STATUTENWIJZIGING
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Zaaknummer: 35043
Vandaag, eenentwintig maart tweeduizend tweeëntwintig, verschenen voor mij, ------Meester Hendrik Jan de Jong, notaris met de plaats van vestiging de gemeente --------Schagen, kantoorhoudende aan de Herenstraat 7a te Schagen:------------------------------1. de heer Petrus Antonius Adrianus Oudhuis, geboren in de gemeente ----------------Heerhugowaard op zevenentwintig augustus negentienhonderdzesenzestig, -----wonende te Nieuwe Niedorp, Langereis 74a (postcode 1733 MG), (legitimatie: --een geldig Nederlands paspoort met nummer NXB11LPB0); ----------------------------2. de heer Andries Harm van der Leij, geboren in de gemeente Heiloo op achttien --juni negentienhonderdtweeënvijftig, wonende te Schoorl, Campergeestweg 19 -(postcode 1871 GT), (legitimatie: een geldig Nederlands paspoort met nummer -NTFHB9BL4);
te dezen handelende als tot vertegenwoordiging bevoegd bestuurders van de ---------coöperatieve vereniging Coöperatieve Windenergie Vereniging "Kennemerwind U.A.", opgericht op twee september negentienhonderdachtentachtig, statutair gevestigd te
gemeente Alkmaar, feitelijk gevestigd te Heerhugowaard, Stationsplein 99,kantoor ---289 (postcode 1703 WE), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van ------Koophandel onder nummer 37056577, als zodanig handelend namens de ---------------coöperatieve vereniging op grond van het bepaalde in artikel 12 en 18 lid 3 van de ---Statuten, hierna Coöperatieve Windenergie Vereniging "Kennemerwind U.A." te ------noemen: de Coöperatie.
INLEIDING
De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden dat:-------------------------------------de Algemene Ledenvergadering van Coöperatieve Windenergie Vereniging -------"Kennemerwind U.A.", heeft besloten om de Statuten van de Coöperatie geheel te wijzigen;
het Bestuur van de Coöperatie heeft verklaard zijn medewerking aan deze --------statutenwijziging te verlenen;
de Coöperatie werd opgericht bij akte verleden voor mr. T.L.T. Westerhuis, -------destijds notaris gevestigd te Alkmaar op twee september negentienhonderd -----achtentachtig;
de Statuten van de Coöperatie zijn laatstelijk gewijzigd en geheel opnieuw --------vastgesteld bij akte op zeventien november tweeduizend zeventien verleden voor
mr. J. Meegdes, notaris te Schagerbrug;
in de rechtsgeldig bijeen geroepen Algemene Ledenvergadering van voormelde -Coöperatie gehouden op drie maart tweeduizend tweeëntwintig rechtsgeldig is -besloten om de Statuten van de Coöperatie, met inachtneming van het bepaalde
in de Statuten gedeeltelijk te wijzigen en in zijn geheel met de wijzigingen --------opnieuw vast te stellen op de wijze zoals hierna is aangegeven; -----------------------een exemplaar van de notulen van genoemde vergadering, alsmede het voorstel
tot statutenwijziging, is aan deze akte gehecht; --------------------------------------------ingevolge het bepaalde in artikel 18 lid 3 van de vigerende Statuten van de --------
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Coöperatie zijn de comparanten, bevoegd de onderhavige statutenwijziging in --deze akte tot stand te brengen.
STATUTENWIJZIGING
Vervolgens verklaarden de comparanten, handelend als gemeld, ter uitvoering van ---deze besluiten de Statuten van de Coöperatie gedeeltelijk te wijzigen en geheel -------opnieuw vast te stellen als volgt:
Definities
a. "Lid": een natuurlijke of een rechtspersoon die, op verzoek, als zodanig door het Bestuur is toegelaten;
b. “Schriftelijk”: bij brief, fax 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;
c. “Bestuur”: het bestuur van de Coöperatie; --------------------------------------------------d. “Statuten”: de Statuten van de Coöperatie, zoals die van tijd tot tijd zullen luiden;
e. “Coöperatie”: de rechtspersoon waarop de Statuten betrekking hebben;-----------f. “Participatie”: een deelname in de Coöperatie die is ontstaan door inleg van -----gelden in de Coöperatie.
Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
Artikel 1: Naam en zetel en duur
1. De Coöperatie draagt de naam: Coöperatieve Windenergie Vereniging --------------"Kennemerwind U.A.".
2. Zij is gevestigd in de gemeente Alkmaar. -----------------------------------------------------3. De Coöperatie wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. ----------------------------------Artikel 2: Doel en middelen en werkgebied
1. De Coöperatie heeft ten doel: het krachtens overeenkomsten met haar leden ---bevorderen van de productie en het gebruik van duurzame energie, met name in
coöperatief verband. Zij oefent daartoe (al dan niet via dochtermaatschappijen) ten behoeve van haar leden een bedrijf uit gericht op:-----------------------------------a. het op milieuvriendelijke wijze produceren van energie; --------------------------b. het ontwikkelen, financieren, realiseren en in stand houden van duurzame -energievoorzieningen;
c. opwekking en levering van hernieuwbare energie;----------------------------------d. het geven van voorlichting;
e. samenwerking met verwante organisaties.--------------------------------------------2. De Coöperatie tracht haar doel onder meer te bereiken door: -------------------------a. het oprichten en in werking houden van één of meer windturbines; -----------b. het oprichten en in werking houden van één of meer milieuvriendelijke -----installaties voor de opwekking van duurzame energie.-----------------------------3. De Coöperatie mag ter realisatie van haar doelstelling: ----------------------------------a. overeenkomsten die ze met haar leden sluit, ook met anderen aangaan, mits
ze dat niet in zodanige mate doet dat de overeenkomsten met de leden ----slechts van ondergeschikte betekenis zijn; ---------------------------------------------
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b.

effecten uitgeven en overeenkomsten aangaan ter financiering van het -----bedrijf dat ze (al dan niet via dochtermaatschappijen) uitoefent; ---------------c. vennootschappen en ondernemingen oprichten, verkrijgen, besturen, (doen)
beheren, financieren en vervreemden;-------------------------------------------------d. samenwerken met vennootschappen en ondernemingen en belangen daarin
verkrijgen en vervreemden;
e. garanties verstrekken en activa bezwaren ter financiering van het bedrijf dat
ze (al dan niet via dochtermaatschappijen) uitoefent;------------------------------f. recht van opstal vestigen, registergoederen aankopen en in eigendom -------verkrijgen, verkopen en bezwaren;
g. leningen aangaan; en
h. alle handelingen verrichten die voor realisatie van haar doel bevorderlijk zijn.
4. Het werkgebied van de Coöperatie zal zich globaal uitstrekken over een gebied in
de provincie Noord Holland ten noorden van het Noordzeekanaal, met ------------inachtneming van de werkgebieden van andere coöperaties werkzaam op het ---gebied van windenergie.
Hoofdstuk II, Lidmaatschap en daaraan verbonden rechten en plichten ---------------------Artikel 3: Lidmaatschap en contributie
1. Als Lid van de Coöperatie kunnen toetreden meerderjarige natuurlijke personen en rechtspersonen. De algemene vergadering kan – via vaststelling of wijziging --van het huishoudelijk reglement – criteria stellen voor het lidmaatschap van de -Coöperatie.
2. Het Bestuur besluit, nadat zij een verzoek daartoe heeft ontvangen over de ------toelating als Lid.
3. De algemene vergadering kan – via vaststelling of wijziging van het huishoudelijk
reglement – een contributie vaststellen die ieder Lid jaarlijks moet betalen. Ook kan de algemene vergadering – via vaststelling of wijziging van het huishoudelijk reglement –, bepaalde leden of categorieën van leden geheel of gedeeltelijk -----vrijstellen van contributiebetaling.
4. Als de aanvraag voor het lidmaatschap minder dan zes maanden voor het einde van het kalenderjaar door de Coöperatie is ontvangen, dan is voor het lopende -jaar geen contributie verschuldigd.
