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OPRICHTING COÖPERATIE
Heden, vijfentwintig januari tweeduizend dertien, verschenen voor mij,
Mr Marcus Johannes Sprenkels, notaris te Wijk bij Duurstede:
1. de heer Hendrik MUIS, geboren te de Noordoostelijke Polder op vijftien maart
negentienhonderd drieënvijftig, (paspoort nummer: NX98576J6, afgegeven te Wijk
bij Duurstede op dertien maart tweeduizend negen), ongehuwd en niet geregistreerd
als partner, wonende te (3961 MA) Wijk bij Duurstede, Inundatiekanaal 3;
2. de heer Albertus Johannes WILLEMS, geboren te Cothen op elf april
negentienhonderd achtenzestig, (Nederlandse identiteitskaart nummer: IGF7D0599,
afgegeven te Wijk bij Duurstede op een juli tweeduizend elf), gehuwd, wonende te
(3961 BP) Wijk bij Duurstede, Van Nijendaalhof 11;
3. mevrouw Henriëtte Catharina Johanna SANDERS, geboren te Doorn op drie
februari negentienhonderd tweeënzestig, (paspoort nummer: NN84C6820,
afgegeven te Wijk bij Duurstede op achttien juli tweeduizend acht), ongehuwd en
niet geregistreerd als partner, wonende te (3961 CG) Wijk bij Duurstede, Singel 41;
4. de heer Mr Floris Meindert Robert ZIJDERVELD, geboren te Dordrecht op
vijftien oktober negentienhonderd drieënzestig, (paspoort nummer: NNLJDR835,
afgegeven te Wijk bij Duurstede op zes mei tweeduizend acht), ongehuwd en niet
geregistreerd als partner, wonende te (3961 HJ) Wijk bij Duurstede, Amstel 16.
De comparanten verklaarden op te richten een coöperatie en daarvoor vast te stellen de
navolgende:
STATUTEN
Artikel 1 - Naam en zetel
1. De coöperatie draagt de naam: EigenWijkse Energie Coöperatie U.A..
2. De coöperatie is gevestigd te Wijk bij Duurstede en is aangegaan voor onbepaalde
tijd.
Artikel 2 - Doel
1. De coöperatie heeft ten doel:
a. het stimuleren van het gebruik van duurzaam opgewekte energie;
b. het produceren, doen produceren en/of verhandelen van duurzame energie;
c. het stimuleren van besparingen op het gebruik van energie;
d. al hetgeen daartoe behoort of bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.
2. Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer:
a. het uitoefenen van een bedrijf ten behoeve van de leden;
b. het geven van voorlichting over de opwekking en het gebruik van duurzame
energie;
c. het oprichten van, deelnemen in of samenwerken met organisaties, als dat voor
het bereiken van het doel van de coöperatie bevorderlijk kan zijn;
d. het doorgeven / leveren van duurzame energie en/of de (technische) middelen
voor de productie daarvan aan haar leden;

-2e.

het (mede)financieren van toepassingen voor de opwekking van duurzame
energie.
f. het uitvoeren van alle voorkomende werkzaamheden die met het vermelde doel
in verband staan of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Artikel 3 - Boekjaar
1. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
Artikel 4 –Lidmaatschap, het ledenregister, participaties
1. Leden van de coöperatie kunnen zijn natuurlijke personen en rechtspersonen. In een
huishoudelijk reglement kunnen nadere vereisten voor het lidmaatschap worden
gesteld.
2. Een samenwerkingsvorm zonder rechtspersoonlijkheid kan als lid worden
aangemerkt mits de (rechts)personen die van deze samenwerkingsvorm deel
uitmaken, één van hen of een derde aanwijzen om krachtens schriftelijke volmacht
de samenwerkingsvorm tegenover de coöperatie in alle opzichten te
vertegenwoordigen. De samenwerkingsvorm wordt als één lid aangemerkt.
