STATUTEN
NAAM EN ZETEL
Artikel 1.
1. De coöperatie draagt de naam:
ASSOCIATIEVE COÖPERATIEVE VERENIGING CB LIMBURG U.A.;
2. Zij is gevestigd te Maastricht;
3. Onder de coöperatie wordt verstaan een vereniging op coöperatieve grondslag;
4. De coöperatie is opgericht voor onbepaalde tijd.

DOEL
Artikel 2.
Primair doel van de coöperatie
1. De coöperatie heeft ten doel in de materiële (inclusief immateriële) belangen van haar leden te
voorzien door middel van het in stand houden, continueren en samenbrengen van cultuur en
economie op basis van co-creatie. Zij tracht de materiële (inclusief immateriële) belangen en
doelen op het gebied van culturele en economische activiteiten, in de ruimste zin van het woord,
te bereiken door middel van projecten die de kwaliteit van de samenleving in Limburg versterken,
waardoor een optimaal leef- en vestigingsklimaat ontstaat. De geschiedenis van Limburg (in het
bijzonder), het cultureel-economisch gedachtegoed en landschap wordt onder de volle aandacht
van de burgers gebracht met behulp van haar leden, te weten de gouvernementele instellingen,
ondernemers, culturele instellingen, educatieve organisaties, media en burgers als haar
gelijkwaardige partners. Zowel de belangen van haar leden worden op deze gebieden behartigd,
alsmede de kennis welke de leden dienaangaande hebben dan wel vergaren, wordt ter
beschikking van de leden gesteld.
Subsidiair doel van de coöperatie
2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
Profiel van de coöperatie
a. De coöperatie wil zich, naast het algemene coöperatieve beginsel, in bijzonder profileren op
de volgende wijzen:
via producten en projecten bewijzen dat duurzaam werken en economisch rendement
vruchtbaar onder een dak kunnen samenleven;
het eigenzinnig antwoord zijn op het afromen van rendementen door externe
aandeelhouders met winstmaximalisatie als ultiem doel in het zogeheten
Angelsaksische model. De coöperatie gaat daarentegen uit van het Rijnlandse model,
dat gebaseerd is op de continuïteit van de exploitatie, beheersing van risico’s en
onderlinge samenwerking op basis van vertrouwen, waarbij winst tevens resulteert in
een duurzaam maatschappelijk rendement;
economie en cultuur samen laten smelten (‘matching’) en in producten investeren die
een economisch en maatschappelijk rendement opleveren en die kwaliteit van leven,
wonen en werken in Limburg versterken;
een publiek-private samenwerking tot stand brengen tussen overheden, culturele
instellingen en bedrijven dat deze samenwerking bevordert de beginselen van het
wederkerige profijtbeginsel;
zich profileert als een personenassociatie met de kenmerken van een eigenaars-
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b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