Artikel 4: Participeren in de Coöperatie
1. Leden kunnen na ingang van het lidmaatschap geldbedragen bij de Coöperatie --inleggen, telkens wanneer het Bestuur hiertoe met goedkeuring van de algemene
vergadering een aanbod doet. Het aanbod bevat de voorwaarden van de ---------aanbieding en alle essentiële informatie die een belangstellende nodig heeft om een geïnformeerd besluit te nemen over de onderhavige Participatie in de --------Coöperatie.
2. Uitgifte van Participaties dient zodanig te gebeuren dat niemand een belang in de
Coöperatie kan verwerven dat groter is of gelijk aan 5% van de winst of de omzet
of van het eigen of het vreemd vermogen van de Coöperatie. -------------------------3. Door de Coöperatie uitgegeven Participaties zijn overdraagbaar aan leden van de
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Coöperatie, met dien verstande dat niemand een belang in de Coöperatie kan ---verwerven dat groter is of gelijk aan vijf procent (5%) van de winst of de omzet of
van het eigen of het vreemd vermogen van de Coöperatie. De voorwaarden ------waaronder Participaties worden aangeboden kunnen de verhandelbaarheid van die Participaties beperken tot bepaalde categorieën van leden. -----------------------4. Overdracht van Participaties behoeft medewerking van de Coöperatie. De --------Coöperatie kan voor die medewerking redelijke voorwaarden stellen. --------------5. Het Bestuur houdt een register (het ‘participatieregister’) bij waarin de namen en
adressen van alle houders van door de Coöperatie uitgegeven Participaties zijn --opgenomen (inclusief van elke houder een persoonlijk e-mailadres) onder --------vermelding van de aantallen en de specificaties van de participaties die van ------belang zijn voor een juiste voldoening van de Coöperatie aan haar verplichtingen
jegens de houders.
6. De voor overdracht benodigde medewerking van de Coöperatie bestaat in ieder geval uit aanpassing van het participatieregister. Zonder deze medewerking vindt
geen geldige overdacht plaats. Van de aanpassing wordt mededeling gedaan aan
zowel de vervreemder als de verkrijger.
7. Hetgeen naar het oordeel van het Bestuur met betrekking tot de aanbieding of -uitgifte door de Coöperatie van Participaties algemene regeling behoeft, wordt -geregeld in het participatiereglement van de Coöperatie. -------------------------------Artikel 5: Aansprakelijkheid
Elke aansprakelijkheid van de leden of oud leden voor een tekort van de Coöperatie -alsmede voor een tekort in geval van ontbinding of gerechtelijke vereffening is --------uitgesloten, zowel tijdens hun lidmaatschap als later.-------------------------------------------Artikel 6: Einde van het lidmaatschap
1. Het lidmaatschap eindigt door:
a. door het Lid, welke opzegging Schriftelijk moet geschieden uiterlijk drie -----maanden voor het einde van het boekjaar; -------------------------------------------b. overlijden van het Lid, dan wel ontbinding indien het een rechtspersoon ----betreft.
c. opzegging namens de Coöperatie. Deze kan geschieden, wanneer een Lid --heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten van het lidmaatschap bij de Statuten of het huishoudelijk reglement gesteld of wanneer hij/zij zijn/haar verplichtingen jegens de Coöperatie niet nakomt; ----------------------------------d. ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken, wanneer een Lid in strijd met de Statuten, reglementen of besluiten van de Coöperatie handelt, of de
Coöperatie op onredelijke wijze benadeelt. -------------------------------------------2. Opzegging namens de Coöperatie geschiedt door het Bestuur met inachtneming
van een opzeggingstermijn van drie maanden. ---------------------------------------------3. Het lidmaatschap kan onmiddellijk door opzegging worden beëindigd indien van de Coöperatie of het Lid redelijkerwijs niet kan worden verlangd het ----------------lidmaatschap te laten voortduren. Een opzegging in strijd hiermee doet het ------lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum, -
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waartegen was opgezegd.
4. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het Bestuur. ---------------------------5. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de Coöperatie op grond
van het redelijkerwijs van de Coöperatie niet kunnen vergen dat het lidmaatschap
voortduurt en van het besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de ---------betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit
beroep open. Binnen twee maanden na ontvangst van bovenvermeld beroep ----schrijft het Bestuur een buitengewone ledenvergadering uit waarin dit beroep --wordt behandeld. Het betreffende Lid ontvangt hiervoor een uitnodiging per ----aangetekend schrijven. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is
het Lid geschorst.
