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Heden, twaalf juli tweeduizend achttien (12-07-2018) verscheen voor mij, mr. Adam Elzinga, notaris te Assen: ----------------------------------------------------------------------------------------------de heer ERIK WIETZE POSTEMA, geboren te Ooststellingwerf op twintig juni --------------negentienhonderdvijfenzestig (20-06-1965), wonende Nassaustraat 15, 9422 GS Smilde, ------gemeente Midden-Drenthe, legitimatiebewijs: Nederlands paspoort (afgegeven te Assen op ---veertien juli tweeduizend zestien (14-07-2016)) nummer: NU8933KB7, ongehuwd en niet ----geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap. ------------------------------De comparant verklaarde: ----------------------------------------------------------------------------------dat er een wens is, gezien de beoogde grootte van de coöperatie om --------------------------------ENERGIECOÖPERATIE DUURZAAM ASSEN U.A. te professionaliseren, in die zin dat -er een ledenraad en een raad van Commissarissen dient te worden ingesteld en er behoefte is --dat ook rechtspersonen zich als lid kunnen aanmelden; ------------------------------------------------dat er derhalve een statutenwijziging nodig is, die conform het bepaalde in de statuten is -------aangenomen door de leden van de Coöperatie, waarvan blijkt uit notulen van deze --------------vergadering, welke aan de akte zullen worden gehecht. -----------------------------------------------Ter uitvoering van gemelde besluit verklaarde de comparant de statuten te wijzigen als volgt: -BEGIN NIEUWE STATUTEN ---------------------------------------------------------------------------INLEIDING -------------------------------------------------------------------------------------------------Begrippen ----------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenissen: -----------‘bestuur’ betekent het bestuur van de Coöperatie; ------------------------------------------------------‘bestuurder’ betekent een bestuurder van de Coöperatie; ----------------------------------------------‘commissaris’ betekent commissaris van de Coöperatie; ----------------------------------------------‘ledenraad’ betekent ledenraad van de Coöperatie; -----------------------------------------------------‘ledenvergadering’ betekent vergadering van de leden van de Coöperatie --------------------------‘schriftelijk’ betekent bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar -communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen. -------------------Naam, zetel en duur ----------------------------------------------------------------------------------------Artikel 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------1. De coöperatie draagt de naam: ENERGIECOÖPERATIE DUURZAAM ASSEN U.A. 2. Zij is gevestigd de gemeente Assen ----------------------------------------------------------------3. De coöperatie is aangegaan voor onbepaalde tijd.-------------------------------------------------Doel ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------1. De coöperatie stelt zich ten doel: --------------------------------------------------------------------de (stoffelijke) belangen van haar leden te behartigen, een en ander in het bedrijf dat
zij te dien einde uitoefent, speciaal op het gebied van energiegebruik en in het kader-van haar bedrijf overeenkomsten te sluiten met haar leden ter zake van de levering---van duurzame energie en gas, alsmede: -------------------------------------------------------het stimuleren en realiseren van besparingen op het energiegebruik in Assen en ------omgeving; ------------------------------------------------------------------------------------------
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het stimuleren en realiseren van het op duurzame wijze produceren van energie ten --behoeve van haar leden in de ruimste zin; ----------------------------------------------------het uitoefenen of doen uitoefenen van een bedrijf gericht op in-en verkoop van -------duurzaam (bij voorkeur lokaal / regionaal) opgewekte energie. ---------------------------2. Uitgangspunten daarbij zijn: --------------------------------------------------------------------------voor mensen, door mensen, van mensen; -----------------------------------------------------samen investeren in duurzame buurten en wijken; ------------------------------------------samen energie besparen en zelf opwekken;---------------------------------------------------eigen regie over lokaal en duurzaam opgewekte energie; ----------------------------------een duurzame samenleving voor ons en onze kinderen. ------------------------------------Als nevendoel kan zij ook andere, waaronder ideële doelen, van de leden behartigen, die -voorzien in de verdere duurzame ontwikkeling van Assen. -------------------------------------3. De coöperatie tracht haar doel onder andere te bereiken door: ----------------------------------a. Het adviseren van haar leden over energie besparen in woningen, gebouwen en-------openbare ruimte alsmede het opwekken en het gebruik van energie uit duurzame -----bronnen; --------------------------------------------------------------------------------------------b. het inkopen en leveren van duurzame energie en gas; --------------------------------------c. het produceren van duurzame energie; --------------------------------------------------------d. het samenwerken met, het deelnemen in en het voeren van directie of het --------------management over en het financieren van andere rechtspersonen, vennootschappen ---en ondernemingen met een soortgelijk of aanverwant doel; -------------------------------e. het bevorderen van energiebesparing; ---------------------------------------------------------f.
het exploiteren van goederen en waarden, daaronder ook begrepen onroerende -------zaken en andere registergoederen, alsmede de daarmee samenhangende handelingen,
zoals het verkrijgen, vervreemden en beschikken over dergelijke goederen, alsmede -het aangaan van de in dat verband benodigde financieringen; -----------------------------g. het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten met derden, mits niet in een zodanige --mate dat de overeenkomsten met de leden slechts van ondergeschikte betekenis zijn; h. alle andere wettige middelen, welke tot het gestelde doel kunnen leiden of daaraan --bevorderlijk kunnen zijn. ------------------------------------------------------------------------4. De coöperatie is bevoegd tot het verstrekken van leningen en kredieten aan andere --------ondernemingen en vennootschappen en andere derden, alsmede tot het verstrekken van ---zekerheden voor schulden van ondernemingen en vennootschappen en andere derden en -het zich hoofdelijk verbinden voor de nakoming van dergelijke schulden, of tot het zich --op andere wijze voor de nakoming daarvan sterk maken, alles in de ruimste zin. -----------5. De coöperatie is verbonden aan een licentie gerechtigde energieleverancier waarmee de --coöperatie een overeenkomst heeft. Mocht deze ophouden te bestaan, waaronder ----------begrepen liquidatie, faillissement, surseance van betaling, of fusie, dan besluit de ----------ledenraad met welke maatschappij de overeenkomst wordt gecontinueerd. ------------------Bedrijfsreglement ------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur van de coöperatie is bevoegd om na voorafgaande goedkeuring van de --------ledenraad een bedrijfsreglement vast te stellen. Het bestuur is bevoegd voormeld -----------
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bedrijfsreglement na voorafgaande goedkeuring van de ledenraad te wijzigen. --------------In dit reglement zullen in het bijzonder worden omschreven de rechten en verplichtingen van de leden, voor zover een en ander niet reeds in deze statuten is geregeld. ---------------3. In het bedrijfsreglement van de coöperatie mogen geen bepalingen voorkomen, welke in -strijd zijn met de wet en deze statuten. --------------------------------------------------------------4. Een besluit tot vaststelling of wijziging van het bedrijfsreglement wordt minimaal zeven -(7) dagen voorafgaand aan de ledenraad ter kennis gebracht van alle leden. -----------------5. Een besluit tot wijziging van het bedrijfsreglement vermeldt steeds op welke datum deze -in werking treedt. ---------------------------------------------------------------------------------------Boekjaar ------------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------Het boekjaar van de coöperatie valt samen met het kalenderjaar en loopt van één januari tot en
