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OPRICHTING COÖPERATIE
(Coöperatie Koo U.A. )

Op @ tweeduizend achttien, verscheen voor mij, mr. mr. Mariël Géraldine Vrielink, notaris
te Utrecht:
@
te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:
1.

Gemeente 's-Hertogenbosch, een publiekrechtelijke rechtspersoon, gevestigd te
's-Hertogenbosch, met adres Wolvenhoek 1, 5211 HH 's-Hertogenbosch en
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17278704 (de Oprichter 1);

2.

Stichting Divers, een stichting, gevestigd te 's-Hertogenbosch, met adres Rogier
van der Weydenstraat 2, 5213 CA 's-Hertogenbosch en ingeschreven in het
handelsregister onder nummer 41083122 (de Oprichter 2);

3.

Stichting Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, een stichting,
gevestigd te 's-Hertogenbosch, met adres Orthenseweg 2D, 5212 XA
's-Hertogenbosch en ingeschreven in het handelsregister onder nummer
17206309 (de Oprichter 3);

4.

Stichting MEE regio 's-Hertogenbosch, ondersteuning bij leven met een
beperking, een stichting, gevestigd te 's-Hertogenbosch, met adres Sint
Teunislaan 3, 5231 BS 's-Hertogenbosch en ingeschreven in het handelsregister
onder nummer 41080891 (de Oprichter 4);

5.

GGD Hart voor Brabant, een publiekrechtelijke rechtspersoon, gevestigd te
's-Hertogenbosch, met adres Vogelstraat 2, 5212 VL 's-Hertogenbosch en
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17247544 (de Oprichter 5).

Oprichter 1, Oprichter 2, Oprichter 3, Oprichter 4 en Oprichter 5 hierna tezamen ook te
noemen: Oprichters.
Volmachten
Van de volmachten aan de comparant@e is mij, notaris, genoegzaam, gebleken uit vijf (5)
onderhandse akten van volmacht, die aan deze akte zullen worden gehecht (Annex).
Oprichting
De Oprichters verklaarden bij deze akte een coöperatie op te richten, die zal worden
geregeerd door de navolgende statuten:
Artikel 1. Begripsbepalingen
1.1

In deze statuten wordt verstaan onder:
(a)

algemene vergadering: de algemene vergadering van de coöperatie;

(b)

bestuur: het bestuur van de coöperatie;

(c)

Gemeente: Gemeente 's-Hertogenbosch, een publiekrechtelijke
rechtspersoon, gevestigd te 's-Hertogenbosch, met adres Wolvenhoek 1,
5211 HH 's-Hertogenbosch en ingeschreven in het handelsregister onder
nummer 17278704;

(d)

GGD: GGD Hart voor Brabant, een publiekrechtelijke rechtspersoon,
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gevestigd te 's-Hertogenbosch, met adres Vogelstraat 2, 5212 VL 'sHertogenbosch en ingeschreven in het handelsregister onder nummer
17247544;
(e)

ledenovereenkomst: de overeenkomst tussen ieder afzonderlijk lid en de
coöperatie als bedoeld in artikel 12;

(f)

lid: een lid van de coöperatie;

(g)

lidmaatschap: het lidmaatschap van de coöperatie;

(h)

lidmaatschapsrecht: met betrekking tot een lid, alle rechten,
verplichtingen en contractuele verhoudingen van het betreffende lid ten
opzichte van de coöperatie en de andere leden, voortvloeiend uit het
lidmaatschap, de statuten en tussen de coöperatie en het desbetreffende
lid gesloten overeenkomsten;

(i)

MEE: Stichting MEE regio 's-Hertogenbosch, ondersteuning bij leven met
een beperking, een stichting, gevestigd te 's-Hertogenbosch, met adres
Sint Teunislaan 3, 5231 BS 's-Hertogenbosch en ingeschreven in het
handelsregister onder nummer 41080891;

(j)

schriftelijk: bij brief, telefax, e-mail of door een op andere wijze langs
elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, mits
de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden
vastgesteld;

(k)

X: Stichting X, een stichting, gevestigd te 's-Hertogenbosch, met adres
@@ en ingeschreven in het handelsregister onder nummer @@ [hier kan
straks de naam van de fusie organisatie van Juvans en Divers
opgenomen worden];

(l)
1.2

statuten: de statuten van de coöperatie.