coöperatie en associatieve coöperatie ineen.
Overeenkomsten van de coöperatie
het aangaan van overeenkomsten met leden en niet-leden op het gebied van culturele
activiteiten, waaronder landschapsbeheer, musea beheer, culturele educatie en ontwikkeling
van de culturele biografie van Limburg, ontwikkeling van de geschiedenis van Limburg en
wat daarmee verbonden is, mede ten behoeve van de zakelijke, niet zakelijke en de
particuliere markt;
Het aangegaan van overeenkomstem met niet leden mag niet in zodanige mate gebeuren
dat de overeenkomst met de leden van ondergeschikte betekenis zijn.
Vastleggen van de kennis
het vastleggen van de kennis op het gebied van culturele activiteiten, waaronder
landschapsbeheer, musea beheer, culturele educatie en ontwikkeling van de culturele
biografie van Limburg, ontwikkeling van de geschiedenis van Limburg en wat daarmee
verbonden is, ten behoeve van de zakelijke, niet zakelijk en de particuliere markt in
onderzoeksrapportage en deze beschikbaar te stellen aan de leden en aan niet-leden;
Ontwerpen en ontwikkelen
het ontwerpen en ontwikkelen van eindproducten, onder meer op het gebied van de
Culturele activiteiten, waaronder landschapsbeheer, musea beheer, culturele educatie en
ontwikkeling van de culturele biografie van Limburg, ontwikkeling van de geschiedenis van
Limburg en wat daarmee verbonden is en deze op economisch verantwoorde wijze aan te
bieden aan overheden, bedrijfsleven, instellingen, organisaties en particulieren;
Adviseren en begeleiden
het adviseren bij, het begeleiden van, het uitvoeren van werkzaamheden, alsmede het
verlenen van ondersteunende diensten op het gebied van culturele activiteiten, waaronder
landschapsbeheer, musea beheer, culturele educatie en ontwikkeling van de culturele
biografie van Limburg, ontwikkeling van de geschiedenis van Limburg en wat daarmee
verbonden is, waaronder promotionele activiteiten en marketing, voorts het samenstellen
van plannen die de culturele biografie van Limburg bevorderen, een en ander bedoeld in de
ruimste zin van het woord.
Deelnemen en financieren in ondernemingen en/of non-profit instellingen
het oprichten van, het deelnemen in en het financieren van, het leiding geven aan dan wel
het exploiteren van ondernemingen op soortgelijk (cultureel) en aanverwant gebied, alsmede
het geven van zekerheid ten behoeve van derden, waaronder begrepen het verstrekken van
borgstellingen;
Kopen en bezwaren van registergoederen
het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, verkrijgen, vervreemden en bezwaren van
registergoederen;
Pensioen en stamrechten
het aangaan of overnemen van pensioen- en/of stamrechtovereenkomsten, alsmede het
beleggen en beheren van andere vermogensbestanddelen, waaronder het deelnemen in
pensioenlichamen;
Slotverklaring doelstellingen
het uitvoeren van alle voorkomende werkzaamheden die met het vermelde doel in verband
staan of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

KERNWAARDEN BIJ HET TE BEREIKEN DOEL.
Artikel 2a.
1. Voorts tracht de coöperatie dit doel te bereiken door onder meer het benadrukken en actief
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uitdragen van de navolgende kernwaarden;
a. vertrouwen: vertrouwen in eigen kracht en in elkaar. Voorts onder meer het vertrouwen
hebben in het kunnen bereiken van doelen die meer dienen dan het persoonlijk gewin.
b. verantwoordelijkheid nemen: leiderschap nemen en tonen, initiatieven nemen en
voorstellen doen; wanneer zaken anders moeten betekent dat, daar ook de
verantwoordelijkheid voor nemen.
c. vermogen: het eigen kennisgebied, het vermogen tot invloed en het vermogen tot
vernieuwen, daarbij de eigen kracht, kennis en kunde, leer- en combineervermogen
inzettend, ontplooiingsdrang; het leveren van kwaliteit in het eigen functioneren en het
besluitvaardig zijn in het belang van het cultureel eindresultaat.
d. verbinding: het hanteren van een open en respectvolle wijze van communiceren met de
ander; elkaar willen en weten te bereiken. Nieuwsgierig zijn naar de ander, teamgericht
denken en handelen en investeren in een goede onderlinge werksfeer.
e. verdieping: interesse hebben in de ander en in uzelf, waarbij wezenlijke vragen worden
gesteld als waar gaat het om, wat heeft toegevoegde waarde, wat geeft en heeft zin en wat
is wezenlijk.

LEDEN
Artikel 3.
1. De coöperatieve vereniging kent de navolgende leden:
a. de oprichters, zij hebben ieder tienduizend (10.000) stemmen;
b. publiekrechtelijke rechtspersonen, zij hebben ieder eenduizend (1.000) stemmen. Er kunnen
ten hoogste twintig (20) publiekrechtelijke rechtspersonen lid zijn van de coöperatieve
vereniging;
c. privaatrechtelijke rechtspersonen, zij hebben ieder eenhonderd (100) stemmen. Er kunnen
ten hoogste tweehonderd (200) privaatrechtelijke rechtspersonen lid zijn van de
coöperatieve vereniging;
d. natuurlijke personen, zij hebben ieder een (1) stem. Er kunnen ten hoogste twintigduizend
(20.000) natuurlijke personen lid zijn van de coöperatieve vereniging.
2. leden zijn zij die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als zodanig
zijn toegelaten.
In geval van niet-toelating door het bestuur kan de Raad van Commissarissen nagedaan beroep
alsnog tot toelating besluiten.
3. Leden kunnen voorts zijn:
a. zij op wie het lidmaatschap is overgegaan door vervreemding als bedoeld in
artikel 6; en
b. zij op wie het lidmaatschap is overgegaan krachtens erfrecht als bedoeld in artikel 6a;
Tenzij het bestuur en/of de Algemene ledenvergadering zich tegen een overgang als in dit lid bedoeld,
verzet.