met éénendertig december. ---------------------------------------------------------------------------------Lidmaatschap van de leden ------------------------------------------------------------------------------Artikel 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Leden kunnen zijn zij, die rechtens bekwaam zijn tot het aangaan van overeenkomsten en een economische en/of een maatschappelijke binding hebben met Assen. Hieronder -------worden tevens verstaan rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid en ----------------personenvennootschappen. Het lidmaatschap van een personenvennootschap betekent het lidmaatschap van de gezamenlijke vennoten. De personenvennootschap wordt daarbij ----beschouwd als één lid. De lidmaatschapsrechten van de personenvennootschap kunnen ---alleen worden uitgeoefend door een vennoot die bestuursbevoegdheid heeft. De vennoten van de personenvennootschap wijzen een van hen schriftelijk aan als de vennoot die ------namens de personenvennootschap de lidmaatschapsrechten zal uitoefenen. ------------------2. Door/namens het bestuur van de coöperatie wordt in het ledenregister nauwkeurig ---------boekgehouden van de toe- en uittreding van de leden, waarbij tevens het adres van elk ----van de leden wordt vermeld.--------------------------------------------------------------------------Ten aanzien van leden-rechtspersonen wordt tevens ingeschreven degene die de -----------rechtspersoon kan vertegenwoordigen, bij gebreke waarvan de rechtspersoon onbevoegd -is enig recht jegens de coöperatie uit te oefenen ---------------------------------------------------Het bestuur houdt in het ledenregister aantekening van alle gegevens betreffende het ------lidmaatschap, zoals het tijdstip van aanvang en beëindiging en de wijze van beëindiging. -De aantekeningen in het ledenregister worden van de zijde van de coöperatie ---------------ondertekend door een lid van het bestuur. Ieder lid is gehouden van adreswijziging --------onverwijld opgave te doen aan het bestuur. --------------------------------------------------------Indien een lid instemt met de toezending van langs elektronische weg aan hem -------------toegezonden leesbare berichten door de coöperatie, wordt in het ledenregister tevens ------vermeld het voor dit doel aan de coöperatie bekend gemaakte (elektronische) adres. -------3. Wie als lid tot de coöperatie wenst toe te treden vraagt het lidmaatschap schriftelijk aan --bij het bestuur onder overlegging van alle gegevens waarvan het bestuur voor een oordeel
omtrent toetreding kennis wenst te nemen:---------------------------------------------------------bij een natuurlijk persoon : naam, adres, woonplaats en geboortedatum; ----------------bij een rechtspersoon : een recent uittreksel (niet ouder dan een maand) uit het --------2
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handelsregister; -----------------------------------------------------------------------------------bij een overheidslichaam: een afschrift van een rechtsgeldig besluit tot toetreding als lid. --------------------------------------------------------------------------------------------------Op de aanvraag wordt door het bestuur zo spoedig mogelijk doch binnen zes weken -------beslist, het bestuur kan deze beslissing eenmaal voor zes weken verdagen. Aan de ---------aanvrager wordt schriftelijk medegedeeld, dat hij als lid is toegelaten of geweigerd. -------Niettemin behoeft ten bewijze van de verkrijging van het lidmaatschap van een ------------schriftelijke aanvrage en een schriftelijk bericht als hiervoor bedoeld niet te blijken. -------4. Indien de aanvrager als lid wordt toegelaten vangt zijn lidmaatschap aan op de door het --bestuur bepaalde datum. -------------------------------------------------------------------------------5. Bij afwijzing van het verzoek wordt dit door het bestuur, onder opgaaf van redenen, ------schriftelijk aan de aanvrager medegedeeld. Tegen de afwijzing staat een beroep bij de ----ledenraad open. -----------------------------------------------------------------------------------------6. Elk lid dient zich te houden aan de bepalingen van deze statuten en de voor hem -----------geldende reglementen; elk lid dient de voor hem geldende besluiten na te leven en alle ---opgaven te doen aan de coöperatie, welke voor naleving van de besluiten vereist zijn. Elk lid dient de op het moment van het aangaan van overeenkomsten met de coöperatie of ----een afhankelijke maatschappij de dan geldende leveringsvoorwaarden te aanvaarden. -----Het bestuur van de coöperatie is bevoegd na advies van de Raad van Commissarissen ----wijzigingen aan te brengen in de met haar leden in de uitoefening van haar bedrijf ---------aangegane overeenkomsten, mits zij zich deze bevoegdheid uitdrukkelijk in de -------------overeenkomst heeft voorbehouden. Op een zodanige wijziging kan de coöperatie zich ----tegenover een lid slechts beroepen, indien de wijziging schriftelijk aan het lid is -----------meegedeeld. ---------------------------------------------------------------------------------------------7. De leden gedragen zich ten opzichte van de coöperatie, haar organen en medeleden naar -maatstaven van redelijkheid en billijkheid.---------------------------------------------------------Einde lidmaatschap ----------------------------------------------------------------------------------------Artikel 7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Het lidmaatschap eindigt door: -----------------------------------------------------------------------a. door het overlijden van een lid en ingeval van een lid-rechtspersoon, doordat het lid -ophoudt te bestaan; -------------------------------------------------------------------------------b. opzegging door het lid; -------------------------------------------------------------------------c. opzegging namens de coöperatie; --------------------------------------------------------------d. ontzetting. -----------------------------------------------------------------------------------------ln afwijking van het hiervoor bepaalde onder a. kan het lidmaatschap onder algemene ----titel overgaan ingeval van een juridische fusie of splitsing van het lid-rechtspersoon, mits het bestuur de overgang van het lidmaatschap heeft goedgekeurd. -----------------------------2. Opzegging van het lidmaatschap, uitgaande van het lid, dient schriftelijk te geschieden ---bij het bestuur. Deze opzegging kan slechts geschieden uiterlijk vier weken voor het ------einde van het lopende boekjaar. Het lidmaatschap is alsdan beëindigd met ingang van de -eerste dag van het volgende boekjaar.---------------------------------------------------------------Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de ------verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te ---
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sluiten. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Opzegging van het lidmaatschap namens de coöperatie geschiedt door het bestuur van de coöperatie wanneer geacht kan worden, dat het lid één of meer van de in de statuten voor het lidmaatschap gestelde vereisten heeft verloren, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de coöperatie niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de coöperatie niet gevergd -kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. ------------------------------------------------Opzegging door het bestuur moet schriftelijk geschieden. Deze opzegging kan slechts ----geschieden uiterlijk vier weken voor het einde van het lopende boekjaar. Het ---------------lidmaatschap is alsdan beëindigd met ingang van de eerste dag van het volgende -----------boekjaar. Het lid heeft het recht van beroep op de ledenraad overeenkomstig het in lid 4 --van dit artikel bepaalde. -------------------------------------------------------------------------------4. Indien een lid naar het oordeel van het bestuur van de coöperatie handelt in strijd met de -statuten, het bedrijfsreglement, de besluiten van de coöperatie niet nakomt, dan wel de ---coöperatie op onredelijke wijze benadeelt, kan een lid door het bestuur uit zijn -------------lidmaatschap worden ontzet, behoudens beroep op de ledenraad binnen een maand, nadat het lid van deze ontzetting bericht heeft ontvangen. Ontzetting door het bestuur moet -----schriftelijk geschieden met opgave van redenen. --------------------------------------------------Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. -------------------5. Het bestuur bepaalt de datum van ingang van ontzetting ----------------------------------------Overdracht ---------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 8 -------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Het lidmaatschap van de coöperatie is persoonlijk, met dien verstande dat een lid zijn -----lidmaatschap kan overdragen aan een andere persoon die voldoet aan de eis gesteld in ----artikel 6. -------------------------------------------------------------------------------------------------De levering vereist voor de overdracht van het lidmaatschap een daartoe bestemde --------(onderhandse) akte en mededeling daarvan aan de coöperatie, het bestuur moet de ---------overdracht van het lidmaatschap goedkeuren. Tegen de weigering staat een beroep bij de-ledenraad open. -----------------------------------------------------------------------------------------2. Bij beëindiging van het lidmaatschap kunnen het bestuur en het uittredende lid in ----------onderling overleg een regeling treffen ter afwikkeling van de overeenkomsten die de ------coöperatie met het lid heeft gesloten. Indien daaromtrent binnen één maand geen ----------overeenstemming wordt bereikt, treft de ledenraad een voor het uittredende lid bindende -regeling. -------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 9 ------------------------------------------------------------------------------------------------------De leden zijn verplicht zowel mondeling als schriftelijk aan het bestuur van de coöperatie alle inlichtingen te verstrekken welke door of namens het bestuur worden gevraagd en welke ------nodig worden geacht ter bereiking van het in deze statuten genoemde doel en ter vaststelling --van contributie, omslagen en vergoedingen. -------------------------------------------------------------Bijdragen -----------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 10 -----------------------------------------------------------------------------------------------------1. leder lid is bij toetreding verplicht een door de ledenraad vast te stellen eenmalige ---------bijdrage te betalen. Deze bedragen wordt vastgelegd in het bedrijfsreglement. Dit bedrag-komt ten goede aan het kapitaal van de coöperatie. Een lid krijgt ter zake van de betaling 3.
