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OPRICHTING COÖPERATIE

Op twee februari tweeduizend achttien verschenen voor mij, mr. Guido Heruvig, notaris
gevestigd in de gemeente Vlissingen:
1. de heer Jan Willem van Wallenburg, geboren te Middelburg op zestien juli

negentienhonderd achtenveertig, houder van paspoort nummer NX84LJ3C5,
afgegeven te Veere op twaalf januari tweeduizend vijftien, wonende te 4371 CL
Koudekerke (gemeente Veere), Boomgaard 36, gehuwd;

2. de heer Willem Maarten Francke, geboren te Valkenisse op drieëntwintig juli
negentienhonderd zevenenzestig, houder van paspoort nummer NWR89JH89,
afgegeven te Veere op zes juni tweeduizend dertien, wonende te 4371 TB
Koudekerke (gemeente Veere), Lange Voorhout 4, gehuwd; en

3. de heer Cornelis Verstraate, geboren te Goes op twaalf mei negentienhonderd
vijfenveertig, houder van paspoort nummer NNB83L4B8, afgegeven te Veere op
tweeëntwintig april tweeduizend vijftien, wonende te 4371A2 Koudekerke
(gemeente Veere), Duinstraat 10, gehuwd.

De verschenen personen verklaarden:
INLEIDING
Bij deze akte wordt een coöperatie opgericht, waarvoor de volgende statuten worden
vastgesteld:
STATUTEN
NAAM, VESTIGINGSPLAATS EN DUUR
Artike! 1

1. De coöperatie draagt de naam: Coöperatie Energieneutraal
Koudekerke/Dishoek U.A.

2. De coöperatie is gevestigd in de gemeente Veere.
3. De coöperatie is opgericht voor onbepaalde tijd.
DOEL
Artikel 2
1. De coöperatie heeft als doel:

a. te bereiken dat het dorp Koudekerke/Dishoek op een duurzame wijze
energieneutraal is; en

b. daarmee te voorzien in de stoffelijke behoeften van haar leden krachtens
overeenkomsten, anders dan van verzekering, met hen gesloten in het bedrijf
dat de coöperatie met dat doel ten behoeve van hen uitoefent of doet
uitoefenen.

2. De coöperatie tracht dit doel te bereiken door:
a. het stimuleren en realiseren van besparingen op het energiegebruik;
b. het stimuleren en realiseren van het op duurzame wijze produceren van

energie;
c. het (doen) uitoefenen van een bedrijf gericht op productie, in- en verkoop van

duurzame, bij voorkeur lokaal opgewekte, energie;
d. het verzamelen en delen van informatie over energiebesparing en over het

opwekken en gebruiken van energie uit duurzame bronnen;
e. het initiëren, stimuleren, ondersteunen en (mede-)financieren van

demonstratie- en educatieprojecten met betrekking tot energiebesparing en
het gebruik van duurzame energie;

f. het verwerven, oprichten en exploiteren van een of meer bronnen van
duurzame energie;



het oprichten van, deelnemen in of samenwerken met organisaties met een
aan het doel van de coöperatie verwante doelstelling of een doel dat daartoe
bevorderlijk kan zijn;
realisering van besparingen door collectieve inkoop van goederen en
diensten; en

i. alle overige wettelijke middelen.
3. Het is de coöperatie toegestaan overeenkomsten als die welke zij met haar leden

sluit, ook met anderen aan te gaan, mits zij dat niet in een zodanige mate doet, dat
de overeenkomsten met de leden slechts van ondergeschikte betekenis zijn.

FINANCIËLE MIDDELEN/CONTRIBUTIE/INLEGGELDÈN,
Artikel 3
1. De middelen van de coöperatie bestaan uit.

a. contributies;
b. inleggelden;-
c. donaties;
d. sponsorbijdragen,
e. winst uit onderneming;
f. dividenden op aandelen;
g renteopbrengstenvanobligaties;
h. giften, erfstellingen en legaten;
i. subsidies;
h. leningen van leden;
i. leningen van derden;Ysr r vvr vvr r,

j. alle andere wettige middelen
2. De hoogte van de contributie en het inleggeld wordt door de algemene-..--

ledenvergadering bepaald. Daarbij kunnen de leden in verschillende categorieën --
worden ingedeeld.