LIDMAATSCHAP
Artikel 4.
Non-aansprakelijkheid voor verbintenissen
1. De leden en de oud-leden zijn niet aansprakelijk voor de verbintenissen der coöperatie.
Rechten van de leden in het ledenregister
2. Het lidmaatschap en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen zijn ondeelbaar. Elk
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4.
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6.

7.

8.

9.

lidmaatschap wordt geregistreerd in het daartoe bestemde ledenregister en omvat de registratie
van leden met daaraan verbonden stemrechten als omschreven in artikel 3 van deze statuten, de
uitgegeven zeggenschapsverhouding, de deelgerechtigdheid in het coöperatief vermogen, de
deelgerechtigdheid in de winst van de coöperatie en de deelgerechtigdheid in het liquidatiesaldo.
Vererving lidmaatschap
Het lidmaatschap kan door vererving overgaan en is vatbaar voor vervreemding met
inachtneming van het in deze statuten bepaalde.
Statutaire reserves
Aan het lidmaatschap is mede verbonden de verplichting dat de leden door middel van hun
uitdelingsrechten in de winst, een statutaire reserve zullen volstorten tot het bedrag dat jaarlijks
door de algemene ledenvergadering zal worden vastgesteld. De statutaire reserve dient ter
versterking van het eigen vermogen van de coöperatie. Jaarlijks kan de algemene
ledenvergadering besluiten de hoogte van de te bereiken statutaire reserve aan te passen.
Ook kan een cultureel dividend worden toegekend aan de leden, dan wel dat dit dividend wordt
gereserveerd voor de leden. Nadere uitwerking van een cultureel dividend wordt in het
huishoudelijk reglement opgenomen.
Huishoudelijk reglement en overige reglementen
Het lidmaatschap wordt beheerst door deze statuten met als uitbreiding en/of aanvulling op deze
statuten een door de algemene ledenvergadering vast te stellen bindend huishoudelijk reglement
of overige, nader te noemen, reglementen. Deze reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet
en/of deze statuten.
Stemrecht gemachtigde
Indien een lidmaatschap tot een onverdeeldheid behoort, kan deze slechts door één gemachtigde
van hen tegenover de coöperatie worden vertegenwoordigd en alleen deze gemachtigde mag het
stemrecht in de algemene ledenvergadering uitoefenen.
Lid-rechtspersoon
Van een lidrechtspersoon als bedoeld in artikel 3 letter e, dient een directeur, commissaris of
bestuurslid door het bestuur van het lidrechtspersoon te worden gemachtigd om deze tegenover
de coöperatie te vertegenwoordigen, met dien verstande dat per lid-rechtspersoon slechts één
persoon kan worden gemachtigd en alleen door deze gemachtigde het stemrecht in de algemene
ledenvergadering kan worden uitgeoefend.
Liquidatiesaldo
Het lidmaatschap omvat voorts het recht, na ontbinding der coöperatie, op een deel van het
liquidatiesaldo, vastgelegd in het ledenregister overeenkomstig artikel 4 lid 2 van deze statuten,
daarbij bijzondere bepalingen niet uitgesloten, alsmede alle overige rechten en verplichtingen
welke uit deze statuten blijken.
Uitgesloten aansprakelijkheid
Elke aansprakelijkheid van de leden of de oud-leden voor een tekort van de coöperatie is
uitgesloten.