3. De aanvraag van het lidmaatschap van de coöperatie geschiedt door een schriftelijk
verzoek aan de coöperatie onder verstrekking van alle door de coöperatie verlangde
gegevens.
4. Het bestuur houdt een ledenregister bij waarin de namen en adressen van de leden
zijn vermeld, en bij samenwerkingsvormen zonder rechtspersoonlijkheid de naam
en het adres van degene die de samenwerkingsvorm vertegenwoordigt.
5. Ieder lid is verplicht om een nadere bijdrage te leveren aan het eigen vermogen van
de coöperatie (ledenkapitaal) door middel van het nemen van één of meer
participaties, elk met een in een afzonderlijk reglement te bepalen nominale waarde.
Deelneming middels participaties geschiedt onder gehoudenheid van de verkrijger
tot storting van het nominale bedrag ervan in geld te voldoen voor of op het tijdstip
van de verkrijging.
6. De participaties luiden op naam. Er worden geen participatiebewijzen uitgegeven.
Van het door ieder lid te houden aantal participaties wordt melding gemaakt in het
register als bedoeld in artikel 4 lid 4.
7. De participaties zijn vanaf vijf jaar (of na een termijn zoals door het bestuur
bepaald) na datum uitgifte inwisselbaar bij de coöperatie.
8. Tot uitgifte van participaties en omtrent de voorwaarden waaronder de toekenning
geschiedt, wordt besloten door het bestuur, welk besluit is onderworpen aan de
goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering. Bij afzonderlijk reglement vast te
stellen door het bestuur, onder goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering,
wordt geregeld al hetgeen naar het oordeel van het bestuur met betrekking tot de
participaties regeling behoeft.
9. Indien een lid participaties wenst te verkrijgen richt hij een daartoe strekkend
verzoek tot het bestuur op door het bestuur vast te stellen voorwaarden. De
aanvrager vermeldt het aantal participaties dat hij wil verkrijgen en verstrekt alle
door het bestuur nodig geoordeelde gegevens. Het bestuur beslist over de aanvraag,
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belang van de coöperatie acht.!
10. Participaties zijn persoonlijk, niet overdraagbaar en niet voor overgang vatbaar. Op
de participaties kunnen derhalve geen beperkte rechten worden gevestigd.!
11. Door beëindiging van het lidmaatschap van een lid komt/komen de door dat lid
gehouden participatie(s) te vervallen.
Artikel 5 - Overdracht en overgang lidmaatschap
Het lidmaatschap is vatbaar voor overgang door fusie, splitsing of erfopvolging, met
dien verstande dat de lidmaatschapsrechten pas kunnen worden uitgeoefend nadat de
overgang is goedgekeurd door de coöperatie. Artikel 4 lid 3 is van overeenkomstige
toepassing.
Artikel 6 - Einde lidmaatschap
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid. Is een rechtspersoon lid van de coöperatie dan
eindigt zijn lidmaatschap wanneer hij ophoudt te bestaan, tenzij dit ophouden
te bestaan het gevolg is van fusie of splitsing en het lidmaatschap vatbaar is
voor overgang;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door het bestuur, namens de coöperatie, wegens het niet (meer)
voldoen aan de vereisten van het lidmaatschap door statuten of huishoudelijk
reglement gesteld, of wanneer redelijkerwijze van de coöperatie niet (meer)
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
d. door ontzetting door het bestuur, indien het lid in strijd met de statuten, het
huishoudelijk reglement of de besluiten van de coöperatie handelt, of de
coöperatie op onredelijke wijze benadeelt en/of de activiteiten van het lid
dermate in strijd zijn met de doelstelling van de coöperatie dat het bestuur dit
niet verenigbaar acht; de betrokkene wordt schriftelijk van het besluit tot
ontzetting in kennis gesteld, onder opgave van de redenen; hem staat binnen
één maand na ontvangst van de kennisgeving beroep op de Algemene
Ledenvergadering open; gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep
is het lid geschorst.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde
van een boekjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn
van ten minste 1 maand.