6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een kalenderjaar eindigt, blijft ----------desalniettemin de jaarlijkse contributiebijdrage voor het geheel verschuldigd, ---tenzij het Bestuur hiervan geheel of gedeeltelijk vrijstelling verleent. ----------------Hoofdstuk III Donateurs
Artikel 7: Donateurs
1. Donateurs zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die de Coöperatie ---------financieel steunen met een nader vast te stellen minimum bijdrage. -----------------2. Tussen de Coöperatie en de donateurs kunnen overeenkomsten worden gesloten
waarin de wijze van de financiële steun geregeld wordt. De inhoud van deze -----overeenkomsten wordt door het Bestuur vastgesteld. -----------------------------------3. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun zijn
toegekend of opgelegd bij of krachtens de Statuten en de overeenkomst als ------genoemd in artikel 7 lid 2.
Artikel 8: Einde van de rechten en verplichtingen van donateurs ------------------------------1. De rechten en verplichtingen van een donateur kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging beëindigd worden.
2. Opzegging namens de Coöperatie geschiedt door het Bestuur. ------------------------Hoofdstuk IV Bestuur
Artikel 9: Verkiezing, aftreden, schorsing, ontslag -------------------------------------------------1. De Coöperatie wordt bestuurd door een Bestuur, bestaande uit tenminste vijf en
ten hoogste elf personen.
2. De Algemene Ledenvergadering bepaalt, met inachtneming van het bepaalde in het vorige lid, het aantal bestuursleden en kiest de bestuursleden uit de leden --van de Coöperatie via één of meer voordrachten van het Bestuur of van de leden.
3. Ieder jaar treedt ongeveer een/derde van de bestuursleden af volgens een door het Bestuur, zonodig na loting, opgesteld rooster. Een zittingsperiode is ten ------hoogste drie jaar.
4. Afgetredenen zijn terstond herkiesbaar. -----------------------------------------------------5. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Daalt het aantal bestuursleden beneden vijf, dan blijft het Bestuur niettemin volledig bevoegd.-----------------------6. In vacatures kan voorzien worden door benoeming van een interim bestuurslid -door de overige leden van het Bestuur. De zittingsperiode van dit interim Lid gaat
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in na benoeming door de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering. --------------7. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de Algemene Ledenvergadering worden ---ontslagen of geschorst, doch eerst nadat de betrokkene de gelegenheid heeft ---gehad om zich te verantwoorden. Een schorsing, die niet binnen drie maanden -wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die -----termijn.
8. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:----------------------------------------------------a. door het eindigen van het lidmaatschap van de Coöperatie; ---------------------b. door bedanken.
9. Het Bestuur kan uit de leden commissies voor advies en bijstand benoemen. -----10. Zowel het Bestuur als de Algemene Ledenvergadering kunnen adviseurs -----------benoemen. Deze adviseurs behoeven geen Lid van de Coöperatie te zijn. ----------11. Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden berust het Bestuur tijdelijk bij een
continuïteitscommissie, bestaande uit drie door de ledenvergadering uitsluitend daarvoor te benoemen personen, of de door deze commissie aan te wijzen -------personen. Het bestuur berust in beginsel voor een periode van maximaal drie ---maanden bij deze commissie.