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van dit bedrag geen vordering (of welk ander vergoedingsrecht dan ook) op de -------------coöperatie. -----------------------------------------------------------------------------------------------2. De leden zijn daarnaast gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage die door de --ledenraad zal worden vastgesteld. Deze bedragen, alsmede de tijdstippen van betaling, ---worden nader geregeld in het bedrijfsreglement. --------------------------------------------------3. De coöperatie heeft het recht op eventuele vorderingen van een uittredend lid in -----------mindering te brengen al hetgeen dit lid, uit welken hoofde ook, aan de coöperatie ----------schuldig is. ----------------------------------------------------------------------------------------------4. In het vorengenoemde bedrijfsreglement kunnen tevens regels worden gesteld ten ---------aanzien van het heffen van een boete wegens het niet tijdig betalen alsmede een rente -----wegens het niet tijdig voldoen van de schulden aan de coöperatie. -----------------------------5. Wanneer de bijdragen niet toereikend zijn tot dekking van de normale uitgaven van de ---coöperatie kan van de leden door het bestuur, onder goedkeuring van de ledenraad een ---nadere omslag worden geheven. ---------------------------------------------------------------------Uitsluiting aansprakelijkheid leden --------------------------------------------------------------------Artikel 11 -----------------------------------------------------------------------------------------------------Elke aansprakelijkheid van de leden en/of de oud-leden voor een tekort van de coöperatie is ---uitgesloten. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Geldmiddelen ------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 12 -----------------------------------------------------------------------------------------------------De geldmiddelen van de coöperatie bestaan uit: --------------------------------------------------------a. de lidmaatschapsgelden; ------------------------------------------------------------------------------b. de opbrengst van eventuele omslagen; --------------------------------------------------------------c. resultaten uit deelnemingen; --------------------------------------------------------------------------d. stortingen van derden, waarmee overeenkomsten zijn aangegaan; -----------------------------e. interest; --------------------------------------------------------------------------------------------------g. subsidies; ------------------------------------------------------------------------------------------------h. geldleningen en opgenomen kredieten; -------------------------------------------------------------i. reserve kapitaal; ----------------------------------------------------------------------------------------j. donaties, giften, erfstellingen en legaten; erfenissen kunnen slechts onder recht van -------boedelbeschrijving worden aanvaard. ---------------------------------------------------------------k. alle andere baten. ---------------------------------------------------------------------------------------Ledenvergadering ------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 13 -----------------------------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur of de raad van commissarissen is bevoegd, al dan niet op verzoek van de -----ledenraad een Ledenvergadering voor alle leden bijeen te roepen. De termijn voor ---------oproeping bedraagt tenminste vijftien dagen. leder lid brengt in de ledenvergadering een -stem uit. --------------------------------------------------------------------------------------------------2. De Ledenvergadering heeft als taak de benoeming van ledenraadsleden, welke als ---------afgevaardigden fungeren in de ledenraad van de coöperatie. Ingeval van een vacature -----maakt de ledenraad een voordracht van één of meer personen op, waaruit de ----------------ledenvergadering een keuze maakt. -----------------------------------------------------------------Vorenbedoelde voordracht kan steeds door vijfentwintig leden tot uiterlijk zeven dagen ---
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voor de Ledenvergadering met één persoon worden aangevuld. Voordrachten worden-----opgemaakt met inachtneming van de profielschets als hierna in de statuten bedoeld. Als --er geen voordracht is gemaakt is de ledenraad vrij in de keuze. --------------------------------3. Voorts heeft de Ledenvergadering het recht om ledenraadsleden te ontslaan. ----------------4. De voorzitter van de raad van commissarissen zit de Ledenvergadering voor. In geval ----van de afwezigheid van de voorzitter van de raad van commissarissen wordt de ------------Ledenvergadering voorgezeten door een van de andere leden van de raad van --------------commissarissen. Bij afwezigheid van alle leden van de raad van commissarissen voorziet de Ledenvergadering zelf in een voorzitter van de vergadering. --------------------------------5. lndien de raad van commissarissen zulks bepaalt vindt de verkiezing van de ledenraad in -afwijking van het hiervoor bepaalde schriftelijk plaats. De bekendmaking van de ----------uitschrijving van de verkiezing geschiedt aan de adressen van de leden zoals deze zijn ----vermeld in het ledenregister. -------------------------------------------------------------------------Indien in overeenstemming met het bepaalde in de statuten het elektronische adres van ---een lid in het ledenregister is opgenomen, kan in afwijking van het hiervoor in dit lid -----bepaalde, de bekendmaking van de uitschrijving van de verkiezing aan dat lid geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar bericht aan het in het ---------------ledenregister vermelde elektronische adres. --------------------------------------------------------Ledenraad ----------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 14 -----------------------------------------------------------------------------------------------------1. De coöperatie kent een ledenraad, bestaande uit de in het hiervoorgaande artikel bedoelde
ledenraadsleden. ----------------------------------------------------------------------------------------2. De ledenraad heeft als taak:---------------------------------------------------------------------------a. de leden te informeren over de gang van zaken binnen de coöperatie; -------------------b. het benoemen op bindende voordracht van de raad van commissarissen, de leden van
de raad van commissarissen van de coöperatie;----------------------------------------------c. regelmatig overleg te plegen met het bestuur en de raad van commissarissen van de -coöperatie en deze te adviseren in aangelegenheden van de coöperatie en haar --------onderneming; --------------------------------------------------------------------------------------d. vaststellen van de jaarrekening; ----------------------------------------------------------------e. uitvoering te geven aan het in dit artikel en het in artikel 15 en 16 bepaalde. -----------De ledenraad vormt de algemene vergadering zoals in titel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek -bedoeld. --------------------------------------------------------------------------------------------------3. De ledenraad stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling op, die een --------afspiegeling van de leden dient te zijn en waarbij wordt gestreefd naar een kwalitatief ----hoogwaardige en gemengde samenstelling. --------------------------------------------------------4. Tot ledenraadslid is slechts benoembaar een natuurlijk persoon die lid van de coöperatie -is of een natuurlijk persoon die direct of indirect overwegende zeggenschap heeft in een --rechtspersoon, die lid is van de coöperatie. Eveneens kan worden benoemd een natuurlijk persoon die vennoot is van een personenvennootschap als bedoeld in artikel 6 lid 1 of eennatuurlijk persoon die direct of indirect overwegende zeggenschap heeft in een -------------rechtspersoon, die besturend vennoot is van een dergelijke personenvennootschap. Voor -elke vijftig (50) leden wordt een lid in de ledenraad benoemd, met dien verstande dat ten --
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minste tien (10) doch niet meer dan dertig (30) ledenraadsleden kunnen worden ------------benoemd. ------------------------------------------------------------------------------------------------Elk ledenraadslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af volgens een door de -------ledenraad op te maken rooster van aftreding. Het aftredend lid is te allen tijde tweemaal --aansluitend herkiesbaar. -------------------------------------------------------------------------------Het functioneren van een ledenraadslid wordt voor de eventuele herbenoeming in de ------ledenraad geëvalueerd op een door de ledenraad vast te stellen wijze. Wie in een-----------tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster niet de plaats van zijn ----------voorganger in, maar begint met zijn eigen volledige zittingstermijn. --------------------------5. Aan de goedkeuring van de ledenraad zijn onderworpen de besluiten van het bestuur ------omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de coöperatie of haar onderneming, waaronder in ieder geval: ------------------------------------------------------a. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming van de coöperatie