Artikel 7 – Middelen en geldelijke bijdragen
1. De middelen van de coöperatie bestaan uit: de participaties van (toetredende) leden
als bedoeld in artikel 4, eventuele jaarlijkse contributies van de leden, bijdragen al
dan niet van financiële aard van donateurs, giften, erfstellingen, subsidies, leningen
van leden en van derden, het door de Algemene Ledenvergadering gereserveerde
deel van een batig saldo uit de bedrijfsvoering en andere inkomsten.
2. Het bestuur kan een jaarlijkse contributie vaststellen. De Algemene
Ledenvergadering is bevoegd een maximum bedrag voor de jaarlijkse contributie
vast te stellen.
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Indien in de loop van het boekjaar het lidmaatschap eindigt, blijven de participaties
en de eventuele contributie voor het geheel verschuldigd. Bij het einde van het
lidmaatschap als vermeld in artikel 6 komen de participaties toe aan de inlegger. De
termijn waarop participaties terugbetaald worden zal in een afzonderlijk reglement
bepaald worden.
Artikel 8 - Aansprakelijkheid
De leden zijn, behoudens voor het bedrag van hun participatie(s), niet aansprakelijk
voor de schulden van de coöperatie, noch tijdens hun lidmaatschap, noch later, noch
voor een tekort ingeval van een ontbinding of gerechtelijke vereffening.
Artikel 9 - Benoeming, schorsing en ontslag van het bestuur
1. De Algemene Ledenvergadering bepaalt het aantal bestuurders met een maximum
van negen. De bestuurders worden uit de leden benoemd. Bestuurders worden door
de Algemene Ledenvergadering benoemd.
2. Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester en eventueel plaatsvervangers voor hen.
3. Het bestuur stelt onder andere aan de hand van de voorgeschreven zittingsduur van
maximaal vier jaar, tot aan de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering in het
vierde jaar, een rooster van aftreden vast. Daarbij moet worden voorkomen dat het
periodiek aftreden een evenwichtig functioneren van het bestuur in gevaar brengt.
Een aftredend bestuurslid is terstond herbenoembaar.
4. Bestuurders kunnen te allen tijde zonder opgave van redenen door de Algemene
Ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. Een besluit tot schorsing en
ontslag behoeft dezelfde meerderheid van stemmen en hetzelfde quorum als een
besluit tot statutenwijziging.
Artikel 10 - Bestuursbevoegdheid
1. Het bestuur is belast met het besturen van de coöperatie en is daartoe bevoegd alle
rechtshandelingen te verrichten, tenzij de statuten anders bepalen.
2. Het bestuur is bevoegd in het kader van de coöperatieve onderneming met haar
leden en met derden overeenkomsten te sluiten, met inachtneming van lid 5 van dit
artikel.
3. Zonder toestemming van de Algemene Ledenvergadering is het bestuur niet
bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of
bezwaren van registergoederen, noch tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de
coöperatie zich als borg of hoofdelijk medeschuldenares verbindt, zich voor een
derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde
verbindt.
4. Het bestuur kan uit zijn midden een dagelijks bestuur benoemen. Het bestuur kan,
tot wederopzegging, taken en bevoegdheden delegeren aan het dagelijks bestuur.
5. De Algemene Ledenvergadering kan bij een daartoe strekkend besluit duidelijk te
omschrijven besluiten van het bestuur aan haar goedkeuring onderwerpen. Een
dergelijk besluit van de Algemene Ledenvergadering wordt onmiddellijk aan het
bestuur medegedeeld. Het ontbreken van de goedkeuring van de Algemene
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bestuurders niet aan.
Artikel 11 - Bestuursvergaderingen
1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste twee andere
bestuurders dit wensen. De oproepingstermijn bedraagt ten minste drie dagen.