Verwijzingen naar artikelen verwijzen naar artikelen van deze statuten, tenzij het
tegendeel uitdrukkelijk blijkt.

Artikel 2. Naam en zetel.
2.1

De coöperatie draagt de naam: Coöperatie Koo U.A.

2.2

De coöperatie is gevestigd in de gemeente ‘s-Hertogenbosch.

Artikel 3. Doel en missie.
3.1

De coöperatie stelt zich ten doel te voorzien in de stoffelijke behoeften van haar
leden door de informatie, advies en doorgeleidingsfunctie voor het sociaal domein
in de gemeente ‘s-Hertogenbosch uit te voeren en te faciliteren.

3.2

De coöperatie tracht haar doel te bereiken door:
(a)

een sterke ingang te zijn voor de inwoners en professionals in 'sHertogenbosch met betrekking tot dienstverlening op het gebied van
ondersteuningsbehoeften in het sociaal domein;

(b)

door als een eenduidige en geïntegreerde opdrachtnemer voor de
gemeente ‘s-Hertogenbosch te fungeren;

(c)

de kwaliteit en toegankelijkheid van informatie, advies en doorgeleiding
(telefonisch, fysiek, digitaal) te waarborgen;

(d)

het (toezien op het) faciliteren van vrijwilligers en beroepskrachten met
eenduidige kennis van regelingen en informatie om inwoners van de
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gemeente ‘s-Hertogenbosch op weg te helpen;
(e)

toe te zien op een efficiënte samenwerking tussen de
uitvoeringsprofessionals van diverse organisaties en de inwoners van de
gemeente ‘s-Hertogenbosch

(f)

deel te nemen in - of samen te werken met andere bedrijven, instellingen
of ondernemingen met een soortgelijk doel als dat van de coöperatie of
met een doel dat nuttig is of kan zijn voor de coöperatie.

3.3

De coöperatie heeft niet ten doel het maken van winst.

Artikel 4. Lidmaatschap.
4.1

Lid van de coöperatie kunnen zijn rechtspersonen die zelf werkzaam zijn op het
gebied van de doelstelling van de coöperatie en organisaties die ten doel hebben
te voorzien in één of meer van de diensten die tot de doelstelling van de
coöperatie behoren en/of die te ondersteunen met financiële middelen of diensten.

4.2

De coöperatie kent twee soorten leden te weten:
(a)

leden A, zijnde leden die zowel als opdrachtgever als opdrachtnemer bij
de coöperatie betrokken zijn en die de rechten en verplichtingen heeft als
omschreven in deze statuten;

(b)

leden B, zijnde leden die uitsluitend als opdrachtnemer bij de coöperatie
betrokken zijn en die de rechten en verplichtingen hebben als omschreven
in deze statuten.

4.3

Een lid A dient te voldoen aan de kwaliteitseis dat zij de publiekrechtelijke
rechtspersoon de gemeente 's-Hertogenbosch is.

Artikel 5. Karakter lidmaatschap.
Het lidmaatschap is persoonlijk en derhalve niet vatbaar voor overdracht of overgang,
noch kunnen daarop beperkte rechten worden gevestigd, met uitzondering van het
bepaalde in artikel 7.1 onder a.
Artikel 6. Toelating van de leden.
6.1

Degene die als lid wenst toe te treden richt een daartoe strekkend schriftelijk
verzoek tot het bestuur. Wanneer een rechtspersoon wenst te worden toegelaten
dient bij het verzoek te worden overgelegd een recent uittreksel uit het
handelsregister. Het bestuur kan overigens de overlegging van verdere gegevens
en bescheiden verlangen van een potentieel lid.