of een afhankelijke maatschappij aan een derde; --------------------------------------------b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de coöperatie met een ---andere rechtspersoon of vennootschap, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de coöperatie; -------------------------------------------------c. het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter --waarde van ten minste een derde van het bedrag van de activa volgens de balans met toelichting of, indien de coöperatie een geconsolideerde balans opstelt, volgens de ---geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening ---van de coöperatie, door haar of een afhankelijke maatschappij; --------------------------d. (andere) investeringen welke een bedrag vereisen, ten minste gelijk aan twintig ------procent (20%) van het eigen vermogen volgens de balans met toelichting of, indien--de coöperatie een geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de coöperatie, door ---haar of een afhankelijke maatschappij. --------------------------------------------------------Artikel 15 -----------------------------------------------------------------------------------------------------Ledenraad ----------------------------------------------------------------------------------------------------1. De ledenraad wordt gevormd door de leden die door de Ledenvergadering ------------------overeenkomstig artikel 13 en 14 als zodanig zijn gekozen. --------------------------------------2. De ledenraad stelt een (huishoudelijk) reglement vast, waarin haar werkwijze en -----------functioneren nader worden uitgewerkt. Dit regelement mag niet in strijd zijn met de wet -of de statuten. -------------------------------------------------------------------------------------------3. Het bestuur en de raad van commissarissen verschaffen de ledenraad tijdig alle relevante -informatie die de ledenraad behoeft voor de uitoefening van zijn bevoegdheden. Het ------bestuur en de raad van commissarissen verschaffen de ledenraad alle verlangde ------------informatie, tenzij een zwaarwichtig belang van de coöperatie zich daartegen verzet. -------Indien door het bestuur en de raad van commissarissen een beroep wordt gedaan op een --zwaarwichtig belang, wordt dit beroep gemotiveerd toegelicht. --------------------------------4. Het bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de volledigheid van de aan de leden -openbaar gemaakte (financiële) berichten. De raad van commissarissen ziet erop toe dat --het bestuur deze verantwoordelijkheid vervult. -----------------------------------------------------
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Artikel 16 -----------------------------------------------------------------------------------------------------Vergaderingen ledenraad ---------------------------------------------------------------------------------1. Er wordt jaarlijks ten minste twee gewone vergaderingen van de ledenraad gehouden, ----waarvan één binnen zes maanden na afloop van het boekjaar. ----------------------------------2. Buitengewone vergaderingen van de ledenraad worden zo dikwijls bijeengeroepen als het
bestuur of de raad van commissarissen zulks gewenst acht. Het bestuur van de coöperatie of de raad van commissarissen is voorts verplicht op verzoek van ten minste vijf -----------ledenraadsleden een vergadering van de ledenraad op een termijn van niet langer dan vierweken bijeen te roepen. Indien hieraan binnen twee weken geen gevolg wordt gegeven, --kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan, zulks op de wijze, als in lid 3 --van dit artikel bepaald. Tevens wordt van de bijeenroeping en de te behandelen ------------onderwerpen mededeling gedaan aan het secretariaat van de coöperatie. ---------------------3. Behoudens in deze statuten genoemde uitzonderingen, worden alle vergaderingen van de ledenraad ten minste twee weken tevoren uitgeschreven bij convocaties aan de adressen, -zoals die door de ledenraadsleden aan de coöperatie zijn opgegeven; op die convocaties --staan de te behandelen onderwerpen vermeld. Indien in overeenstemming met het ---------bepaalde in artikel 6 lid 2 het elektronische adres van een lid in het ledenregister is --------opgenomen, kan de uitschrijving aan dat lid geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar bericht aan het in het ledenregister vermelde elektronische adres. ---4. De vergaderingen van de ledenraad worden bijgewoond door het bestuur en de raad van--commissarissen van de coöperatie, tenzij de ledenraad anders besluit. De ledenraad kan --andere personen uitnodigen de vergaderingen bij te wonen. ------------------------------------5. Onderwerpen, niet medegedeeld in enige oproeping tot een vergadering van de ledenraad mogen in die vergadering wel worden besproken, maar daaromtrent mag geen besluit -----worden genomen, wanneer het bestuur, de raad van commissarissen dan wel de ------------meerderheid ter vergadering aanwezige ledenraadsleden zich hiertegen verzet. Indien het bestuur of de raad van commissarissen niet ter vergadering aanwezig of ---------------------vertegenwoordigd is en het voornemen tot het (mogelijk) nemen van een besluit als -------bedoeld in de vorige zin niet voor aanvang van de vergadering aan het bestuur of de raad van commissarissen bekend is gemaakt, zal de voorzitter van de ledenraad de --------------vergadering schorsen en gedurende de schorsing het bestuur of de raad van -----------------commissarissen alsnog van het voornemen in kennis trachten te stellen. Deze ---------------kennisgeving kan telefonisch plaatsvinden aan de voorzitter van het betreffende orgaan, --die alsdan van zijn instemming of verzet kan doen blijken. Bij zijn verzet kan de -----------ledenraad geen besluit nemen over het betreffende onderwerp. Bij niet bereikbaarheid ----wordt het besluit niet genomen of wordt het genomen onder de voorwaarde dat het --------betreffende orgaan zich niet daartegen verzet binnen een week nadat het besluit werd -----genomen en dit is medegedeeld aan het betreffende orgaan. ------------------------------------6. Indien het bestuur of de raad van commissarissen het uit een oogpunt van spoed -----------noodzakelijk acht, kan een vergadering van de ledenraad op kortere termijn, dan in lid 3 -genoemd, worden bijeengeroepen. ------------------------------------------------------------------7. Ieder ledenraadslid heeft het recht aan de ledenraad gemotiveerde voorstellen te doen. ----Deze moeten om op de agenda te worden opgenomen, ten minste vier weken tevoren bij --

10

het bestuur zijn binnengekomen. Het bestuur brengt over deze voorstellen vóór dan wel --op de desbetreffende vergadering van de ledenraad preadvies uit. -----------------------------8. Ieder ledenraadslid brengt in een vergadering van de ledenraad één stem uit. ----------------9. De voorzitter van de raad van commissarissen zit de ledenraad voor. In geval van de ------afwezigheid van de voorzitter van de raad van commissarissen wordt de ledenraad --------voorgezeten door een andere commissaris. Bij afwezigheid van alle leden van de raad ----van commissarissen bij de ledenraad voorziet de ledenraad zelf in een voorzitter van de --vergadering. ---------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 17 -----------------------------------------------------------------------------------------------------In de gewone vergaderingen van de ledenraad als bedoeld in artikel 16 lid 1 wordt door het ---bestuur verslag uitgebracht en rekening en verantwoording afgelegd over het in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur en door de raad van commissarissen over het in het afgelopen --------boekjaar gevoerd toezicht. Daarnaast wordt voorzien in de vacatures van de raad van -----------commissarissen, komen de begrotingen en beleidsplannen voor de/het komende periode/jaar --en wordt voorts behandeld hetgeen meer aan de orde wordt gesteld. --------------------------------Artikel 18 -----------------------------------------------------------------------------------------------------De leden van de ledenraad, genieten een op voorstel van het bestuur bij besluit van de leden in