EINDE LIDMAATSCHAP
Artikel 5.
Het lidmaatschap eindigt door:
a. opzegging door het lid onder gelijktijdige overdracht van de aan het lidmaatschap verbonden
rechten en plichten;
b. opzegging en vervreemding door het lid onder gelijktijdige overdracht van de aan het
lidmaatschap verbonden rechten en verplichtingen aan een (nieuw) lid van de coöperatie;
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c.
d.
e.
f.

door overlijden;
ontzetting uit het lidmaatschap als bedoeld in artikel 7;
faillissement van een lid-rechtspersoon;
bij definitieve liquidatie van een lid-rechtspersoon, tenzij deze liquidatie het gevolg is van
fusie of splitsing en het lidmaatschap vatbaar is voor overgang.

VERVREEMDING VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 6.
1. De vervreemding van het lidmaatschap behoeft de voorafgaande goedkeuring van het bestuur
en/of de leden oprichters. Goedkeuring zal uitsluitend in zeer bijzondere gevallen mogelijk zijn. In
het Huishoudelijke Reglement zullen regels voor vervreemding nader worden uitgewerkt. Na het
verkrijgen van deze goedkeuring zal de overdracht binnen drie maanden dienen plaats te vinden.
2. De goedkeuring wordt geacht te zijn verleend, indien het bestuur en/of de leden oprichters niet
binnen zes maanden nadat het verzoek bij het bestuur van de coöperatie is ingediend heeft
beslist. Indien het bestuur en/of de leden oprichters goedkeuring voor de vervreemding weigert, is
de coöperatie verplicht het lid in de gelegenheid te stellen uit de coöperatie te treden onder
gelijktijdige vergoeding van de waarde van het lidmaatschap.
3. De waarde van het lidmaatschap wordt, indien daar geschil over bestaat, vastgesteld door drie
deskundigen, waarvan er één door het uittredende lid wordt aangewezen, één door het bestuur,
welke de aldus aangewezen deskundigen tezamen een derde aanwijzen. Indien het uittredende
lid en/of het bestuur in gebreke blijft een deskundige aan te wijzen, zal de meest gerede partij
aanwijzing van de ontbrekende deskundige kunnen vragen aan de voorzitter van de Kamer van
Koophandel binnen welk ressort de coöperatie statutair is gevestigd.

VERKRIJGING VAN HET LIDMAATSCHAP KRACHTENS ERFRECHT
Artikel 6a
1. De verkrijging van het lidmaatschap krachtens erfrecht behoeft de voorafgaande goedkeuring van
het bestuur of van de algemene ledenvergadering.
2. Indien de erfgena(a)m(en) niet als lid/leden toetreedt/toetreden tot de coöperatie kan/kunnen
deze(n) het lidmaatschap overdragen aan de coöperatie. De coöperatie is verplicht de
erfgena(a)m(en) de waarde van het lidmaatschap te vergoeden.
3. Indien het bestuur en/of de algemene ledenvergadering besluit de erfgena(a)m(en) niet als
lid/leden toe te laten, is de coöperatie verplicht de waarde van het lidmaatschap aan de
erfgena(a)m(en) te vergoeden.
4. De waarde van het lidmaatschap wordt, indien daar geschil over bestaat, vastgesteld door drie
deskundigen, waarvan er één door de erfgena(a)m(en) van het overleden lid wordt aangewezen,
één door het bestuur, welke aldus aangewezen deskundigen tezamen een derde aanwijzen.
Indien de erfgena(a)m(en) van het overleden lid of het bestuur in gebreke blijft een deskundige
aan te wijzen, zal de meest gerede partij aanwijzing van de ontbrekende deskundige kunnen
vragen aan de voorzitter van de Kamer van Koophandel binnen welk ressort de coöperatie
statutair is gevestigd.

ONTZETTING UIT HET LIDMAATSCHAP
Artikel 7.
1. Indien een lid der coöperatie handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de
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3.