6.2

De algemene vergadering beslist over de toelating van leden tot de coöperatie.
Een besluit tot toelating dient te worden genomen met algemene stemmen in een
vergadering waarin alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De algemene
vergadering beslist over een mogelijke toelating zo mogelijk in zijn eerstvolgende
vergadering doch in elk geval binnen drie (3) maanden na ontvangst van het
verzoek. Het bestuur kan de besluitvorming door de algemene vergadering
éénmaal voor ten hoogste drie (3) maanden verdagen. De algemene vergadering
bepaalt, op voorstel van het bestuur, bij zijn beslissing tot toelating het tijdstip van
de aanvang van het lidmaatschap.

6.3

Aan de toelating kunnen nadere voorwaarden verbonden worden. De algemene
vergadering kan een reglement vaststellen waarin de voorwaarden en bepalingen
van toetreding worden geregeld.
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Artikel 7. Einde lidmaatschap – Algemeen.
7.1

Het lidmaatschap eindigt:
(a)

wanneer een lid-rechtspersoon ophoudt te bestaan, tenzij dit ophouden te
bestaan het gevolg is van een juridische fusie of juridische splitsing, en de
algemene vergadering voorafgaand aan de juridische fusie of juridische
splitsing er zijn goedkeuring aan heeft verleend dat het lidmaatschap
overgaat op de verkrijgende rechtspersoon;

(b)

door opzegging door het lid overeenkomstig het bepaalde in artikel 8;

(c)

door opzegging namens de coöperatie overeenkomstig het bepaalde in
artikel 9;

(d)
7.2

door ontzetting overeenkomstig het bepaalde in artikel 10.

De leden van wie het lidmaatschap - op welke wijze ook - is geëindigd, verliezen
daardoor terstond alle voor hen daaraan verbonden rechten en functies, doch
alleen voor het vervolg. Zij zijn verplicht op eerste aanmaning van het bestuur aan
de coöperatie te voldoen al hetgeen zij, uit welken hoofde ook, aan de coöperatie
verschuldigd zijn.

7.3

Een lid van wie het lidmaatschap is geëindigd, heeft geen recht of aanspraak op
het vermogen van de coöperatie.

Artikel 8. Einde lidmaatschap door opzegging door het lid.
8.1

Een lid kan zijn lidmaatschap door schriftelijke opzegging beëindigen tegen het
einde van het boekjaar volgend op dat waarin wordt opgezegd. Indien het lid de
opzeggingstermijn niet in acht heeft genomen, eindigt het lidmaatschap eerst op
het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum per welke het is opgezegd,
tenzij het bestuur instemt met een kortere opzeggingstermijn.

8.2

Het lid dat de opzegging doet, ontvangt daarvan binnen veertien (14) dagen een
schriftelijke bevestiging van het bestuur.

8.3

In afwijking in zoverre van het in de beide vorige leden bepaalde kan een lid zijn
lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen:
(a)

indien van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap
te laten voortduren;

(b)

binnen een maand nadat hem een besluit is medegedeeld of bekend
geworden waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn
verzwaard, tenzij het een wijziging van de geldelijke rechten en
verplichtingen betreft.

(c)

binnen een maand nadat hem een besluit is meegedeeld of bekend
geworden tot omzetting van de coöperatie in een andere rechtsvorm of tot
fusie of splitsing.

8.4

Een opzegging als bedoeld in de vorige leden ontslaat een lid niet van de lopende
verplichtingen uit hoofde van de tussen de coöperatie en het lid bestaande
contracten.

Artikel 9. Einde lidmaatschap door opzegging namens de coöperatie.
9.1

Opzegging van het lidmaatschap namens de coöperatie kan plaatshebben
wanneer:
(a)

een lid niet meer voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap;
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(b)

een lid zijn verplichtingen jegens de coöperatie niet nakomt of
redelijkerwijs niet meer kan nakomen, zoals bij faillissement;

(c)

redelijkerwijs van de coöperatie niet gevergd kan worden het lidmaatschap
te laten voortduren;

(d)

een lid blijk heeft gegeven het lidmaatschap niet te willen laten voortduren
en alsdan niet zelf opzegt.