2. Voor het nemen van rechtsgeldige besluiten is vereist de aanwezigheid van ten
minste de helft van het aantal bestuurders. Indien oproeping niet rechtsgeldig heeft
plaatsgevonden kan het bestuur besluiten nemen indien alle bestuurders in die
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Het bestuur kan ook buiten
vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders zich schriftelijk of per e-mail
vóór het voorstel hebben uitgesproken. Van besluiten op deze wijze tot stand
gekomen wordt in de eerstvolgende bestuursvergadering mededeling gedaan.
Artikel 12 - Vertegenwoordigingsbevoegdheid
1. Het bestuur vertegenwoordigt de coöperatie.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van de coöperatie komt bovendien toe aan
twee gezamenlijk handelende bestuurders.
3. Het bestuur is bevoegd, onverminderd het bepaalde in artikel 12 lid 2, aan een of
meer personen al dan niet doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid te
verlenen.
4. In alle gevallen waarin de coöperatie een tegenstrijdig belang heeft met één of meer
bestuurders kan de Algemene Ledenvergadering één of meer personen aanwijzen
om de coöperatie te vertegenwoordigen.
Artikel 13 – Directeur/Directie
1. Het bestuur kan een directeur of directie benoemen. De directeur/directie is
werkzaam onder toezicht en verantwoordelijkheid van het bestuur en wordt door
het bestuur van een schriftelijke instructie en door het bestuur te bepalen volmacht
voorzien.
2. De algemeen directeur is belast met de uitvoering van het beleid en de dagelijkse
leiding van het bedrijf conform de schriftelijke instructie hiervoor genoemd.
3. De directeur is verplicht de vergaderingen van het bestuur en van de Algemene
Ledenvergadering bij te wonen, indien dit door het bestuur of door degene die de
Algemene Ledenvergadering bijeenroept wordt verlangd.
Artikel 14 - Algemene Ledenvergaderingen
1. Het bestuur roept de Algemene Ledenvergadering bijeen, zo dikwijls het dit
wenselijk oordeelt of wanneer het daartoe volgens de wet verplicht is en tenminste
één maal per jaar.
2. De bijeenroeping van de Algemene Ledenvergadering geschiedt door een
schriftelijke mededeling, of per e-mail, of door een advertentie in een ter plaatse
waar de coöperatie gevestigd is gelezen nieuwsblad, aan de vergadergerechtigden
met in achtneming van een termijn van ten minste zeven dagen. Het bestuur kan
voorwaarden stellen aan het gebruik van elektronische communicatiemiddelen. Bij
de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
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Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot
het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen in een voltallige Algemene
Ledenvergadering, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene
Ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van
het verzoek. Aan de eis van dit schriftelijke verzoek is niet voldaan als het verzoek
slechts elektronisch is vastgelegd. Indien aan dit verzoek binnen veertien dagen
geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de
Algemene Ledenvergadering overgaan op de wijze als in lid 2 van dit artikel
bepaald. De verzoekers kunnen dan anderen dan bestuurders belasten met de leiding
van de Algemene Ledenvergadering.
4. Indien een andere dan voorgeschreven bijeenroeping plaats vond, op kortere termijn
of niet alle te behandelen punten op de agenda vermeld zijn, kan de Algemene
Ledenvergadering niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits alle
stemgerechtigden ter Algemene Ledenvergadering aanwezig of vertegenwoordigd
zijn, tenzij een zodanig aantal der aanwezigen als gerechtigd is tot het uitbrengen in
die Algemene Ledenvergadering van een tiende gedeelte der stemmen zich
daartegen verzet.
Artikel 15 - Toegang en stemrecht
1. Toegang tot de Algemene Ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst
zijn, de personen die deel uitmaken van de organen van de coöperatie, en degenen,
die daartoe door het bestuur en/of de Algemene Ledenvergadering zijn uitgenodigd.
Een geschorst lid heeft toegang tot de Algemene Ledenvergadering waarin het
besluit tot schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover het woord te voeren.