een ledenvergadering vast te stellen bezoldiging voor de door hen in het belang van de ---------coöperatie verrichte werkzaamheden, terwijl zij noodzakelijke reis- en verblijfkosten, uit ------hoofde van hun functie gemaakt, aan de coöperatie in rekening kunnen brengen. -----------------Bestuur--------------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 19 -----------------------------------------------------------------------------------------------------1. De coöperatie wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit tenminste drie en maximaal zeven (7) natuurlijke personen. Tot bestuurslid kan ook worden benoemd de natuurlijke -persoon die het lidmaatschap uitoefent namens een rechtspersoon of een ---------------------personenvennootschap. De benoeming geschiedt uit de leden, maar één lid van het --------bestuur kan ook buiten de leden worden benoemd. -----------------------------------------------Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester ----aan. Het kan voor elk van hen uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid --kan meer dan één functie bekleden. -----------------------------------------------------------------Indien het aantal bestuursleden beneden drie (3) is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. ----Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk de voorziening in de open plaats of de open --plaatsen in te laten vullen. ----------------------------------------------------------------------------2. Het bestuur staat onder toezicht van de raad van commissarissen en legt verantwoording -af over het vervullen van zijn bestuurstaak aan de raad van commissarissen en aan de -----ledenraad. ------------------------------------------------------------------------------------------------3. De raad van commissarissen bepaalt het aantal bestuurders en hun salaris, -------------------arbeidsvoorwaarden, vergoeding en eventueel tantième. Een bestuurder draagt de titel ----van directeur, tenzij de raad van commissarissen anders bepaalt. De raad van ---------------commissarissen kan een van de bestuurders tot voorzitter van het bestuur benoemen. ------4. De raad van commissarissen stelt een profielschets voor de samenstelling van het bestuur op, rekening houdend met de coöperatieve doelstelling en activiteiten van de coöperatie --alsmede de gewenste deskundigheid en achtergrond van de bestuurders. Iedere --------------
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bestuurder dient te zijn toegerust voor zijn taak en dient voldoende tijd te hebben om zijn taak te vervullen. De raad van commissarissen streeft naar een gemengde samenstelling --van het bestuur, onder meer met betrekking tot geslacht en leeftijd, hetgeen moet blijken -uit de profielschets. De profielschets dient te worden goedgekeurd door de ledenraad. -----5. De benoeming, dan wel herbenoeming tot bestuurder geschiedt door de raad van ----------commissarissen op basis van de profielschets. -----------------------------------------------------6. Bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaren of zoveel korter als door de
raad van commissarissen mocht worden bepaald, zulks met dien verstande dat deze -------termijn van rechtswege wordt verlengd tot en met de dag waarop de eerstvolgende --------vergadering van de raad van commissarissen na het verstrijken van de hiervoor bedoelde -benoemingsperiode wordt gehouden. ---------------------------------------------------------------Bestuurders zijn onbeperkt herbenoembaar. Een herbenoeming van een bestuurder vindt -slechts plaats na zorgvuldige overweging. Ook bij een herbenoeming wordt de hiervoor --bedoelde profielschets in acht genomen. -----------------------------------------------------------7. De functie van bestuurder is onverenigbaar met de functie van ledenraadslid of lid van de raad van commissarissen. -----------------------------------------------------------------------------8. Een bestuurder zal, voordat hij een functie bij een andere rechtspersoon aanvaardt, de ----voorzitter van de raad van commissarissen van zijn voornemen in kennis stellen. Voor----zover de aanvaarding voor de bestuurder en/of de coöperatie van materieel belang is, -----zulks vast te stellen door de voorzitter van de raad van commissarissen, zal de bestuurder de functie slechts na goedkeuring van de raad van commissarissen aanvaarden. ------------9. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders berust het bestuur tijdelijk -bij de overblijvende bestuurder of bestuurders. Bij ontstentenis of belet van alle ------------bestuurders respectievelijk de enige bestuurder, wordt het bestuur tijdelijk waargenomen -door de persoon of personen, die door raad van commissarissen daartoe al dan niet uit ----zijn midden is of zijn aangewezen. Indien een commissaris wordt aangewezen, treedt -----deze per de datum van zijn aanwijzing uit de raad van commissarissen. ----------------------10. Een bestuurder kan te allen tijde door de raad van commissarissen worden geschorst of ---ontslagen, mits het besluit daartoe wordt genomen met een meerderheid van ten minste---twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering van de raad van -------commissarissen waarin ten minste drie/vierde van het aantal in functie zijnde leden van --de raad van commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd is. --------------------------------11. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, --eindigt door het verloop van die termijn. -----------------------------------------------------------Artikel 20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------Taak bestuur ------------------------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur is belast met het besturen van de coöperatie. Het bestuur draagt de -------------verantwoordelijkheid voor de realisatie van de doelstellingen van de coöperatie, de --------strategie met het bijbehorende risicoprofiel, de beleidsbepaling en de voorbereiding en ---uitvoering daarvan, de resultaatontwikkelingen, en de voor de coöperatie relevante --------maatschappelijke aspecten van het ondernemen. Het bestuur is verantwoordelijk voor het naleven van alle relevante wet- en regelgeving, het beheersen van de risico's verbonden --aan de ondernemingsactiviteiten, en voor de financiering van de coöperatie. Het bestuur---
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rapporteert over de interne risicobeheersings- en controlesystemen aan en bespreekt de ---interne risicobeheersings- en controlesystemen met de raad van commissarissen. -----------2. Aan de goedkeuring van de raad van commissarissen zijn onderworpen besluiten van het bestuur als bedoeld in artikel 24 lid 6 alsmede (besluiten tot) aangelegenheden als --------bedoeld in artikel 24 lid 7. De ledenraad kan ook andere bij een daartoe strekkend besluit duidelijk te omschrijven besluiten van het bestuur aan de goedkeuring van de raad van ---commissarissen onderwerpen. ------------------------------------------------------------------------3. Aan de goedkeuring van de ledenraad zijn onderworpen besluiten van het bestuur als -----bedoeld in artikel 14 lid 5. ----------------------------------------------------------------------------4. Het bestuur vertegenwoordigt de coöperatie. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt -mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders. ----------------------------------------5. In alle gevallen waarin de coöperatie een tegenstrijdig belang heeft met een of meer -------bestuurders, vertegenwoordigt de raad van commissarissen de coöperatie, zulks ------------onverminderd het bepaalde in lid 6 en lid 7. Deze bevoegdheid komt tevens toe aan twee -gezamenlijk handelende leden van de raad van commissarissen. Er is geen sprake van ----een tegenstrijdig belang met een of meer bestuurders bij het sluiten of wijzigen van -------overeenkomsten, indien het overeenkomsten betreft, zoals die met alle leden in gelijke ---omstandigheden worden gesloten. -------------------------------------------------------------------6. Een bestuurder meldt een (mogelijk) tegenstrijdig belang terstond bij de voorzitter van de raad van commissarissen en de overige bestuurders en verschaft daarover alle relevante --informatie. De raad van commissarissen stelt buiten aanwezigheid van de betrokken ------bestuurder vast of sprake is van een tegenstrijdig belang en besluit buiten aanwezigheid --van de betrokken bestuurder of hij zijn goedkeuring aan het besluit tot het aangaan van ---de transactie wenst te verlenen. ----------------------------------------------------------------------7. Een bestuurder neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een -------------onderwerp of transactie waarbij de bestuurder een tegenstrijdig belang heeft. lndien -------hierdoor geen van de bestuurders kan deelnemen aan de besluitvorming, is het bestuur ----daartoe alsnog bevoegd met goedkeuring van de raad van commissarissen. ------------------8. Het bestuur is bevoegd voor bepaalde handelingen algemene of beperkte volmacht te -----geven aan derden. --------------------------------------------------------------------------------------Artikel 21 -----------------------------------------------------------------------------------------------------Besluiten bestuur -------------------------------------------------------------------------------------------1. Elke bestuurder heeft in een bestuursvergadering één stem. Het bestuur besluit met --------volstrekte meerderheid van stemmen. ---------------------------------------------------------------2. Door het bestuur wordt een reglement vastgesteld, waarin de taken, bevoegdheden, -------rechten en plichten van het bestuur en afzonderlijke bestuurders, de wijze van --------------vergadering en besluitvorming, alsmede alle andere aangelegenheden betreffende de ------samenstelling en het functioneren van het bestuur waarvan het bestuur zulks ----------------noodzakelijk of wenselijk acht, nader worden geregeld. -----------------------------------------3. Het reglement kan zowel een nadere uitwerking van statutaire bepalingen bevatten als ----aangelegenheden het bestuur betreffende, waarin de statuten niet voorzien. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. Het reglement behoeft goedkeuring ----van de raad van commissarissen. ---------------------------------------------------------------------
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4.

Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten, indien alle bestuurders zijn --------------geraadpleegd en geen hunner zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verklaard. --Artikel 22 -----------------------------------------------------------------------------------------------------Raad van commissarissen---------------------------------------------------------------------------------1. De coöperatie heeft een raad van commissarissen. ------------------------------------------------2. De raad van commissarissen bestaat uit ten minste drie personen. Slechts natuurlijke ------personen kunnen tot commissaris worden benoemd. De ledenraad stelt, met-----------------inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde, het aantal commissarissen vast. Is het aantal commissarissen minder dan drie, dan neemt de raad van commissarissen ------------onmiddellijk maatregelen tot aanvulling van zijn ledental. Bij ontstentenis of belet van ---alle commissarissen, worden de taken van de raad van commissarissen tijdelijk ------------waargenomen door zij die daartoe anderszins door de ledenraad al dan niet uit zijn --------midden zijn aangewezen. -----------------------------------------------------------------------------3. Commissarissen kunnen niet zijn: -------------------------------------------------------------------a. personen die in dienst zijn van de coöperatie; ------------------------------------------------b. personen die in dienst zijn van een afhankelijke maatschappij; ---------------------------c. een persoon die op basis van een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:610, --eerste lid Burgerlijk Wetboek werkzaam is voor of functioneel betrokken is bij een --bedrijf of organisatie, waarvan de belangen strijdig zouden kunnen zijn met die van -de coöperatie. -------------------------------------------------------------------------------------4. Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen de coöperatie en commissarissen wordt vermeden. Besluiten tot het aangaan van rechtshandelingen waarbij tegenstrijdige -belangen van commissarissen spelen behoeven de goedkeuring van de raad van ------------commissarissen. ----------------------------------------------------------------------------------------Overeenkomsten met commissarissen, dan wel overeenkomsten met een rechtspersoon ---waarin een commissaris direct of indirect overwegende zeggenschap heeft, van een type -zoals die ook met (andere) coöperatieleden worden afgesloten behoeven eveneens ---------goedkeuring van de raad van commissarissen in het geval condities worden -----------------overeengekomen welke afwijkend zijn van hetgeen binnen de coöperatie gangbaar is. -----5. Een commissaris meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang terstond bij de voorzitter van de raad van commissarissen en verschaft daarover alle informatie. De voorzitter van de---raad van commissarissen meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang terstond bij de --------vicevoorzitter van de raad van commissarissen en verschaft daarover alle relevante --------informatie. De raad van commissarissen stelt buiten aanwezigheid van de betrokkene -----vast of er een tegenstrijdig belang is en besluit buiten aanwezigheid van de betrokkene of hij zijn goedkeuring aan het besluit tot het aangaan van de transactie wenst te verlenen. ---6. Een commissaris neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een -----------onderwerp of transactie waarbij deze commissaris een tegenstrijdig belang heeft. indien --hierdoor geen van de commissarissen kan deelnemen aan de besluitvorming, is de raad ---van commissarissen daartoe alsnog bevoegd met goedkeuring van de ledenraad. -----------Artikel 23 -----------------------------------------------------------------------------------------------------Benoeming leden raad van commissarissen ----------------------------------------------------------1. Ten minste twee/derde van de leden van de raad van commissarissen dient te bestaan uit --
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2.

3.

4.

5.

6.

personen die voldoen aan de voorwaarden als omschreven in artikel 14 lid 4 om tot lid ---van de ledenraad te kunnen worden benoemd. Personen die niet behoren tot de kring van-personen als bedoeld in de vorige zin, kunnen niet tot commissaris worden benoemd, -----indien ten gevolge van deze benoeming het aantal commissarissen dat wel behoort tot de-kring van personen als bedoeld in de vorige zin minder dan twee/derde zou bedragen van het totale aantal commissarissen. De raad van commissarissen stelt een profielschets voor zijn samenstelling op, rekening houdend met het hiervoor in dit lid bepaalde, de -----------coöperatieve doelstelling en activiteiten van de coöperatie alsmede de gewenste -----------deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. Iedere commissaris dient te zijn ---toegerust voor zijn taak en dient voldoende tijd te hebben om zijn taak te vervullen. -------De raad van commissarissen streeft naar een gemengde samenstelling, onder meer met ---betrekking tot geslacht en leeftijd, hetgeen moet blijken uit de profielschets. De ------------profielschets voor de samenstelling van de raad van commissarissen wordt besproken ----met de ledenraad en met de ondernemingsraad. ---------------------------------------------------De commissarissen worden, uitgezonderd het bepaalde in lid 7 van dit artikel, op ----------voordracht van de raad van commissarissen benoemd en ontslagen door de ledenraad. ----Indien van toepassing worden de leden van de ledenraad door de raad van ------------------commissarissen tijdig betrokken bij de selectieprocedure die voorafgaat aan het opmaken van een voordracht op zodanige wijze dat zij voldoende in de gelegenheid worden---------gesteld om te dier zake hun mening kenbaar te maken aan de raad van commissarissen.---De ledenraad en het bestuur kunnen aan de raad van commissarissen personen -------------aanbevelen om als commissaris te worden voorgedragen. De raad van commissarissen----deelt hun daartoe tijdig, maar in elk geval ten minste twee maanden van tevoren mee -----wanneer, ten gevolge waarvan en overeenkomstig welk profiel in zijn midden een plaats -moet worden vervuld. ---------------------------------------------------------------------------------De raad van commissarissen geeft aan de ledenraad kennis van de naam van degene die -hij voordraagt. Bij de voordracht tot benoeming van een commissaris worden van de ------kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep en de betrekkingen die hij bekleedt of ---die hij heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de -taak van een commissaris. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als -commissaris is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden, die tot een ----zelfde groep behoren, kan met de aanduiding van de groep worden volstaan. De -----------voordracht wordt met redenen omkleed. ------------------------------------------------------------De ledenraad benoemt de voorgedragen persoon, tenzij binnen twee maanden na de -------kennisgeving de ledenraad tegen de voordracht bezwaar maakt: -------------------------------a. op grond dat de voorschriften van lid 3, tweede volzin, of lid 4 niet behoorlijk zijn ---nageleefd; ------------------------------------------------------------------------------------------b. op grond van de verwachting dat de voorgedragen persoon ongeschikt zal zijn voor -de vervulling van de taak van de commissaris; of -------------------------------------------c. op grond van de verwachting dat de raad van commissarissen bij benoeming ----------overeenkomstig het voornemen niet naar behoren zal zijn samengesteld. ---------------Het bezwaar wordt aan de raad van commissarissen onder opgave van redenen -------------medegedeeld. --------------------------------------------------------------------------------------------
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7.

