorganger nog
te vervullen had.
Artikel 24
1. De Ledenraad vergadert tenminste driemaal per jaar en voorts telkens wanneer
dit door de voorzitter of twee andere leden van die raad wordt verlangd.
2. De Ledenraad kan de gehele, één of meerdere leden van het bestuur tot zijn
vergaderingen uitnodigen.
3. De secretaris van de Ledenraad houdt de notulen van de vergaderingen van de
Ledenraad, tenzij de Ledenraad iemand anders met het houden van de notulen
belast.
4. Besluiten van de Ledenraad worden met volstrekte meerderheid van stemmen
genomen.
5. Geen besluiten kunnen worden genomen, indien niet de meerderheid van de
leden - van de Ledenraad ter vergadering aanwezig of, krachtens schriftelijke
volmacht aan een medelid, vertegenwoordigd is. De Ledenraad kan ook buiten
vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk - geschiedt en alle leden van
de ledenraad zich ten gunste van het desbetreffende voorstel uitspreken. Onder
schriftelijk wordt verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen
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overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt. Een aldus genomen besluit
wordt aangetekend in het notulenregister van de Ledenraad, hetwelk door de
secretaris van die raad wordt gehouden; de bescheiden waaruit van het nemen
van een zodanig besluit blijkt, worden in het notulenregister bewaard.
6. De Ledenraad is bevoegd zich op kosten van de coöperatie door een deskundige
te doen bijstaan.
LENINGEN EN PARTICIPATIES
Artikel 25
1. De leden kunnen besluiten, een financieringsovereenkomst met de coöperatie
aan te gaan waarbij zij financiële middelen aan de coöperatie verschaffen:
a. ter deelneming in het eigen vermogen van de coöperatie;
b. ter verstrekking van vreemd vermogen aan de coöperatie .
2. De deelneming van een lid in het eigen vermogen van de coöperatie wordt
verdeeld in fracties met een nominale waarde van vijftig euro ( €50,00) elk,
welke fracties worden aangeduid als participaties. Deelneming middels
participaties geschiedt onder gehoudenheid van de verkrijger tot gelijktijdige
storting van het nominale bedrag. Verkrijger kan zich terzake van deze
verplichting niet beroepen op schuldverrekening.
3. Het bestuur besluit tot uitgifte van participaties, het (als schuldenaar) aangaan
van leningen met leden en het vaststellen van de voorwaarden (looptijd, rente,
aflossing ) waaronder dit geschiedt. Dergelijke besluiten zijn onderworpen aan
goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering.
4. Participaties staan op naam.
5. Participaties zijn slechts na toestemming van het bestuur overdraagbaar of
vatbaar voor overgang.
6. Het bestuur draagt zorg voor een register waarin de namen en adressen van alle
participatiehouders zijn opgenomen, onder vermelding van de aantallen en de
specificaties die van belang zijn voor een juiste voldoening van de coöperatie aan
haar verplichtingen jegens rechthebbenden.
7. Het bestuur verschaft een participatiehouder op zijn verzoek met betrekking tot
zijn participaties inzage in het register bedoeld in lid 6.
8. Een lid kan zonder goedkeuring van het bestuur nimmer meer participaties in het
eigen vermogen verwerven dan overeenkomt met nominaal vijfentwintig duizend
euro (€25.000,00).
STATUTENWIJZIGING
Artikel 26
1. In de statuten kan slechts een verandering worden aangebracht op voorstel van
het bestuur, door een besluit van de Algemene Ledenvergadering tot welke
vergadering opgeroepen is met de mededeling dat aldaar wijziging van de
statuten zal worden voorgesteld.
2. Het in het vorige lid genoemde voorstel moet op een geschikte plaats schriftelijk
ter inzage gelegd worden, tenminste vijf dagen vóór de vergadering tot na afloop
van de dag waarop de vergadering gehouden wordt.
3. Bij de oproeping moet de plaats worden vermeld waar het voorstel ter inzage aan
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de stemgerechtigde leden ligt.
4. Het voorgaande is niet van toepassing indien in de Algemene Ledenvergadering
alle stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit met
algemene stemmen genomen wordt.
Artikel 27
1. Een besluit tot statutenwijziging kan slechts genomen worden met een
meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
2. Een besluit als bedoeld in lid 1 treedt pas in werking nadat hiervan een notariële
akte is opgemaakt.
ONTBINDING VAN DE COÖPERATIE
Artikel 28
1. De coöperatie wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de
Algemene Ledenvergadering, op welk besluit de artikelen 26 en 27 lid 1 van
overeenkomstige toepassing zijn. Bij het besluit wordt tevens bepaald de
bestemming van een eventueel batig saldo.
2. Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de coöperatie,
tenzij bij het besluit tot ontbinding een of meer andere vereffenaars worden
benoemd.
HUISHOUDELIJKE REGLEMENTEN
Artikel 29
1. De Algemene Ledenvergadering kan één of meer reglementen vaststellen,
waarbij nadere regels worden gegeven voor al hetgeen de vergadering dienstig
acht. Deze regels mogen niet in strijd zijn met de wet of deze statuten.
2. Het besluit tot vaststelling of wijziging van een reglement moet geschieden op de
wijze als bepaald in artikel 26 en conform artikel 12 lid 6, 8, 9 en 10.