Voor de gedurende deze periode verrichte bestuursdaden worden de --------------aangewezen personen met een bestuurder gelijkgesteld. -------------------------------De continuïteitscommissie zal in functie blijven tot het moment dat de algemene
ledenvergadering een nieuw Bestuur heeft aangesteld.----------------------------------Artikel 10: Bestuursfuncties en werkwijze van het Bestuur--------------------------------------1. Het Bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een -------------penningmeester aan, alsmede voor ieder een plaatsvervanger. -----------------------2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen -----opgemaakt, die door het Bestuur worden vastgesteld, en na goedkeuring door de
voorzitter en de secretaris worden ondertekend.------------------------------------------3. Besluitvorming in het Bestuur vindt plaats bij meerderheid van stemmen. Bij -----staking van de stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag.---------------4. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, indien geen bestuurslid
zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en alle bestuursleden aan deze -besluitvorming deelnemen door middel van een elektronisch -------------------------communicatiemiddel als bedoeld in artikel 13 lid 6 en volgende. ----------------------5. Als er sprake is van een bestuurder met een tegenstrijdig belang dan zal deze zich
van stemming over een bestuursbesluit moeten onthouden. In het geval alle -----bestuurders een tegenstrijdig belang hebben, zal het betreffende besluit ----------genomen moeten worden door de algemene ledenvergadering. ----------------------Artikel 11: Bestuurstaak, vertegenwoordiging------------------------------------------------------1. Behoudens de beperkingen volgens de Statuten is het Bestuur belast met het ---besturen van de Coöperatie.
Bestuurders moeten zich bij de vervulling van hun taak richten naar het belang --van de Coöperatie.
2. Vertegenwoordigingsbevoegd zijn in gezamenlijkheid twee leden van het ----------
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Bestuur, waaronder minimaal de voorzitter of de secretaris of de penningmester.
3. Het Bestuur is bevoegd tot het afsluiten van overeenkomsten waarbij de ----------Coöperatie zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt, of zich tot zekerheidsstelling voor de schuld van een derde --verbindt, zonder voorafgaande toestemming van de Algemene Ledenvergadering,
met een maximum van honderdduizend euro (€ 100.000,00). -------------------------4. Het Bestuur is voor bedragen hoger dan honderdduizend euro------------------------(€ 100.000,00), mits voorafgaand hiervoor goedkeuring is verkregen van de ------Algemene Ledenvergadering, bevoegd tot het kopen, vervreemden, of bezwaren
van registergoederen, en tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de ----------Coöperatie zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een -derde sterk maakt, of zich tot zekerheidsstelling voor de schuld van een derde --verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden ----beroep worden gedaan.
5. Onverminderd het in lid 2 bepaalde, wordt de Coöperatie in en buiten rechte ----vertegenwoordigd door:
a. hetzij het Bestuur;
b. hetzij twee bestuursleden tezamen. ----------------------------------------------------Artikel 12: Boekjaar, jaarverslag, rekening en verantwoording ---------------------------------1. Het coöperatiejaar en boekjaar lopen van één januari tot en met éénendertig ---december.
2. Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Coöperatie zodanig --aantekening te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en plichten kunnen
worden gekend.
3. Binnen zes maanden na het einde van het boekjaar brengt het Bestuur op een --Algemene Ledenvergadering, behoudens verlenging van deze termijn door de ---Algemene Ledenvergadering, zijn jaarverslag uit en doet rekening en ---------------verantwoording van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur. Na verloop
van deze termijn kan ieder Lid deze rekening en verantwoording alsmede het ----jaarverslag in rechte van het Bestuur vorderen. Het legt daartoe over: een balans,
de winst en verliesrekeningen en een toelichting op deze stukken, alsmede het -verslag van de kascommissie.
4. De kascommissie bestaat uit twee leden, die jaarlijks door de Algemene -----------Ledenvergadering worden benoemd uit de leden, niet deel uitmakende van het -Bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het -------Bestuur en brengt aan de Algemene Ledenvergadering verslag van haar -----------bevindingen uit. Het Bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar ---------gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en waarden te ----tonen, en inzage van de boeken en bescheiden van de Coöperatie te geven. ------5. De last van de kascommissie kan te allen tijde door de Algemene --------------------Ledenvergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
6. Het Bestuur laat zich bij het opstellen van de jaarrekening bijstaan door een ------
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deskundige. Indien deze deskundige geen register accountant is, behoeft zijn ----benoeming de goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering. ---------------------7. Goedkeuring van de jaarrekening door de Algemene Ledenvergadering strekt het
Bestuur tot décharge voor het door haar gevoerde beleid in het afgelopen jaar.--8. Het Bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 tenminste tien
jaar lang te bewaren.