Ontbreken alle commissarissen, dan kan het bestuur personen voor benoeming tot ---------commissaris aanbevelen aan de ledenraad. Degene die de ledenraad bijeenroept, deelt het bestuur tijdig mede dat de benoeming van commissarissen onderwerp van behandeling ---zal zijn.---------------------------------------------------------------------------------------------------8. De ledenraad stelt de bezoldiging van de commissarissen vast. De bezoldiging van de ----commissarissen is niet afhankelijk van de resultaten van de coöperatie. ----------------------Taak en bevoegdheden raad van commissarissen ---------------------------------------------------Artikel 24 -----------------------------------------------------------------------------------------------------1. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het --------bestuur en op de algemene gang van zaken in de coöperatie en de met haar verbonden ----onderneming. Hij staat het bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak -------richten de commissarissen zich naar het belang van de coöperatie en de met haar ----------verbonden onderneming. Hij weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de -coöperatieleden en andere betrokkenen af. De raad van commissarissen betrekt daarbij ---ook de voor de coöperatie relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen. ----------2. De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen ----------functioneren. --------------------------------------------------------------------------------------------3. De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor de besluitvorming over de omgang met tegenstrijdige belangen bij bestuurders en commissarissen --------------------------------4. Het bestuur verstrekt de raad van commissarissen tijdig de gegevens die voor de -----------uitoefening van diens taak noodzakelijk zijn en verder aan iedere commissaris alle --------inlichtingen over de zaken van de coöperatie die deze verlangt. De raad van ----------------commissarissen is bevoegd inzage te nemen en te doen nemen van alle boeken, ------------bescheiden en correspondentie van de coöperatie; iedere commissaris heeft op elk ---------moment toegang tot alle ruimten en terreinen die bij de coöperatie in gebruik zijn. Het ----bestuur informeert de raad van commissarissen ten minste eenmaal per jaar over de -------belangrijkste aspecten van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en de beheer- en controlesystemen van de coöperatie, zulks onverminderd het hierna in dit ------artikel bepaalde . ---------------------------------------------------------------------------------------5. De raad van commissarissen kan zich in de uitoefening van zijn taak voor rekening van --de coöperatie laten bijstaan door deskundigen. ----------------------------------------------------6. Aan de goedkeuring van de raad van commissarissen zijn onderworpen de besluiten van -het bestuur omtrent: ------------------------------------------------------------------------------------a. het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een bedrag of waarde van vijfduizend euro (€ 5.000,00) te boven gaande, onverminderd het hierna bepaalde; -------------------------------------------------------------------------------------------b. het beschikken over, het verkrijgen, vervreemden, huren, verhuren en op andere -----wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen; --------------------c. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de coöperatie een bankkrediet wordt --verleend; -------------------------------------------------------------------------------------------d. het te leen verstrekken van gelden en het te leen opnemen van gelden, waaronder ----niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de coöperatie verleend bankkrediet; -e. het aangaan van dadingen; -----------------------------------------------------------------------
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f.

het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, ------doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het ------nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden. -------------------------g. uitgifte van schuldbrieven ten laste van de coöperatie; -------------------------------------h. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de coöperatie met een ---andere coöperatie of vennootschap, indien deze samenwerking of verbreking van ----ingrijpende betekenis is voor de coöperatie; -------------------------------------------------i.
het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste een vierde van het bedrag van het eigen vermogen volgens de balans met toelichting van de coöperatie, door ---deze of een afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een vennootschap, ----------alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming; -----------j. investeringen welke een bedrag vereisen, gelijk aan ten minste vijftien procent -------(15%) van het eigen vermogen volgens de balans met toelichting van de coöperatie; -k. een voorstel tot wijziging van de statuten; ----------------------------------------------------l. een voorstel tot ontbinding van de coöperatie; -----------------------------------------------m. aangifte van faillissement en aanvrage van surséance van betaling; ----------------------n. beëindiging of ingrijpende wijziging van de arbeidsovereenkomst van een -------------aanmerkelijk aantal werknemers van de coöperatie of een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek; -------------------------------------------------7. Het bestuur legt onverminderd het hiervoor bepaalde voorts ter goedkeuring aan de raad-van commissarissen voor: -----------------------------------------------------------------------------a. de operationele en financiële doelstellingen van de coöperatie; ---------------------------b. de strategie die moet leiden tot het realiseren van de doelstellingen; --------------------c. de randvoorwaarden die bij de strategie worden gehanteerd, bijvoorbeeld ten aanzien
van de financiële ratio's; -------------------------------------------------------------------------d. de voor de coöperatie relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen. De -----hoofdzaken hiervan worden vermeld in het jaarverslag.------------------------------------Voorzitterschap/werkwijze; besluitvorming raad van commissarissen ------------------------Artikel 25 -----------------------------------------------------------------------------------------------------1. De raad van commissarissen benoemt een van zijn leden tot voorzitter. De voorzitter------dient afkomstig te zijn uit de kring van personen als bedoeld in artikel 23 lid 1, eerste -----regel. -----------------------------------------------------------------------------------------------------2. Iedere commissaris evenals het bestuur is bevoegd een vergadering van de raad van -------commissarissen bijeen te roepen. Een commissaris kan zich in de vergadering van ---------commissarissen bij schriftelijke volmacht door een ander lid van de raad laten --------------vertegenwoordigen. ------------------------------------------------------------------------------------3. De raad van commissarissen besluit met volstrekte meerderheid van stemmen. Als de -----stemmen staken is het voorstel verworpen. De meerderheid van de ter vergadering --------aanwezige of vertegenwoordigde commissarissen dient te bestaan uit commissarissen ----afkomstig uit de kring van personen als bedoeld in artikel 23 lid 1, eerste regel. Generlei -besluit kan worden genomen in een vergadering waarin niet het ingevolge de vorige zin --vereiste aantal commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd is. -----------------------------4. De raad van commissarissen kan ook buiten de vergadering besluiten nemen, alleen als ----
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dit schriftelijk plaatsvindt, alle commissarissen hun stem hebben uitgebracht en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet. Een besluit is alsdan -----------genomen, als meer dan de helft van het aantal commissarissen zich voor het voorstel ------heeft verklaard en tevens de meerderheid van de commissarissen die zich voor dit ---------voorstel heeft verklaard bestaat uit commissarissen afkomstig uit de kring van personen --als bedoeld in artikel 23 lid 1, eerste regel. ---------------------------------------------------------5. Als er minder dan drie commissarissen in functie zijn, heeft/hebben deze alle ---------------bevoegdheden en verplichtingen die door deze statuten aan de raad van commissarissen --en zijn voorzitter zijn toegekend en opgelegd. -----------------------------------------------------6. De raad van commissarissen kan uit zijn midden een auditcommissie en/of een selectie- --en benoemingscommissie instellen. Bij de instelling wordt tevens de taak van de-----------betreffende commissie vastgelegd. ------------------------------------------------------------------Einde lidmaatschap raad van commissarissen -------------------------------------------------------Artikel 26 -----------------------------------------------------------------------------------------------------1. Een commissaris treedt uiterlijk af per het tijdstip van sluiting van de ------------------------ledenraadsvergadering eerstvolgende op de dag, gelegen drie jaar na zijn laatste -----------benoeming en is tweemaal herbenoembaar. Een herbenoeming van een commissaris ------vindt slechts plaats na zorgvuldige overweging. Ook bij een herbenoeming wordt de ------hiervoor bedoelde profielschets in acht genomen. ------------------------------------------------De raad van commissarissen stelt een rooster van aftreden vast om zoveel mogelijk te ----voorkomen dat veel commissarissen tegelijkertijd aftreden. ------------------------------------2. Een commissaris kan worden geschorst door de raad van commissarissen. De schorsing -vervalt van rechtswege als niet binnen een maand na de aanvang van de schorsing een ----verzoek tot ontslag bij de ledenraad is ingediend. -------------------------------------------------3. Een commissaris treedt tussentijds af bij onvoldoende functioneren of wanneer dit --------anderszins naar het oordeel van de raad van commissarissen is geboden. Indien ------------betrokkene niet zelf zijn ontslag indient, zal de in lid 2 bedoelde procedure worden --------gevolgd. --------------------------------------------------------------------------------------------------Reglement raad van commissarissen -------------------------------------------------------------------Artikel 27 -----------------------------------------------------------------------------------------------------1. Door de raad van commissarissen wordt een reglement vastgesteld, waarin de taken, ------bevoegdheden, rechten en plichten van de raad van commissarissen en afzonderlijke ------commissarissen, de wijze van vergadering en besluitvorming, alsmede alle andere ---------aangelegenheden betreffende de samenstelling en het functioneren van de raad van --------commissarissen waarvan de raad van commissarissen zulks noodzakelijk of wenselijk ----acht, nader worden geregeld. -------------------------------------------------------------------------2. Het reglement kan zowel een nadere uitwerking van statutaire bepalingen bevatten als ----aangelegenheden de raad van commissarissen betreffende, waarin de statuten niet ---------voorzien. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.------------------Stemmingen --------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 28 -----------------------------------------------------------------------------------------------------1. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, vindt besluitvorming door de organen -van de coöperatie plaats met inachtneming van het bepaalde in dit artikel. --------------------
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2.