3. Het bestuur bepaalt wanneer het inleggeld dient te worden voldaan. Het niet--
gestorte gedeelte van het inleggeld is in ieder geval opeisbaar vanaf een maand
na toelating van het lid.
Het inleggeld behoort tot het eigen vermogen van de coöperatie en wordt bij

4. lndien in de loop van het boekjaar het lidmaatschap eindigt, blijft de contributie-
voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd.

DONATEURS EN SPONSORS
Artikel 4
1 . Donateurs ziln zij, die eenmalig of periodiek een bedrag hoger of gelijk aan een

door de algemene ledenvergadering vast te stellen minimumbijdrage voldoen om
daarmee de coöperatie in haar doelstellingen te ondersteunen. Donateurs kunnen
ook zijn zij, die een door het bestuur als zodanig gewaardeerde donatie in natura,
waaronder begrepen arbeid of materialen, voldoen om daarmee de coöperatie in
haar doelstellingen te ondersteunen.-
Donateurs hebben geen stemrecht in de algemene ledenvergadering.
Als een jaarlijks donateurschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de
donatie voor het gehele betreffende jaar verschuldigd.

2. Sponsors zijnzii, die zich verplichten om eenmalig of periodiek een bedrag of
product te betalen om daarmee de coöperatie in haar doelstelling te ondersteunen.
Als tegenprestatie wordt daar door de coöperatie op een vooraf afgesproken wijze
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publiciteit aan gegeven bijvoorbeeld tijdens presentaties, op de website of
anderszins.
Sponsoren hebben geen stemrecht in de algemene ledenvergadering.

LEDEN
Artikel 5
1. Leden van de coöperatie kunnen zijn:

a. natuurlijke personen, die volgens inschrijving in de basisregistratie personen
zijn ingeschreven op een woonadres met Nederlandse postcodecijfers 4371 of
aan de Noordweg 7,8, 9 en 10 te Biggekerke (gemeente Veere); en

b. rechtspersonen of personenvennootschappen, die volgens inschrijving in het
handelsregister hun feitelijk adres of een nevenvestiging hebben met
Nederlandse postcodecijfers 4371 of aan de Noordweg 7,8, g en '10 te
Biggekerke (gemeente Veere);

die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur
als lid zijn toegelaten. Hiervan blijkt uit een door het bestuur afgegeven verklaring.
lngeval van ntet{oelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering
alsnog tot toelating besluiten.

3. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door
erfopvolging worden verkregen.

Artikel 6
1. De coöperatie kent in ieder geval de volgende ledencategorieën:

a. natuurlijkepersonen;
b. verenigingen, stichtingen en kerkgenootschappen; en
c. andererechtspersonenen personenvennootschappen

2. De wijze van aanmelding kan nader bij reglement worden geregeld.
LEDENREG!STER
Artikel 7
1. Het bestuur draagt zorg voor het bijhouden van een register, waarin alle leden zijn

opgenomen.
Van natuurlijke personen worden tenminste de volgende gegevens opgenomen:

geslachtsnaam, voornamen, geboortedatum, woonadres en zo mogelijk het e-
mailadres.

Van rechtspersonen worden ten minste de volgende gegevens opgenomen.
de statutaire naam, het feitelijke adres, het nummer waaronder de
rechtspersoon is ingeschreven in het handelsregister en de namen van een
door de daartoe bevoegde bestuurder(s) opgegeven natuurlijk persoon, die
bevoegd is de rechtspersoon met betrekking tot de coöperatie te
vertegenwoordigen en zo mogelijk het e-mailadres.