Hoofdstuk V Algemene Ledenvergadering
Artikel 13: Bevoegdheden en vergaderingen -------------------------------------------------------1. Aan de Algemene Ledenvergadering komen in de Coöperatie alle bevoegdheden
toe, die niet door de wet of de Statuten aan het Bestuur zijn opgedragen. ---------2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt een Algemene Ledenvergadering, de jaarvergadering, gehouden. In de jaarvergadering komen -onder meer aan de orde en moeten door het Bestuur in de agenda worden ------vermeld:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 12 met
het verslag van de aldaar bedoelde commissie; --------------------------------------b. de benoeming van de in artikel 12 genoemde commissie voor het volgende jaar,
c. voorziening in eventuele vacatures in het Bestuur; ---------------------------------d. de begroting voor het lopende jaar;
e. onderwerpen van het Bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping -voor de vergadering.
3. Voorts roept het Bestuur de Algemene Ledenvergadering bijeen indien zij dit ----wenst, indien een bestuursbesluit de goedkeuring van de Algemene ----------------Ledenvergadering behoeft, of indien tenminste een tiende van de leden zulks ---Schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen verzoekt. ---------------4. Indien na indiening van een zodanig verzoek het Bestuur niet binnen veertien ---dagen de leden tot een vergadering heeft opgeroepen tegen een datum uiterlijk één maand na de indiening, kan bijeenroeping geschieden door de verzoekers. --5. Een Algemene Ledenvergadering wordt bijeengeroepen met vermelding van de agenda. De termijn van oproeping bedraagt tenminste acht kalenderdagen, de --dag der oproeping en de dag der vergadering niet meegerekend. Deze termijn --bedraagt echter tenminste veertien kalenderdagen indien een voorstel tot -------statutenwijziging of tot ontbinding van de Coöperatie voor de eerste maal aan de
orde komt. De Algemene Ledenvergadering dient bij voorkeur niet in de maanden
juli en augustus bijeen te worden geroepen. ------------------------------------------------6. Het Bestuur kan besluiten dat een Lid bevoegd is om in persoon, of bij Schriftelijk
gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de ledenvergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht -uit te oefenen. Het gebruik van het elektronische communicatiemiddel komt voor
risico van de stemgerechtigde.
7. Voor de toepassing van lid 6 is vereist dat de stemgerechtigde via het --------------elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan -
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kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan -------uitoefenen. Door het Bestuur kunnen voorwaarden worden gesteld aan het ------gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. Indien het Bestuur besluit ----voorwaarden te stellen, worden deze voorwaarden bij de oproeping bekend -----gemaakt.
8. Het Bestuur kan besluiten dat een stemgerechtigde bevoegd is zijn stem reeds --voorafgaand aan de ledenvergadering via een elektronisch communicatiemiddel uit te brengen. Tot het op deze wijze stem uitbrengen zijn slechts gerechtigd zij -die op een bij de bijeenroeping van de ledenvergadering te vermelden tijdstip als
stemgerechtigden in het ledenregister van de vereniging staan vermeld. Op deze
wijze stemmen is slechts toegestaan nadat de ledenvergadering is ------------------bijeengeroepen, doch nooit eerder dan op de veertiende dag voor die van de ----vergadering en nooit later dan op de dag voor die van de vergadering. Het --------Bestuur draagt zorg voor de registratie van deze stemmen en deelt de stemmen mede aan de voorzitter van de ledenvergadering. Een stemgerechtigde die op ---deze wijze stem heeft uitgebracht, kan zijn stem niet herroepen. Evenmin kan hij
op de ledenvergadering opnieuw stem uitbrengen. Indien het Lid dat op deze ---wijze stem heeft uitgebracht ten tijde van de ledenvergadering niet langer lid van
de vereniging is, wordt zijn stem niet geacht te zijn uitgebracht. ----------------------9. Het Bestuur is te allen tijde bevoegd aanvullende voorwaarden te stellen aan het
gebruik van het elektronisch communicatiemiddel, waarmee aan de ----------------ledenvergadering kan worden deelgenomen, of wijze waarop stemgerechtigden de bevoegdheid toe worden gekend om reeds voorafgaand aan de -----------------ledenvergadering via een elektronisch communicatiemiddel stem uit te brengen.Deze aanvullende voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt onder
vermelding van voorwaarden.