9.2

Opzegging van het lidmaatschap namens de coöperatie geschiedt schriftelijk door
het bestuur en wordt gericht aan het betrokken lid.
Een besluit van het bestuur tot opzegging van het lidmaatschap behoeft de
toestemming van de algemene vergadering.

9.3

Opzegging namens de coöperatie geschiedt met inachtneming van een
opzeggingstermijn van ten minste twaalf (12) maanden tenzij het een situatie als
bedoeld in lid 1 sub a. of b. van dit artikel betreft in welk geval het besluit
onmiddellijke werking heeft. Het vorenstaande geldt mutatis mutandis indien bij het
besluit gemotiveerd wordt medegedeeld dat het besluit onmiddellijke werking
heeft.

Artikel 10. Einde lidmaatschap door ontzetting.
10.1

Ontzetting uit het lidmaatschap is mogelijk wanneer een lid:
(a)

in strijd handelt met de statuten, reglementen en besluiten van de
coöperatie, of

(b)
10.2

de coöperatie op onredelijke wijze benadeelt.

Het bestuur geeft van een besluit tot ontzetting onverwijld in een aangetekende
brief kennis aan het betrokken lid, met vermelding van de redenen.

10.3

Een besluit van het bestuur tot ontzetting uit het lidmaatschap behoeft de
goedkeuring van de algemene vergadering.

10.4

Het ontzette lid heeft gedurende een maand na datum van verzending van de
kennisgeving van de ontzetting recht van beroep op de algemene vergadering, die
in hoogste instantie beslist.

10.5

Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk na het verstrijken van de termijn van beroep
of - in geval van beroep - op de dag waarop het besluit tot ontzetting door de
beroepsinstantie wordt bekrachtigd.

Artikel 11. Ledenregistratie.
11.1

Het bestuur houdt een al dan niet geheel of gedeeltelijk geautomatiseerd
ledenregister bij, waarin de namen en adressen van de leden zijn opgenomen
zoals deze door de leden worden opgegeven.

11.2

Door het bestuur wordt in het ledenregister aantekening gehouden van gegevens
betreffende het lidmaatschap.

11.3

Het bestuur verstrekt kosteloos op verzoek van een lid een uittreksel uit het
ledenregister ter zake van zijn lidmaatschap en daaraan verbonden
lidmaatschapsrecht. Het bestuur legt het ledenregister voor de leden ter inzage ten
kantore van de coöperatie of op een andere daartoe geschikte plaats.

Artikel 12. Ledenovereenkomst
12.1

Naast het lidmaatschap bestaat tussen ieder afzonderlijk lid en de coöperatie een
overeenkomst in de zin van artikel 2:53 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. Tenzij de
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coöperatie en het lid anders overeenkomen, komt deze overeenkomst tot stand bij
het verkrijgen van het lidmaatschap en wordt deze slechts beëindigd bij het einde
van het lidmaatschap.
12.2

De coöperatie kan ook andere overeenkomsten met haar leden aangaan
betreffende aanvullende rechten en verplichtingen van ieder lid ten opzichte van
de coöperatie en eventueel de leden onderling.

Artikel 13. Verplichtingen van de leden.
13.1

De leden zijn verplicht tot naleving van de statuten, reglementen en bevoegdelijk
door de organen van de coöperatie genomen besluiten, alsmede tot de
verplichtingen die voor de leden voortvloeien uit (leden)overeenkomsten tussen
een lid en de coöperatie.

13.2

Het bestuur van de coöperatie kan in naar zijn oordeel daarvoor in aanmerking
komende gevallen aan leden de verplichting opleggen een accountantsverklaring
te overleggen waaruit van de relevante financiële gegevens blijkt indien die
gegevens nodig zijn voor een correcte afwikkeling van de taken en bevoegdheden
van de coöperatie.