Van personenvennootschappen worden ten minste de volgende gegevens
opgenomen.

de handelsnaam, het feitelijke adres, het nummer waaronder de
personenvennootschap is ingeschreven in het handelsregister en de namen
van een door de daartoe bevoegde maat of vennoot van de
personenvennootschap opgegeven natuurlijk persoon, die bevoegd is de
personenvennootschap met betrekking tot de coöperatie te
vertegenwoordigen en zo mogelijk het e-mailadres.
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5. leder lid is gehouden van wijzigingen van adres of
vertegenwoordigingsbevoegdheid onverwijld schriftelijk opgave te doen aan het "'"

bestuur.
6. Bij reglement kunnen nadere regels gesteld worden ten aanzien van de inrichting

en de wijze van bijhouden van het register, de gegevens die elk lid dient te-' -*-**'
verstrekken en de wijze waarop deze verstrekt moeten worden en het afgeven van'
afschriften of uittreksels aan de leden.

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE LEDEN
Artikel I
De coöperatie sluit iedere verplichting van haar leden of oud-leden om in een tekort bij

te dragen uit.
EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 9
1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door overlijden van het lid dat natuurlijk persoon is;

b. door ontbinding van het lid dat rechtspersoon is, tenzij de ontbinding bestaan
het gevolg is van fusie of splitsing en de rechtsopvolger onder algemene titel
voldoet aan de eisen, die aan het lidmaatschap zijn gesteld',

d als het lid niet meer voldoet aan de in artikel 5 lid 1 gestelde eisen;-'. -

e. door opzegging door het lid;
f. door opzegging door de coöperatie;
g door ontzetting.

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts schriftelijk geschieden

tegen het einde van een boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn
van ten minste vier weken.
Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging
mogelijk:
a. indien redelijkeruvijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten

voortduren;
b. binnen een maand nadat een besluit waarbij anders dan geldelijk de rechten

van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard aan een lid

c. binnen een maand nadat een lid een besluit is medegedeeld tot omzetting van
de coöperatie in een andere rechtsvorm of tot fusie, dan wel tot splitsing

lndien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot
het einde van het eerstvolgende boekjaar.

3. Opzegging van het lidmaatschap door de coöperatie kan slechts schriftelijk
geschieden door het bestuur tegen het einde van een boekjaar met inachtneming
van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken
Opzegging van het lidmaatschap door de coöperatie kan slechts plaatsvinden:
a. wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die door de

statuten aan het lidmaatschap zijn gesteld; of '' '

b. wanneer redelijkerwijs van de coöperatie niet gevergd kan worden het

lngeval van opzegging om de reden als hiervoor onder b vermeld, kan ook met''---
onmiddellijke ingang worden opgezegd, maar is de beroepsprocedure bedoeld in"-
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Als het lid gebruik maakt van de in lid 4 bedoelde beroepsmogelijkheid, is het als
lid geschorst totdat op het beroep is beslist.

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in
strijd met de statuten, reglementen of besluiten der coöperatie handelt of wanneer
een lid de coöperatie op onredelijke wijze benadeelt.
De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste
schriftelijk en gemotiveerd van het besluit in kennis stelt.
De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in
beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn
en hangende het beroep is het lid geschorst.

5. Het bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten, reglementen of
besluiten van de coöperatie of de coöperatie op onredelijke wijze benadeelt,
schorsen voor een door het bestuur te bepalen periode van maximaal zes (6)
maanden. Het bepaalde in lid 4 over een beroep is van overeenkomstige
toepassing.

ALGEMENE LEDENVERGADERI NG
Artikel 10
1. De algemene ledenvergadering bestaat uit de leden die natuurlijk persoon zijn en

de vertegenwoordigers als bedoeld in artikel 7 leden 3 en 4 die de aldaar bedoelde
rechtsperso nen en personenven nootscha ppen vertegenwoord i gen.

2. Aan de algemene ledenvergadering komen alle bevoegdheden toe die niet
krachtens de wet of deze statuten aan andere organen zijn opgedragen.

3. De algemene ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur of
een door de voorzitter daartoe aangewezen persoon. Van het ter vergadering
verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris van het bestuur of een
door de voozitter daartoe aangewezen persoon. ln geval van ontstentenis of belet
voorziet de vergadering zelf in haar leiding en verslaglegging Notulen worden aan
de eerstvolgende algemene ledenvergadering ter vaststelling voorgelegd en na
vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend

4. De algemene ledenvergadering vergadert tenminste eenmaal per jaar. Deze
vergaderingen vinden plaats in Koudekerke of in Dishoek.

5. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden, de bestuursleden en
personen die daartoe door het bestuur of de algemene ledenvergadering zijn
uitgenodigd.

BIJEENROEPING ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 11

1. Het bestuur roept de algemene ledenvergadering bijeen wanneer het daartoe
volgens deze statuten verplicht is en voorts zo vaak zij dit wenselijk acht.
Oproeping geschiedt schriftelijk door middel van een mededeling gericht aan het
volgens het ledenregister laatst bekend (e-mail)adres van elk lid, of door een
advertentie in een ter plaatse waar de coöperatie gevestigd is, veelgelezen
nieuwsblad, met inachtneming van een oproepingstermijn van tenminste zeven
dagen.

2. Op schriftelijk verzoek van tenminste tien procent (10%) van de stemgerechtigde
leden, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene
ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Als aan een
dergelijk verzoek niet binnen veertien dagen gevolg wordt gegeven, kunnen de
verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan volgens dit artikel.
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BESLUITVORMING ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 12
1. Stemgerechtigd in de algemene ledenvergadering zijn alle niet geschorste leden. ,,

Elk stemgerechtigd lid kan schriftelijk volmacht tot het uitbrengen van zijn
stemmen verlenen aan een ander stemgerechtigd lid.-
Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee andere stemgerechtigden als-
gevolmachtigde optreden.
Een lid heeft geen stemrecht over zaken die hem, zijn echtgenoot, zijn -
geregistreerde partner, zijn samenwoningspartner of een van zijn bloed- of

2. De voorzitter en de secretaris van het bestuur of hun vervangers treden als
zodanig ook op in de algemene ledenvergadering

3. Elk besluit wordt genomen bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte "

stemmen. Blanco stemmen gelden als niet uitgebracht.
Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij de voorzitter schriftelijke
stemming wenselijk vindt. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel-
verworpen.

5. Voor zover er tussen personen moet worden gekozen, dan moet dit schriftelijk
middels, gesloten of dichtgevouwen stembriefjes. Behaalt niemand de volstrekte
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, dan vindt een tweede stemming
plaats. Wordt ook dan geen volstrekte meerderheid behaald, dan vindt een
herstemming plaats tussen de twee personen die de meeste stemmen behaald
hebben. Zijn dit meer dan twee personen, dan wordt voor de herstemming door
Ioting bepaald, welke persoon van de herstemming is uitgesloten. Heeft ook na de
herstemming niemand de volstrekte meerderheid behaald, dan beslist opnieuw het"

ln alle gevallen mag ook bij wijze van acclamatie een besluit worden genomen, -.,..

mits geen stemgerechtigd lid zich hiertegen verzet
De voorzitter van de vergadering beslist over de geldigheid van een uitgebrachte

De voorzitter oordeelt over de vraag of de vergadering al dan niet een besluit heeft
genomen en wat de inhoud is van een besluit over een voorstel.
lndien onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid ervan wordt"-- --*
betwist, dan vindt, indien de meerderheid van de vergadering dat verlangt, een
herstemming plaats. Hiermee vervalt elk rechtsgevolg van de oorspronkelijke
stemming

9. Voor zover geen dwingend recht zich daartegen verzet kunnen oproepingen,
voorstellen, vergaderingen en stemmingen worden gehouden per elektronisch
medium.

BESTUUR
Artikel í3
1. Het bestuur van de coöperatie bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf leden,

die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester--"
aanwijzen.

2. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de- . *
leden van de coöperatie.

I

De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast.----..
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Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene
ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. De algemene ledenvergadering
besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van twee derde van de
uitgebrachte stemmen.
De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie
maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in de
gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden en
kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.
Bestuursleden kunnen hun voor de coöperatie gemaakte onkosten declareren bij
het bestuur.
De algemene ledenvergadering kan aan bestuursleden voor hun werkzaamheden
een vergoeding toekennen.

Artikel 14
1. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie (3)jaar.

Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende
jaarlijkse algemene ledenvergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een
door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend
bestuurslid is onbeperkt herbenoembaar. Een tussentijds benoemd bestuurslid
neemt op het rooster van aftreding de plaats van zijn voorganger in

2. lndien hetaantal bestuursleden beneden hetin artikel l3lid'l vermelde minimum
is gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo spoedig
mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de
vacature(s) aan de orde komt.

BESTUURSBEVOEGDHEID
Artikel 15
1. Het bestuur is belast met het besturen van de coöperatie.
2. Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de algemene

ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot
verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan
van overeenkomsten waarbij de coöperatie zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de
coöperatie en de met haar verbonden onderneming.
Het bestuur dient zich te gedragen naar de aanwijzingen van de algemene
ledenvergadering. Het bestuur is gehouden de aanwijzingen op te volgen, tenzij
deze in strijd zijn met het belang van de coöperatie en de met haar verbonden
onderneming.
De algemene ledenvergadering is bevoegd bij een daartoe strekkend besluit,
besluiten van het bestuur of een of meer daartoe op grond van een reglement
bevoegde bestuurders aan haar voorafgaande goedkeuring te onderuuerpen. Die
besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan het bestuur te
worden meegedeeld.

VERTEGENWOORD!GING
Artikel 16
1. Het bestuur vertegenwoordigt de coöperatie. Daarnaast kan de coöperatie worden

vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
2. Het bestuur is na voorafgaande goedkeuring door de algemene ledenvergadering



bevoegd te besluiten tot het aanstellen van functionarissen met een doorlopende
vertegenwoordigingsbevoegdheid en het vaststellen van hun bevoegdheid en- ---

titulatuur.
De penningmeester kan door het bestuur van de coöperatie bevoegd verklaard-- --

worden tot het innen van vorderingen en het betalen van schulden.
BESTUU RSVERGADERINGEN
Artikel 17
1. Het bestuur bepaalt de wijze en de frequentie van het aantal

bestu ursvergaderi ngen.
2. AIle besluiten van het bestuur waaromtrent bij reglement geen grotere

meerderheid is voorgeschreven, worden genomen met volstrekte meerderheid van
de uitgebrachte stemmen. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging
en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft -

dat tegenstrijdig is met het belang bedoeld in artikel 15 lid 3. Wanneer hierdoor'"-."
een bestuursbesluit niet kan worden genomen wordt het besluit genomen door de
algemene ledenvergadering.

3. lngeval van ontstentenis of belet van een bestuurder blijven de overige
bestuurders met het bestuur belast. Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders
berust het bestuur van de coöperatie tijdelijk bij een door de algemene
ledenvergadering daartoe aangewezen persoon. De algemene ledenvergadering
heeft het recht om ook ingeval van ontstentenis of belet van een of meer, maar
niet alle bestuurders, een persoon als bedoeld in de vorige zin, aan te wijzen die
alsdan mede met het bestuur is belast
Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden
zich schriftelijk aangaande het voorstel hebben uitgesproken en het besluit
unaniem wordt genomen. Van op deze wijze tot stand gekomen besluiten wordt in
de eerstvolgende bestuursvergadering mededeling gedaan. De schriftelijke
instemmingverklaringen van de bestuursleden maken onderdeel uit van de notulen
van de bestuursvergadering.
Het oordeel van de voozitter is niet beslissend over de vraag of een besluit is
genomen en evenmin ten aanzien van de inhoud van een besluit.
Het bestuur houdt van het in zijn vergaderingen bghandelde aantekening in een
notulenboek.
Het bestuur kan een reglement vaststellen waarbij nadere regels worden gegeven
omtrentzijnbesluitvormingenmetwelketaakiederebestuurdermeerinhet
bijzonder zal worden belast. Bij dit reglement kan worden bepaald dat een of meer
bestuurders rechtsgeldig kunnen besluiten omtrent zaken die tot zijn
respectievelijk hun taak behoren.

JAARREKENING
Artikel í8

2. Jaarlijks wordt binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de coöperatie,._
behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de
algemene ledenvergadering op grond van bijzondere omstandigheden, door he1 -
bestuur een jaarrekening opgemaakt, die voor de leden ter inzage wordt gelegd op
het kantoor van de coöperatie.