Artikel 14: winstbestemming
1. De blijkens de vastgestelde jaarrekening behaalde winst wordt gereserveerd voor
de groei en continuïteit van het bedrijf dat de Coöperatie uitoefent, echter -------zonder afbreuk te doen aan het bepaalde in lid 2. ----------------------------------------2. Terugbetalingen en uitkeringen uit de behaalde winst waartoe de Coöperatie zich
ingevolge de uitgifte van Participaties heeft verplicht, hebben voorrang op de ---reservering bedoeld in lid 1, echter zonder afbreuk te doen aan het bepaalde in -lid 3.
3. Terugbetalingen en uitkeringen uit de behaalde winst blijven achterwege indien en voor zover het Bestuur weet of redelijkerwijs behoort te voorzien: ---------------a. dat de coöperatie na betaling niet zal kunnen blijven voortgaan met het -----betalen van haar opeisbare schulden; of dat -----------------------------------------b. deze terugbetalingen of uitkeringen onverenigbaar zijn met --------------------financieringsvoorwaarden waaraan de coöperatie gebonden is.-----------------4. Onverplichte uitkering van winst of reserves aan de leden als zodanig is ------------uitgesloten.
5. Blijkt uit de vastgestelde jaarrekening van de coöperatie een tekort dan wordt dat
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– voor zover mogelijk – ten laste gebracht van de reserves.-----------------------------Artikel 15: Toegang en stemrecht
1. Toegang tot de Algemene Ledenvergadering hebben alle leden van de -------------Coöperatie. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste -----------------bestuursleden, behoudens in de vergadering waarin hun beroepsrecht aan de ---orde komt.
2. Over toelating van andere dan in lid 1 bedoelde personen besluit het Bestuur.----3. Alleen leden, die niet geschorst zijn hebben stemrecht in de Algemene ------------Ledenvergadering. Elk Lid heeft één stem.---------------------------------------------------4. Een Lid kan zijn stem door een Schriftelijk daartoe gemachtigd ander Lid ter ------vergadering laten uitbrengen, met dien verstande, dat ieder Lid niet meer dan --drie leden mag vertegenwoordigen.
5. Ieder Lid kan voorts zijn stem uitsluitend ten aanzien van vooraf bij de uitnodiging
bepaalde voorstellen Schriftelijk ter vergadering uitbrengen op een daartoe ------bestemd stemformulier dat tegelijk met de oproep van de vergadering is ---------toegestuurd. Voor dit onderwerp wordt het Lid geacht ter vergadering te zijn ----vertegenwoordigd.
Artikel 16: Voorzitterschap en notulen
1. Als voorzitter van de Algemene Ledenvergadering treedt op de voorzitter van het
Bestuur, of bij zijn of haar ontstentenis diens plaatsvervanger. ------------------------2. Van het verhandelde in een Algemene Ledenvergadering worden door de --------secretaris, diens plaatsvervanger, of een ander daartoe door de voorzitter --------aangewezen persoon notulen gehouden, die door de voorzitter en de notulist ---worden vastgesteld en getekend na goedkeuring door de overige bestuursleden.
De inhoud van de notulen wordt ter kennis van de leden gebracht en op de ------eerstvolgende ledenvergadering ter goedkeuring aan de vergadering voorgelegd.
Artikel 17: Besluitvorming
1. Besluiten, met uitzondering van besluiten tot statutenwijziging en tot ontbinding
van de Coöperatie, worden genomen met volstrekte meerderheid der geldig ----uitgebrachte stemmen, ongeacht het ter vergadering aanwezige aantal leden. ---2. Alle stemmingen niet rakende personen geschieden mondeling, tenzij de ---------voorzitter een Schriftelijke stemming gewenst acht, of één van de -------------------stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt. Stemmingen over personen ---geschieden Schriftelijk. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten
briefjes. De vergadering kan eenstemmig tot een andere wijze van stemming ----besluiten. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde -hoofdelijk stemming verlangt.