13.3

Een lid is gehouden zich te onthouden van activiteiten die direct of indirect
concurrerend zijn met de activiteiten van de coöperatie in het werkgebied van de
coöperatie (de gemeente ‘s-Hertogenbosch).

Artikel 14. Bestuur
14.1

De coöperatie wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit één (1) bestuurslid
A en drie (3) bestuursleden B. Met inachtneming van het bepaalde in lid 3 en lid 4
kunnen bestuursleden uit of buiten de leden benoemd worden.

14.2

Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. In ontstane
vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

14.3

Het bestuurslid A dient aan de kwaliteitseis te voldoen dat hij ofwel lid A is ofwel
een @@ is van de Gemeente.

14.4

Ten aanzien van de bestuursleden B geldt dat:
(a)

één bestuurslid B aan de kwaliteitseis dient te voldoen dat hij op grond
van een arbeidsovereenkomst of managementovereenkomst verbonden is
aan MEE;

(b)

één bestuurslid B aan de kwaliteitseis dient te voldoen dat hij op grond
van een arbeidsovereenkomst of managementovereenkomst verbonden is
aan de GGD; en

(c)

één bestuurslid B aan de kwaliteitseis dient te voldoen dat hij op grond
van een arbeidsovereenkomst of managementovereenkomst verbonden is
aan X [@fusieorganisatie Juvans/Divers].

Een bestuurslid dat niet langer voldoet de voormelde kwaliteitseis op basis
waarvan hij is benoemd, defungeert van rechtswege zonder dat opzegging nodig
is.
14.5

De leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging voor de uitoefening van hun
bestuurstaak.

14.6

De algemene vergadering is bevoegd een bestuurder te schorsen. Een bestuurslid
kan maximaal voor een periode van drie (3) maanden worden geschorst. Indien de
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schorsing uiterlijk na drie (3) maanden niet wordt gevolgd door ontslag van de
bestuurder dan vervalt de schorsing.
14.7

Indien in het bestuur een vacature ontstaat, blijven de overige leden van het
bestuur een bevoegd bestuur onverminderd de plicht om zo spoedig mogelijk een
algemene vergadering bijeen te roepen om in de ontstane vacature te voorzien.

14.8

In geval van ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de overblijvende
bestuurders of is de overblijvende bestuurder tijdelijk met het besturen van de
coöperatie belast.

14.9

In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders, alle bestuurders
behoudens één of de enige bestuurder, wordt de coöperatie tijdelijk bestuurd door
één of meer andere personen die daartoe door de algemene vergadering worden
aangewezen.

Artikel 15. Bestuur; taken en bevoegdheden.
15.1

Het bestuur is belast met het besturen van de coöperatie.

15.2

Het bestuur heeft alle bevoegdheid, welke bij deze statuten niet aan de algemene
vergadering is voorbehouden. Het bestuur is tegenover de coöperatie gehouden
tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak.

15.3

Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de coöperatie en van alles
betreffende de werkzaamheden van de coöperatie, naar de eisen die voortvloeien
uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de
daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige
wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de coöperatie
kunnen worden gekend.

15.4

Alle besluiten van het bestuur met rechtsgevolg worden schriftelijk vastgelegd en
gearchiveerd.

Artikel 16. Bestuur; besluitvorming.
16.1

In het bestuur heeft iedere bestuurder één stem.

16.2

Voor zover de wet of deze statuten niet anders voorschrijven, worden besluiten
van het bestuur genomen met een volstrekte meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen.
Het bestuur streeft echter naar het nemen van besluiten op basis van consensus.
Stemming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde aanwezige
hoofdelijke stemming verlangt.