4.

coöperatie of de coöperatie op onredelijke wijze benadeelt, kunnen de leden oprichters besluiten
tot ontzetting uit het lidmaatschap van het betrokken lid, nadat lid te hebben gehoord. De leden
oprichters kunnen over een ontzetting van een lid een rechtsgeldig besluit nemen. Indien
noodzakelijk dient dit besluit met ten minste twee/derde meerderheid van alle leden oprichters te
worden genomen.
Indien het betrokken lid in de vergadering, waar het besluit tot zijn ontzetting valt, niet aanwezig
is, zal hij daarvan bij deurwaardersexploot in kennis worden gesteld.
Het bepaalde in artikel 8a lid 12 is van toepassing.
Door het besluit tot ontzetting vervallen alle uit het lidmaatschap voortvloeiende rechten van
rechtswege aan de coöperatie, zonder dat de coöperatie tot enigerlei vergoeding of
schadeloosstelling is gehouden, onverminderd de verplichting van de coöperatie tot financiële
afwikkeling en het doen van rekening en verantwoording te dezer zake jegens het ontzette lid.
Door het besluit tot ontzetting van een lid, wordt al hetgeen de coöperatie van het ontzette lid te
vorderen heeft, terstond opeisbaar. De waarde van het lidmaatschapsrecht zal door de
coöperatie dienen te worden vergoed aan het uit zijn lidmaatschap ontzette lid en kan worden
verrekend met hetgeen de coöperatie van het lid te vorderen heeft. De waarde van het
lidmaatschap wordt vastgesteld overeenkomstig het hiervoor in artikel 6 lid 3 bepaalde.

BESTUUR
Artikel 8.
1. Het bestuur der coöperatie bestaat uit ten minste drie (3) personen (natuurlijke en/of
rechtspersonen) met een maximum van zeven personen, welke gekozen worden uit de leden der
coöperatie. Van een lid-rechtspersoon is de gemachtigde als bedoeld in artikel 4 lid 7 als
bestuurslid verkiesbaar. De algemene ledenvergadering stelt vast wie van de bestuursleden
voorzitter, secretaris en penningmeester zal zijn. De functies van secretaris en penningmeester
kunnen in één persoon verenigd zijn.
2. Het bestuur vertegenwoordigt de coöperatie.
Twee gezamenlijk handelende bestuursleden vertegenwoordigen eveneens de coöperatie in en
buiten rechte; indien één bestuurslid in functie is, vertegenwoordigt dit bestuurslid de coöperatie
in en buiten rechte.
Indien het aantal bestuursleden beneden de twee is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het
bestuur is echter verplicht zo spoedig mogelijk middels het bijeenroepen van de algemene
ledenvergadering te voorzien in de vacature(s). Het bestuur is bevoegd onder zijn
verantwoordelijkheid aan een van de bestuursleden of aan derden beperkte
vertegenwoordigingsbevoegdheid (procuratie) te verlenen; van een en ander zal publicatie
plaatsvinden in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
3. De leden van het bestuur worden in beginsel voor onbepaalde tijd benoemd door de algemene
ledenvergadering; zij kunnen door de algemene ledenvergadering te allen tijde worden ontslagen.
Nadere regels omtrent toetreding van het bestuur, rooster van aftreden en
bestuursbevoegdheden zullen in het Huishoudelijk Reglement worden opgenomen.
4. Behalve door ontslag, eindigt het bestuurslidmaatschap tevens:
a. door beëindiging van het lidmaatschap conform het gestelde in artikel 5;
b. door vrijwillig aftreden.
5. Behoudens de beperkingen volgens de statuten en het Huishoudelijk Reglement is het dagelijks
bestuur, voorzitter, secretaris en penningmeester, belast met het besturen van de coöperatie.
Steeds kunnen bij bestuursbesluiten taken en verantwoordelijkheden van de bestuursleden
worden vastgesteld. De bestuursleden kunnen zich bij de uitoefening daarvan, na goedkeuring
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door de algemene ledenvergadering, laten bijstaan door één of meer door het bestuur te
benoemen adviseurs.