3. Blanco en ongeldige stemmen worden als niet geldige stemmen aangemerkt. ----4. Indien de stemmen staken over voorstellen niet rakende de verkiezing van -------personen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. ----------------------------------5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft
verkregen, vindt een herstemming plaats tussen de personen, met uitzondering van de persoon op wie bij de voorgaande stemming het geringste aantal -----------

11
stemmen is uitgebracht. Deze herstemmingen worden herhaald, totdat, hetzij --één persoon de absolute meerderheid behaald heeft, hetzij tussen twee ----------personen gestemd is en de stemmen staken. Is bij de voorgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door
loting bepaald op welke persoon in de herstemming geen stemmen meer --------uitgebracht kunnen worden. In geval bij een stemming tussen twee personen de
stemmen staken, beslist het lot wie van beiden gekozen is.-----------------------------6. 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 Ledenvergadering.-------------------------------------------7. Zolang in een Algemene Ledenvergadering alle leden in persoon aanwezig zijn, --kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, -------omtrent alle aan de orde komende onderwerpen dus mede een voorstel tot ----statutenwijziging of ontbinding ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is ---enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergadering of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen. ------------------------Hoofdstuk VI Statutenwijziging en ontbinding -----------------------------------------------------Artikel 18
1. Een besluit tot wijziging van de Statuten of tot ontbinding van de Coöperatie kan
slechts worden genomen in een vergadering, opgeroepen met inachtneming van
het bepaalde in artikel 13 en onder toezending van de volledige tekst van de -----voorgestelde wijziging in de Statuten, waarin tenminste twee/derde van de leden
ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, en alsdan met tenminste ------drie/vierde van de geldige uitgebrachte stemmen voor het voorstel.-----------------2. Is op de vergadering niet tenminste twee derde deel van de leden aanwezig of --vertegenwoordigd, dan wordt binnen een maand na de dag van de eerste --------vergadering een tweede vergadering belegd, die volgens de gewone regels wordt
opgeroepen en die, ongeacht het aantal alsdan aanwezige of vertegenwoordigde
leden kan besluiten met een meerderheid van tenminste drie/vierde deel van de
geldig uitgebrachte stemmen.
3. Een statutenwijziging wordt eerst van kracht nadat deze bij notariële akte is ------vastgelegd. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.-------4. Ingeval van ontbinding van de Coöperatie krachtens bestuursbesluit is het --------Bestuur of de door het Bestuur daartoe aangewezen personen met de -------------vereffening belast, tenzij de Ledenvergadering anders beslist. -------------------------In geval van ontbinding worden uit het batig saldo – voor zover mogelijk – aan de
participanten de resterende inleg en de eventueel gekweekte rente uitbetaald. -Hetgeen daarna van het vermogen van de coöperatie is overgebleven wordt -----zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de coöperatie. ---------------5. De boeken en bescheiden van de Coöperatie dienen na de vereffening te worden
ondergebracht bij een instelling, die belast is met het bewaren van -----------------archiefstukken.
Artikel 19: reglementen
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1.

Op voorstel van het Bestuur kunnen door de algemene vergadering reglementen
worden vastgesteld, gewijzigd of ingetrokken.----------------------------------------------2. Reglementen mogen niet in strijd zijn met deze Statuten of met ---------------------dwingendrechtelijke bepalingen uit de wet.-------------------------------------------------3. In afwijking van het bepaalde in lid 1 kan het Bestuur zelf bestuursreglementen -vaststellen, wijzigen of intrekken.
Artikel 20: Slotbepaling
In alle gevallen, waarin de Statuten, het huishoudelijk reglement en andere -------------reglementen en de wet niet voorzien, beslist de Algemene Ledenvergadering. ----------SLOT
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. ----------------------------------------------De identiteit van de bij deze akte betrokken personen is door mij, notaris, vastgesteld
aan de hand van de hiervoor vermelde legitimatiebewijzen. ----------------------------------WAARVAN AKTE is verleden te Schagen op de datum die in het hoofd van deze akte is
vermeld.
De inhoud van de akte is aan de verschenen personen opgegeven en toegelicht. Zij ---hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, van de -----inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.------Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, ------------------achtereenvolgens door de verschenen personen en mij, notaris. ----------------------------(Volgt ondertekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