2. Stemgerechtigd in de Algemene Ledenvergadering zijn de leden die niet geschorst
zijn. Ieder van hen heeft één stem. Iedere stemgerechtigde kan aan een andere
stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem.
Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht
elektronisch is vastgelegd. Het bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van
elektronische communicatiemiddelen. Deze voorwaarden worden bij de oproeping
bekend gemaakt. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als
gevolmachtigde optreden.
3. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn deze niet in een
Algemene Ledenvergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur
genomen, dezelfde kracht als een besluit van de Algemene Ledenvergadering.
4. De voorzitter van de Algemene Ledenvergadering bepaalt de wijze waarop de
stemmingen in de Algemene Ledenvergadering worden gehouden.
5. Alle besluiten waarvoor bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is
voorgeschreven worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
stemmen.
6. 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
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na tussenstemming.
Artikel 16 - Vergaderorde
1. De Algemene Ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur
of, bij diens afwezigheid, door een andere aanwezige bestuurder.
2. Het door de voorzitter ter Algemene Ledenvergadering 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 juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats,
indien de meerderheid der Algemene Ledenvergadering of, indien de
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Van het ter Algemene Ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden
door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen
worden in dezelfde of in de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering vastgesteld
en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die Algemene
Ledenvergadering ondertekend.
Artikel 17 – Jaarrekening en Jaarverslag
Het bestuur brengt op een Algemene Ledenvergadering te houden binnen zes maanden
na afloop van het boekjaar, een jaarverslag uit en legt, onder overlegging van de
benodigde bescheiden, rekening en verantwoording af over haar in het afgelopen
boekjaar gevoerd beheer. Tevens biedt het bestuur, ter vaststelling door de Algemene
Ledenvergadering , de jaarrekening aan, welke moet worden opgesteld met
inachtneming van titel 8 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Het bestuur draagt
zorg dat de jaarrekening en het jaarverslag, alsmede de krachtens artikel 392 lid 1 van
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens, vanaf de oproep voor de
Algemene Ledenvergadering, bestemd tot behandeling van de jaarrekening, bij de
secretaris of op het adres van de coöperatie aanwezig zijn. De leden kunnen op afspraak
deze stukken inzien en er tegen kostprijs een afschrift van verkrijgen.
De Algemene Ledenvergadering benoemt elk jaar een commissie van tenminste twee
leden, die geen deel uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de
jaarrekening en verdere jaarstukken en brengt aan de Algemene Ledenvergadering
schriftelijk verslag van haar bevindingen uit. De termijn genoemd in het eerste lid, kan
door de Algemene Ledenvergadering met ten hoogste vijf maanden worden verlengd.
Indien de jaarrekening een batig saldo aangeeft boven het door de leden gekochte
participaties en de eventuele wettelijke reserves, kan de Algemene Ledenvergadering het
bestuur opdragen een uitkering aan de leden vast te stellen in een alsdan te bepalen
vorm.
Artikel 18 – Winst
1. Ten aanzien van de blijkens de vastgestelde jaarrekening over het afgelopen
boekjaar behaalde winst, geldt het volgende:
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de behaalde winst wordt primair toegevoegd aan een reserve die ten doel heeft
de continuïteit van de onderneming van de coöperatie.
In geval van beëindiging van participaties kan de daarvoor verschuldigde prijs
door het bestuur ten laste van voormelde reserve worden gebracht.
b. daarnaast kan het bestuur onder goedkeuring van de Algemene
Ledenvergadering, besluiten een deel van de winst te bestemmen als
reservering voor nieuwe duurzame energieprojecten;
c. tot slot kan aan de leden over hun bezit aan participaties een percentage
uitgekeerd worden, vast te stellen door het bestuur onder goedkeuring van de
Algemene Ledenvergadering, over de nominale waarde van de participaties,
hierna te noemen: dividend. Het bestuur kan ook besluiten om geen dividend
uit te keren.
2. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts
worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat.
Artikel 19 – Statutenwijziging, Ontbinding en Juridische Fusie of Splitsing
1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de Algemene
Ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging
van de statuten zal worden voorgesteld, genomen in een Algemene
Ledenvergadering met een meerderheid van tenminste drie/vierde van het aantal
uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden. De termijn voor de
oproeping tot een zodanige Algemene Ledenvergadering bedraagt ten minste
veertien dagen. Bij de oproeping moet worden vermeld waar op een geschikte
plaats ten minste vijf dagen vóór de Algemene Ledenvergadering een afschrift van
dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, voor de
leden ter inzage ligt tot na afloop van de dag waarop de Algemene
Ledenvergadering wordt gehouden. Het bepaalde in dit artikel is niet van
toepassing, indien in de Algemene Ledenvergadering alle leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen
wordt genomen.
2. Het bestuur is verplicht de statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen en deze
neer te leggen bij het handelsregister.
3. Het bepaalde in lid 1 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op een
besluit van de Algemene Ledenvergadering tot ontbinding van de coöperatie, tot
juridische fusie en tot juridische splitsing.
Artikel 20 – Vereffening bij ontbinding
1. De Algemene Ledenvergadering stelt bij haar besluit tot ontbinding van de
coöperatie de bestemming vast voor het batig saldo.
2. De vereffening geschiedt door het bestuur tenzij de Algemene Ledenvergadering
andere vereffenaars benoemt.
3. Indien de coöperatie op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft,
houdt zij op te bestaan. In dat geval doet het bestuur daarvan opgaaf aan het
handelsregister.
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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 voor zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van
de coöperatie uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden ‘in
liquidatie’.
5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende
baten meer aanwezig zijn.
6. De coöperatie houdt in geval van vereffening op te bestaan op het tijdstip waarop de
vereffening eindigt. De vereffenaars doen daarvan opgave aan het handelsregister
waar de coöperatie is ingeschreven.
7. De boeken en bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden coöperatie
blijven nadat de coöperatie heeft opgehouden te bestaan onder bewaring van de
door de vereffenaars aangewezen persoon, gedurende de door de wet gestelde
termijnen.
Binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht moet de aangewezen
bewaarder zijn naam en adres opgeven aan het handelsregister.
Artikel 21 Reglement
1. De Algemene Ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en
wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of
niet volledig wordt voorzien.
2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met
deze statuten.
Slotbepaling
Tenslotte verklaarden de comparanten:
1. Voor de eerste maal worden benoemd tot leden van het bestuur:
1. de heer Hendrik Muis, de comparant sub 1. voornoemd, als voorzitter;
2. de heer Albertus Johannes Willems, de comparant sub 2. voornoemd, als
secretaris;
3. de heer Jozef Cornelis Johannes Vulto, geboren te Schalkwijk op achttien
maart negentienhonderd éénenzestig, (paspoort nummer: NWD6KJ043,
afgegeven te Wijk bij Duurstede op veertien maart tweeduizend twaalf), thans
ongehuwd en niet geregistreerd als partner, wonende te (3961 LW) Wijk bij
Duurstede, Waag 7, als penningmeester;
4. mevrouw Henriëtte Catharina Johanna Sanders, de comparante sub 3.
voornoemd;
5. de heer Mr Floris Meindert Robert Zijderveld, de comparant sub 4. voornoemd.
2. dat het eerste boekjaar van de coöperatie loopt van heden tot en met éénendertig
december tweeduizend dertien.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend, en de identiteit van de comparanten is door
mij, notaris, aan de hand van de daartoe bestemde documenten vastgesteld.
WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Wijk bij Duurstede, op de datum als in het
hoofd van deze akte vermeld.

- 10 De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparanten opgegeven en toegelicht. Zij
hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen en vóór het
verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna, eerst door de comparanten en
vervolgens door mij, notaris, ondertekend.