16.3

De volgende besluiten kunnen slechts unaniem worden genomen in een
vergadering van het bestuur waarin alle bestuursleden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, te weten:
(a)

besluiten die grote financiële of personele gevolgen hebben op één of
meer van de leden;

(b)

besluiten die een wezenlijke en grote impact hebben voor de coöperatie;

(c)

het afstoten van taken door de coöperatie;

(d)

tot vaststelling van de totale loonsom voor de aanstelling van
functionarissen en het maximum bedrag aan loon dat aan een functionaris
kan worden toegekend.

Zijn alle leden van het bestuur in de hiervoor gemelde vergadering niet aanwezig
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of vertegenwoordigd, dan wordt na die vergadering een tweede vergadering
bijeengeroepen te houden binnen vier weken na de eerste vergadering, waarin
over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest,
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten,
mits het besluit unaniem wordt genomen.
16.4

Indien een voorstel tot een besluit als bedoeld in lid 3 niet leidt tot een unaniem
besluit dan zal het bestuur, indien ten minste één van de leden dit wenst, een
mediator benoemen met als doel om in een mediation traject te komen tot een
unaniem besluit. Indien ook na mediation geen unanimiteit wordt bereikt dan is het
voorstel verworpen.

Artikel 17. Bestuur; vertegenwoordiging.
17.1

Het bestuur vertegenwoordigt de coöperatie. Indien twee (2) of meer bestuurders
in functie zijn, komt de bevoegdheid tot vertegenwoordiging mede toe aan twee (2)
bestuurders, gezamenlijk handelend.

17.2

Het bestuur kan besluiten tot de verlening van volmacht aan één of meer
bestuurders of andere personen, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, om de
coöperatie binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

17.3

In alle gevallen waarin de coöperatie een tegenstrijdig belang heeft met een of
meer bestuurders, blijft het bepaalde in lid 1 van dit artikel onverkort van kracht
tenzij de algemene vergadering een of meer andere personen heeft aangewezen
om de coöperatie in het desbetreffende geval te vertegenwoordigen. In geval van
een tegenstrijdig belang tussen de coöperatie en alle bestuurders wordt de
coöperatie vertegenwoordigd door één of meer bestuurders of andere personen
die de algemene vergadering daartoe aanwijst.

Artikel 18. Algemene vergadering.
18.1

De algemene vergadering wordt gevormd door de leden.

18.2

Het bestuur en elk afzonderlijk bestuurslid is bevoegd tot bijeenroeping van de
algemene vergaderingen. Jaarlijks worden ten minste vier (4) algemene
vergaderingen gehouden, waaronder de jaarvergadering. Voormelde
jaarvergadering dient te worden gehouden binnen de eerste zes maanden van elk
boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering
met maximaal vier (4) maanden. Verder worden algemene vergaderingen belegd
zo dikwijls het bestuur zulks nodig oordeelt.

18.3

De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt door schriftelijke
mededeling aan de leden op een termijn ten minste acht dagen, de dag van de
oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. De oproeping houdt in de
plaats waar, en het tijdstip waarop, de vergadering wordt gehouden, zo mede de
agenda.

Artikel 19. Algemene vergadering; toegang en stemrecht.
19.1

(a)

Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden, de bestuursleden
alsmede degenen die door het bestuur zijn uitgenodigd.

(b)

Tevens wordt toegang tot de algemene vergadering verleend aan
natuurlijke personen die krachtens lid 4 van dit artikel zijn gemachtigd.
Gevolmachtigden dienen deze schriftelijke volmacht op verzoek van de
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voorzitter te tonen en zich te legitimeren.
(c)

Geen toegang tot de algemene vergadering hebben leden die geschorst
zijn, personen die rechtstreeks of middellijk bestuurder zijn van een lid dat
geschorst is, alsook geschorste leden van het bestuur, tenzij het betreft de
algemene vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld en
dan alleen voor zover het betreft de behandeling van het relevante
agendapunt.

19.2

Tot de algemene vergadering toegangsgerechtigden hebben, binnen de door de
voorzitter te stellen grenzen, spreekrecht in de algemene vergadering.

19.3

Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn de leden. leder lid dat niet
geschorst is, heeft het recht om één (1) stem uit te brengen in de algemene
vergadering.