RAAD VAN COMMISSARISSEN
Artikel 8a.
1. De algemene ledenvergadering kan besluiten een Raad van Commissarissen in te stellen als
bedoeld in artikel 2:57 Burgerlijk Wetboek, welke tot taak zal hebben het toezicht houden op het
beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de rechtspersoon en de daarmee
verbonden onderneming. De Raad van Commissarissen staat het bestuur met raad ter zijde.
Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de
rechtspersoon en de daarmee verbonden onderneming.
2. De Raad van Commissarissen treedt in functie per de datum dat de leden van de Raad van
Commissarissen zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het
bestuur is verplicht voor deze inschrijving te zorgen binnen veertien dagen na de algemene
ledenvergadering waarin het desbetreffende besluit is genomen en de leden van de Raad van
Commissarissen zijn benoemd.
3. De Raad van Commissarissen zal bestaan uit ten minste drie (3) personen met een maximum
van vijf (5) natuurlijke personen, welke geen lid behoeven te zijn van de coöperatie. Zij mogen
echter geen bestuurslid en/of werknemer van de coöperatie zijn.
4. De commissarissen worden door de algemene ledenvergadering benoemd voor een periode van
drie jaren en kunnen voor maximaal twee (2) periodes worden herbenoemd. Een commissaris
treedt echter uiterlijk af op de dag volgende op de dag waarop de jaarlijkse algemene
ledenvergadering tot zijn ontslag besluit.
5. Commissarissen hebben in de algemene ledenvergadering slechts een adviserende stem, doch
geen stemrecht. Een commissaris die tevens lid is van de coöperatie behoudt in die
hoedanigheid in de algemene ledenvergadering het aan zijn/haar lidmaatschap toegekende
stemrecht.
6. De Raad van Commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.
7. De Raad van Commissarissen vergadert ten minste tweemaal per jaar en voorts zo dikwijls als
de voorzitter of een ander lid van de Raad van Commissarissen dat wenst. De oproepingstermijn
bedraagt ten minste vijf dagen.
8. De Raad van Commissarissen kan slechts besluiten nemen bij meerderheid van stemmen in een
vergadering waartoe de leden tijdig werden opgeroepen. Vond geen (tijdige) oproeping plaats
dan kunnen besluiten slechts worden aangenomen in een vergadering waarin alle
commissarissen aanwezig zijn.
9. De Raad van Commissarissen kan het bestuur oproepen in zijn vergadering aanwezig te zijn.
10. De Raad van Commissarissen doet van het in zijn vergaderingen behandelde aantekening
houden in een notulenboek.
11. Commissarissen kunnen te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden ontslagen,
doch niet nadat de betrokkene de gelegenheid heeft gehad zich te verantwoorden.
12. Een lid dat is ontzet uit zijn lidmaatschap, staat tegen dat besluit beroep open bij de Raad van
Commissarissen, binnen een maand na datum van het poststempel van de aangetekende brief
waarin hem/haar het desbetreffende besluit is medegedeeld. De Raad van Commissarissen
beslist over het beroep in de vorm van een niet-bindende uitspraak binnen een maand na
ontvangst van het beroep en deelt zijn beslissing schriftelijk mede aan het desbetreffende lid en
aan het bestuur. Gedurende de beroepstermijn geldt een lid als te zijn geschorst en kunnen de
lidmaatschapsrechten niet worden uitgeoefend.
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Indien er geen Raad van Commissarissen in functie is kan het beroep tegen ontzetting worden
ingesteld bij de algemene levenvergadering, die in haar eerstvolgende vergadering terzake
besluit.
13. Het bestuur houdt de Raad van Commissarissen geregeld op de hoogte van de gang van zaken
in de coöperatie en geeft deze alle verlangde inlichtingen.
14. Het bestuur deelt de Raad van Commissarissen in ieder geval mede de besluiten:
a. welke strekken tot het verwerven, vervreemden of bezwaren van onroerende zaken;
b. tot het verstrekken of aanvaarden van geldleningen of kredieten ongeacht de grootte van het
bedrag daarvan;
c. waardoor de coöperatie zich begeeft op een nieuw werkterrein (stichting van nieuwe
bedrijven of instellingen daaronder begrepen) of waardoor bestaande bedrijven of
instellingen worden opgeheven of ingrijpend worden gereorganiseerd;
d. omtrent het toekennen van pensioenrechten.