4.

Binnen deze termijn legt het bestuur ook het jaarverslag ter inzage, tenzij de
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coöperatie op grond van de wet is vrijgesteld van de verplichting een jaarverslag
op te maken.
De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders.
lndien daaraan enige handtekening ontbreekt, wordt daarvan onder opgave van
reden melding gemaakt.

3. a. De coöperatie verleent opdracht tot onderzoek van de jaarrekening, tenzij zij
daarvan is vrijgesteld op grond van de wet. Tot het verlenen van de opdracht
is de algemene ledenvergadering steeds bevoegd. Gaat deze daartoe niet
over, dan komt het bestuur deze bevoegdheid toe.
De opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene
ledenvergadering vergadering en door degene 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 zrjn onderzoek schriftelijk
verslag uit aan het bestuur.

4. De coöperatie zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, en voor zover een
jaarverslag is opgesteld, dit jaarverslag en de krachtens artikel 2.3921id 1

Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de oproeping voor de algemene
ledenvergadering, bestemd voor haar behandeling, op haar kantoor aanwezig zijn.
De leden kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van
verkrijgen.

VASTSTELLING JAARSTUKKEN
Artike! 19
1. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

Het jaarverslag wordt vastgesteld door het bestuur.
2. Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is geweest, zal

aan de algemene ledenvergadering het voorstelworden gedaan om kwijting te
verlenen aan de bestuurders voor het door hen in het desbetreffende boekjaar
gevoerde beleid, voor zover van dat beleid uit de jaarrekening blijkt of dat beleid
aan de algemene ledenvergadering bekend is gemaakt.

WINSTBESTEMMING
Artikel 20
De winst die door vaststelling van de jaarrekening is bepaald wordt niet aan de leden
uitgekeerd, maar aangewend voor initiatieven in het kader van duurzame energie in
overeenstemming met het doel van deze coöperatie, voor zover het eigen vermogen
groter is dan de reserves die krachtens de wet of deze statuten moeten worden
aangehouden vermeerderd met het door de leden gestorte inleggeld.
VERMOGEN
Artikel 21
Behoudens het in deze statuten bepaalde heeft een lid geen enkele aanspraak op het
eigen vermogen van de coöperatie.
STAÏUTENWIJZIGING
Artikel 22
1. Besluiten tot wijziging van deze statuten of tot ontbinding van de coöperatie,

kunnen slechts worden genomen op voorstel van het bestuur, door een besluit van
algemene ledenvergadering. Tot de vergadering waarin het voorgestelde besluit
wordt behandeld, moet worden opgeroepen met de mededeling dat aldaar
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wijziging van de statuten, dan wel ontbinding van de coöperatie zal worden
voorgesteld.

2. Het in lid 1 genoemde voorstel moet op een geschikte plaats schriftelijk ter inzage
gelegd worden, tenminste vijf dagen voor de vergadering tot na afloop van de dag
waarop de vergadering gehouden wordt. Bij de oproeping moet de plaats worden

3. Het voorgaande is niet van toepassing indien in de algemene ledenvergadering
alle stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit met'.

4. Het in lid 1 bedoelde besluit kan slechts genomen worden met een meerderheid
van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een.
vergadering waarin tenminste de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig of
vertegenwoordigd is. ls dit aantal niet bereikt, dan wordt binnen een termijn van ,

veertien tot dertig dagen na deze vergadering een nieuwe vergadering---"
bijeengeroepen, waarin het besluit kan worden genomen met een meerderheid
van tenminste twee derde gedeelte van de geldig uitgebrachte stemmen, van de-*,

5. Een besluit tot wijziging van de statuten treedt pas in werking nadat hiervan een

Artikel 23
1. Na ontbinding van de coöperatie geschiedt de vereffening door de bestuurders, '-

2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk
van kracht. Het daarin bepaalde omtrent bestuurders is dan van toepassing op de^
vereffenaars.

3. Hetgeen na de voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de-
ontbonden coöperatie is overgebleven, wordt uitgekeerd aan een of meer door de--
vereffenaars aan te wijzen instellingen met een overeenkomstig doel als dat van
de coöperatie.