19.4

Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe
gevolmachtigd ander lid. Een lid kan voor ten hoogste één lid als gevolmachtigde
optreden.

19.5

Een unaniem besluit van alle leden, ook al zijn zij niet in een vergadering bijeen,
heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een
besluit van de algemene vergadering.

19.6

Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd
zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen,
omtrent alle aan de orde komende onderwerpen dus mede een voorstel tot
statutenwijziging of tot ontbinding- ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is
deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift
omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of daarmee verband
houdende formaliteiten niet in acht genomen.

Artikel 20. Algemene vergadering; werkwijze.
20.1

De algemene vergadering wijst zelf haar voorzitter aan.

20.2

De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene vergadering
worden gehouden.

20.3

Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere
meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van
de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel
verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot.
Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte
meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, op wie het
grootste aantal stemmen werd uitgebracht, zo nodig na tussenstemming.

20.4

Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke
stemming gewenst acht.
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke
stemming verlangt.

20.5

Het door de voorzitter ter algemene vergadering uitgesproken oordeel omtrent de
uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een
genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd
voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de
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juistheid daarvan betwist dan vindt een nieuwe stemming plaats indien de
meerderheid van de vergadering dit verlangt of indien de oorspronkelijke
stemming niet hoofdelijk of schriftelijk plaatsvond en een stemgerechtigde dit
verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de
oorspronkelijke stemming.
20.6

Van het ter algemene vergadering verhandelde worden notulen gehouden door de
secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon.
Deze notulen worden in dezelfde of in een volgende algemene vergadering
vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist van die
vergadering ondertekend

Artikel 21. Boekjaar; jaarrekening; jaarverslag; accountantscontrole.
21.1

Het boekjaar van de coöperatie is gelijk aan het kalenderjaar.

21.2

Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging
van deze termijn volgens de wet, maakt het bestuur een jaarrekening en een
bestuursverslag op.
De opgemaakte jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders. Ontbreekt
de handtekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van
reden melding gemaakt.

21.3

De algemene vergadering van de coöperatie verleent opdracht tot onderzoek van
de jaarrekening en het jaarverslag aan een accountant als bedoeld in artikel 393
lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

21.4

De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur.
De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent
de getrouwheid van de jaarrekening.

21.5

Het bestuur legt de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag en de
krachtens artikel 392 lid 1 van Boek 2 toe te voegen gegevens vanaf de oproep
voor de algemene vergadering bestemd tot behandeling van de jaarrekening, ten
kantore van de coöperatie ter inzage voor de leden. De stukken worden ook bij de
oproep voor bedoelde algemene vergadering gevoegd.

21.6

De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

21.7

Na vaststelling van de jaarrekening kan de algemene vergadering een besluit
nemen betreffende decharge van de bestuurders voor het door hen gevoerde
bestuur, voor zover het gevoerde bestuur wordt gereflecteerd in de jaarrekening of
elders aan de algemene vergadering openbaar gemaakt voorafgaande aan de
vaststelling van de jaarrekening. De mate van vrijwaring van aansprakelijkheid zal
onderworpen zijn aan de beperkingen krachtens de wet.

Artikel 22. Reglementen.
22.1

Tenzij ingevolge de statuten de vaststelling van een reglement aan een ander
orgaan is toegekend, kan de algemene vergadering al dan niet op voorstel van het
bestuur één of meer reglementen vaststellen, waarin onderwerpen worden
geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.

22.2

Reglementen worden schriftelijk vastgelegd.
Reglementen mogen geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de wet of deze
statuten.
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Artikel 23. Statutenwijziging; fusie; splitsing.
23.1

Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de
algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar
wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

23.2

Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór
de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde
wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden
ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering wordt
gehouden.
Tevens dient de tekst van het voorstel te worden gevoegd bij de oproeping tot de
algemene vergadering bestemd tot de behandeling ervan.