JAARVERSLAG, REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 9.
1. Het coöperatiejaar is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de coöperatie zodanige aantekeningen te
houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. De
leidraad daartoe is de wettelijke regelgeving uit Boek 2 Titel 9 van het Burgerlijk Wetboek.
3. Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering binnen zes maanden na afloop van het
coöperatiejaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering, zijn
jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans, een winst- en verliesrekening en een
toelichting - deze stukken hierna ook te noemen "jaarrekening" - rekening en verantwoording over
zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur.
4. De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuursleden en indien in functie door alle
commissarissen. Ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder
opgave van reden(en) melding gemaakt. De jaarrekening en de jaarverslagen van het bestuur
worden ten minste zeven dagen voor de ter behandeling van deze stukken bijeengeroepen
algemene ledenvergadering aan de leden toegezonden, hetzij compleet, hetzij in gecertificeerde
samenvatting.
5. a. De coöperatie verleent opdracht tot onderzoek van de jaarrekening, tenzij daarvan is
vrijgesteld op grond van de wet en de algemene vergadering heeft besloten geen opdracht
tot onderzoek te verstrekken. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering
van aandeelhouders bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan komt het de raad van
commissarissen deze bevoegdheid toe. Ontbreekt een raad van commissarissen of blijft
deze in gebreke, dan komt het bestuur deze bevoegdheid toe. De opdracht kan te allen tijde
worden ingetrokken door de algemene vergadering van aandeelhouders en door degenen
die haar heeft verleend.
b. De opdracht wordt verleend aan een daartoe op grond van de wet bevoegde accountant. De
aanwijzing van een accountant wordt door generlei voordracht beperkt.
c. Degene aan wie de opdracht is verstrekt, brengt van zijn onderzoek schriftelijk verslag uit
aan de raad van commissarissen en het bestuur.
6. Het verslag wordt gevoegd bij de jaarrekening welke conform het hiervoor sub 4 bepaalde wordt
toegezonden aan de leden, tezamen met het advies van de Raad van Commissarissen ieder een
Raad in functie is.
7. Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is geweest, zal aan de
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algemene vergadering het voorstel worden gedaan om kwijting te verlenen aan het bestuur voor
het door hen in het boekjaar gevoerde beleid en aan de Raad van Commissarissen, indien deze
in functie is, voor zijn toezicht op het bestuur over het boekjaar, voor zover van dat beleid
respectievelijk toezicht uit de jaarrekening of het jaarverslag blijkt of tijdens de algemene
vergadering is kenbaar gemaakt.

LEDENVERGADERINGEN
Artikel 10.
1. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het coöperatiejaar zal een algemene
ledenvergadering worden gehouden, waarin door het bestuur verslag wordt uitgebracht over het
in het afgelopen coöperatiejaar gevoerde bestuur. Voorts zal de algemene ledenvergadering in
deze vergadering vaststellen de definitieve bijdrage door, dan wel de uitkering aan ieder lid, met
inachtneming van het gestelde in artikel 4 lid 4 van deze statuten.
2. Ledenvergaderingen worden voorts zo dikwijls gehouden als de voorzitter en de secretaris dit
nodig achten, alsmede indien ten minste tien procent (10 %) van de stemgerechtigde leden,
onder nauwkeurige schriftelijke opgave van de te behandelen punten, zulks verzoeken aan het
bestuur.
3. Indien een door de leden verlangde ledenvergadering niet binnen vier weken na het daartoe
strekkende verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers bevoegd zelf een ledenvergadering
bijeen te roepen met inachtneming van de bepalingen van deze statuten.
4. De voorzitter van de coöperatie is belast met de leiding van de ledenvergadering. Bij diens
afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding. De oproeping ter vergadering vindt
plaats met een termijn van ten minste zeven dagen en wordt verzonden naar de adressen van de
leden, zoals deze door hen schriftelijk aan de secretaris zijn opgegeven; zij bevat opgave van de
punten der agenda, alsmede de datum, uur en plaats van de ledenvergadering.
5. Van het verhandelde in de ledenvergaderingen worden, tenzij hiervan een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, onderhandse notulen gehouden, welke moeten worden ondertekend
door de voorzitter en de secretaris; ieder lid kan te allen tijde inzage van de notulen verlangen.