4. De coöperatie blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening
van haar vermogen nodig is.

REGLEMENTEN
Artikel 24
1. De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en

wijzigen, waarin ondenrverpen 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.

3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in
artikel 22leden 1 ,2 en 3 van overeenkomstige toepassing

KENNISGEVINGEN EN MEDEDELINGEN
Artikel 25
1. Kennisgevingen en andere mededelingen door of aan de coöperatie of het bestuur

geschieden per brief of langs elektronische weg. Kennisgevingen bestemd voor
leden worden verstuurd aan de adressen als vermeld in het ledenregister..
Kennisgevingen bestemd voor het bestuur worden verstuurd aan het adres van de
coöperatie.
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2. Mededelingen die krachtens de wet of de statuten aan de algemene
Iedenvergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door middel van
opneming in de oproepingsbrieven.

3. Aan het vereiste van schriftelijkheid wordt ook voldaan door mededeling langs
elektronische weg, gericht aan een (elektronisch) adres dat door de ontvanger
daartoe aan de coöperatie is meegedeeld.

SLOTBEPALINGEN
1. Het eerste boekjaar van de coöperatie eindigt op éénendertig december

tweeduizend achttien.
2. Het eerste adres van de coöperatie luidt: Dahliastraat 17,4371 EC Koudekerke

(gemeente Veere).
3. Bij de oprichting zijn leden van de coöperatie: de oprichters en de hierna onder 4

genoemde personen.
4. Het eerste bestuur van de coöperatie bestaat uit.

a. de heer Jan Willem van Wallenburs, geboren te Middelburg op zestien juli
negentienhonderd achtenveertig, houder van paspoort nummer NX84LJ3C5,
afgegeven te Veere op twaalf januari tweeduizend vijftien, wonende te 4371
CL Koudekerke (gemeente Veere), Boomgaard 36, als voorzitter;

b" de heer Antonius Marinus Maria van Haperen, geboren te Breda op
vierentwintig mei negentienhonderd negenenveertig, houder van Nederlandse
identiteitskaart nummer |GH4RJF33, afgegeven te Veere op twintig maart
tweeduizend zeventien, wonende te 4371 EC Koudekerke (gemeente Veere),
Dahliastraat 17, als secretaris;

c. de heer Willem Maarten Francke, geboren te Valkenisse op drieëntwintig juli
negentienhonderd zevenenzestig, houder van paspoort nummer
NWR89JH89, afgegeven te Veere op zes juni tweeduizend dertien, wonende
le 4371TB Koudekerke (gemeente Veere), Lange Voorhout 4, als
penningmeester;

d. de heer Cornelis Verstraate, geboren te Goes op twaalf mei
negentienhonderd vijfenveertig, houder van paspoort nummer NN 883L488,
afgegeven te Veere op tweeëntwintig april tweeduizend vijftien, wonende te
4371 AZ Koudekerke (gemeente Veere), Duinstraat 10, als lid; en

e. de heer lzaàk Adriaan Joziasse, geboren te Vlissingen op drieëntwintig
januari negentienhonderd zeventig, houder van paspoort nummer
NRJ5DK2R0, afgegeven te Veere op zes januari tweeduizend zestien,
wonende te 4371 GK Koudekerke (gemeente Veere), Couburgstraat 17, als
tid;

die zich allen bereid hebben verklaard de benoeming te aanvaarden door het
ondertekenen van een personal data card, die aan deze akte wordt vastgehecht.

SLOT
Deze akte is als minuutakte opgemaakt in de gemeente Vlissingen, op de datum in het
hoofd van deze akte vermeld.
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is
aan hen opgegeven en toegelicht. De verschenen personen hebben verklaard in te
stemmen met beperkte voorlezing van de akte, tijdig voor het opmaken een
ontwerpakte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennis
genomen en te zijn gewezen op de gevolgen, die voor partijen uit de akte voortvloeien.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de
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(Volgt ondertekening door de verschenen personen en de notaris)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:
Vlissingen, 2 Íebruari 201 8.

mr. Guido Herwig, n