23.3

Een besluit tot wijziging van de statuten, tot fusie of splitsing kan door de
algemene vergadering slechts worden besloten met een meerderheid van ten
minste twee derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen, in een
vergadering waarin alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Zijn alle leden in de hiervoor gemelde vergadering niet aanwezig of
vertegenwoordigd, dan wordt na die vergadering een tweede vergadering
bijeengeroepen te houden binnen vier weken na de eerste vergadering, waarin
over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest,
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten,
mits het besluit wordt genomen met een meerderheid van ten minste twee derde
van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

23.4

De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is
opgemaakt.
Het bestuur is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.

23.5

Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien ter
algemene vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn
en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.

23.6

Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging
en een volledig doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging
luiden, neer te leggen ten kantore van het handelsregister.
Het bestuur stelt de tekst van de statuten kosteloos ter beschikking van de leden.

Artikel 24. Ontbinding.
24.1

De coöperatie wordt ontbonden:
(a)

door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering;

(b)

door haar insolventie nadat zij in staat van faillissement is verklaard of
door de opheffing van het faillissement wegens de toestand van de
boedel.

Op het besluit bedoeld onder a is het in artikel 20 lid 3 gestelde van
overeenkomstige toepassing, terwijl als oproepingstermijn voor de algemene
vergadering als bedoeld in artikel 15 lid 6 een termijn van ten minste eenentwintig
(21) dagen geldt.
24.2

Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt
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de vereffening door het bestuur overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
24.3

Na de ontbinding blijft de coöperatie voortbestaan voor zover dit tot vereffening
van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van
de statuten en de reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en
aankondigingen die van de coöperatie uitgaan, moet aan haar naam worden
toegevoegd de woorden: in liquidatie.

24.4

Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene
vergadering te bepalen doeleinden, die het meest met het doel van de coöperatie
overeenstemmen.

24.5

De boeken en bescheiden van de coöperatie moeten worden bewaard door een
door de vereffenaars aan te wijzen natuurlijke of rechtspersoon, gedurende zeven
jaren na de vereffening.

Artikel 25. Aansprakelijkheid.
25.1

Een lid of een voormalig lid is, behoudens het bepaalde in artikel 7 lid 2, niet
verplicht tot bijdrage in enig tekort van de coöperatie voor zover dit tekort de door
het desbetreffende (voormalig) lid verschuldigde financiële verplichtingen
tegenover de coöperatie te boven gaat.

25.2

De aansprakelijkheid van de leden voor een tekort van de coöperatie bij ontbinding
wordt uitgesloten.

Artikel 26. Overgangsbepaling
Het eerste boekjaar van de coöperatie eindigt op eenendertig december tweeduizend
negentien. Dit artikellid vervalt na afloop van het eerste boekjaar.
26.1
SLOTVERKLARINGEN
Tot slot verklaarden de Oprichters:
-

dat voor de eerste maal tot lid van het bestuur van de coöperatie worden
benoemd:
(a)

@@als bestuurslid A;

(b)

@@ als bestuurslid B;

(c)

@@ als bestuurslid B;

(d)

@@ als bestuurslid B.

-

dat de Oprichters toetreden als leden van de coöperatie;

-

dat het adres van de coöperatie is: gemeente ’s-Hertogenbosch, Wolvenhoek 1,
5211 HH te ’s-Hertogenbosch.

BIJLAGEN
Aan deze akte zullen de volgende bijlagen worden gehecht:
-

de volmachten.

SLOT
De comparant@e is mij, notaris, bekend.
Deze akte is verleden te Utrecht op de datum aan het begin van deze akte vermeld.
De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparant@e opgegeven en toegelicht.
De comparant@e heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen,
tijdig voor het verlijden van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen en met de
inhoud in te stemmen.

Commented [VI1]: In deze bepaling dienen nog de
personen te worden toegevoegd die de eerste bestuursleden
worden.
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Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte eerst door de comparant@e en daarna
door mij, notaris, ondertekend.