STEMRECHT
Artikel 11.
1. Slechts leden zijn bevoegd, hetzij in persoon, hetzij middels een aan een medelid schriftelijk
verleende volmacht, in de ledenvergadering het woord te voeren en stemrecht uit te oefenen.
Personen in dienst van de coöperatie kunnen niet als gemachtigde optreden. Een lid kan niet
meer dan twee andere leden vertegenwoordigen.
2. Alle besluiten, waarvoor in deze statuten geen andere regeling is voorgeschreven, worden
genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.
3. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Indien bij
stemming over personen geen van de kandidaten de volstrekte meerderheid der uitgebrachte
stemmen verkrijgt, wordt herstemd tussen de twee personen, die de meeste stemmen op zich
verenigd hebben. Staken dan opnieuw de stemmen, dan beslist het lot. Blanco stemmen zijn van
onwaarde.
4. Met een besluit van de ledenvergadering staat gelijk een voorstel, waarmee alle leden schriftelijk
hun instemming hebben betuigd.
5. In een algemene ledenvergadering, waarin minder dan twee/derde van het aantal stemmen
aanwezig is, kan geen geldig besluit worden genomen. In dat geval zal een nieuwe algemene
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ledenvergadering worden uitgeschreven, te houden niet vroeger dan twee en niet later dan zes
weken na de eerste. In de oproeping tot deze algemene ledenvergadering zal mededeling
worden gedaan, dat de komende vergadering een tweede algemene ledenvergadering is, als
bedoeld in dit artikel. In deze tweede algemene ledenvergadering zal over de aanhangige
onderwerpen een besluit kunnen worden genomen, indien de leden oprichters daarbij aanwezig
zijn casu quo vertegenwoordigd zijn en te dier zake geldige stemmen uitbrengen.

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING
Artikel 12.
1. Besluiten tot wijziging van deze statuten of tot ontbinding der coöperatie kunnen slechts genomen
worden in een algemene ledenvergadering waarbij alle leden oprichters en alle publiekrechtelijke
rechtspersonen leden vertegenwoordigd zijn. Besluiten tot statutenwijziging of ontbinding der
coöperatie worden in dit verband geacht te zijn genomen bij een meerderheid van ten minste
zestig procent (60 %) van het aantal uitgebrachte stemmen. De oproeping tot de
ledenvergadering dient de te behandelen punten te vermelden alsmede de tekst van de
voorgestelde wijziging en de plaats waar deze tekst voor de leden ter inzage ligt.
2. In een algemene ledenvergadering waarin niet het minimum aantal vereiste leden als bedoeld
onder sub 1 van dit artikel aanwezig is, kunnen te dier zake geen geldige besluiten worden
genomen. In dat geval zal een nieuwe algemene ledenvergadering worden uitgeschreven, te
houden niet vroeger dan twee en niet later dan zes weken na de eerste. In de oproeping tot deze
algemene ledenvergadering zal mededeling worden gedaan dat de komende vergadering een
tweede ledenvergadering is als bedoeld in dit artikel. In deze algemene ledenvergadering zal
over de aanhangige onderwerpen een besluit kunnen worden genomen, mits daarbij alle leden
oprichters aanwezig zijn, en zulks met een meerderheid van ten minste zestig procent (60 %)van
het aantal uitgebrachte stemmen.

LIQUIDATIE
Artikel 13.
1. Tenzij de algemene ledenvergadering anders beslist treden na het besluit tot ontbinding van de
coöperatie de bestuursleden op als liquidateurs. De vereffening geschiedt onder toezicht van de
Raad van Commissarissen indien en voorzover er een Raad van Commissarissen is ingesteld.
De bevoegdheden van de liquidateurs worden vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
De coöperatie blijft voortbestaan zolang dit voor de vereffening van haar vermogen nodig is.
2. Het liquidatiesaldo komt toe aan de leden van de coöperatie met inachtneming van het gestelde
in artikel 4 lid 8 van deze statuten.

OVERGANGSBEPALING
Artikel 14.
1. In afwijking van het bepaalde in artikel 8 lid 3 worden de leden van het bestuur voor de
allereerste keer bij de akte van oprichting benoemd.
2. In afwijking van het bepaalde in artikel 8a wordt de eerste Raad van Commissarissen bij de akte
van oprichting ingesteld en worden de leden van de Raad van Commissarissen voor de
allereerste keer bij die akte benoemd.
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