Besluiten worden door mondeling voor- en tegenstemmen - behoudens in deze statuten---genoemde uitzonderingen - genomen bij meerderheid van de uitgebrachte geldige ---------stemmen. Bij staking van stemmen wordt een voorstel geacht te zijn verworpen. -----------Wanneer geen van de aanwezigen zich daartegen verzet, kunnen besluiten ook zonder ----hoofdelijke stemming worden genomen. Blanco stemmen zijn van onwaarde en worden --gerekend niet te zijn uitgebracht. --------------------------------------------------------------------3. Stemming over personen geschiedt met ongetekende briefjes. ----------------------------------4. Over elke vacature wordt afzonderlijk gestemd. Wordt bij de eerste stemming geen -------volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft een tweede vrije stemming plaats. Levert ----ook deze geen volstrekte meerderheid op, dan heeft een herstemming plaats tussen de ----twee personen, die bij de laatste stemming de meeste stemmen op zich verenigden, nadat, ingeval meerdere personen evenveel stemmen op zich verenigden en voor herstemming --in aanmerking zouden komen, door een tussenstemming is uitgemaakt tussen welke twee personen de herstemming zal plaats hebben. Bij staking van stemmen beslist alsdan het --lot. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Rekening en verantwoording ----------------------------------------------------------------------------Artikel 29 -----------------------------------------------------------------------------------------------------1. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn -door de ledenraad met ten hoogste vijf maanden op grond van bijzondere--------------------omstandigheden, wordt door het bestuur de jaarrekening (bestaande uit de balans en de ---winst- en verliesrekening met toelichting) opgemaakt. De jaarrekening gaat vergezeld ----van de verklaring van de accountant, bedoeld in lid 3, zo de daar bedoelde opdracht is ----verstrekt, van het jaarverslag en van de in artikel 2:392, lid 1 Burgerlijk Wetboek, ---------bedoelde overige gegevens voor zover het daar bepaalde op de coöperatie van toepassing is. De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders en commissarissen. -----------Ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgaaf ---van de reden melding gemaakt. ----------------------------------------------------------------------2. De coöperatie zorgt, dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de in lid 1 --------bedoelde overige gegevens vanaf de dag van de oproeping voor de vergadering van de ---ledenraad, bestemd tot hun behandeling, ten kantore van de coöperatie aanwezig zijn. De leden kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen. --------3. De ledenraad benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van ten minste twee personen,
die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar -bevindingen uit. ----------------------------------------------------------------------------------------4. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige --kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. ----Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te ----------verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken -en bescheiden der coöperatie te geven. De last van de commissie kan te allen tijde door --de ledenraad worden herroepen, maar slechts door de benoeming van een andere ----------commissie. ----------------------------------------------------------------------------------------------5 De coöperatie kan opdracht verlenen aan een registeraccountant of een andere ---------------
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accountant, als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek, beiden aan te duiden als: ----externe accountant, om de door het bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken -----overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:393 lid 3 Burgerlijk Wetboek. De externe --------accountant wordt benoemd door de ledenraad. De raad van commissarissen doet daartoe -een niet bindende voordracht waarbij het bestuur een advies uitbrengt aan de raad van ----commissarissen. Gaat de ledenraad niet tot benoeming over, dan is de raad van -------------commissarissen bevoegd of, zo deze ontbreekt of in gebreke blijft, het bestuur. -------------De externe accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur, de -------ledenraad en de raad van commissarissen en geeft de uitslag van zijn onderzoek in een ---verklaring weer. Het orgaan dat de opdracht aan de accountant heeft verstrekt, kan de -----verleende opdracht te allen tijde intrekken. --------------------------------------------------------Het hiervoor in dit lid bepaalde is slechts van toepassing indien de wet daartoe verplicht. -6. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaar lang te ---------bewaren. -------------------------------------------------------------------------------------------------7. Vaststelling van de jaarrekening door de ledenraad strekt niet tot kwijting aan --------------bestuurders voor het bestuur dat zij in het betreffende boekjaar hebben gevoerd, voor -----zover dat uit de jaarrekening blijkt. Deze kwijting moet bij afzonderlijk besluit door de ---ledenraad worden verleend.---------------------------------------------------------------------------8. De ledenraad kan na vaststelling van de jaarrekening besluiten welk deel van de winst ----wordt toegevoegd aan de algemene reserves en welk deel van de winst wordt aangewend voor projecten. Aan leden worden geen uitkeringen gedaan. Leden houden ook geen ------kapitaalrekening aan. Ook een wederverkopersvergoeding komt niet aan de leden toe. ----Artikel 30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------Statutenwijziging -------------------------------------------------------------------------------------------1. Wijziging van alle bepalingen van deze statuten is geoorloofd, doch kan slechts ------------geschieden in een Ledenvergadering, waarin het besluit wordt genomen met een -----------meerderheid van ten minste twee/derden van de uitgebrachte geldige stemmen in een -----vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Is niet twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier ----weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden 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 met een meerderheid -van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. ---------------------------------------2. De letterlijke tekst van de statutenwijziging dient - ter keuze van de voorstellers tot -------statutenwijziging - met de oproeping voor die vergadering te worden toegezonden, dan ---wel ten minste vijf dagen voor de vergadering op een daartoe geschikte plaats voor de ----leden ter inzage te liggen. -----------------------------------------------------------------------------3. Een statutenwijziging wordt eerst van kracht nadat deze is opgenomen in een notariële ---akte. Tot het verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd. -------------------------------Artikel 31 -----------------------------------------------------------------------------------------------------Ontbinding ---------------------------------------------------------------------------------------------------1. Een besluit tot ontbinding van de coöperatie kan slechts worden genomen op voorstel ----van het bestuur, of van ten minste één/derde deel van de ledenraadsleden in een -------------
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uitsluitend voor dat doel bijeengeroepen Ledenvergadering waarop ten minste--------------drie/vierden van het aantal leden van de coöperatie aanwezig of vertegenwoordigd is en --met een meerderheid van ten minste twee/derden van de uitgebrachte geldige stemmen. --2. Is op de in lid 1 bedoelde vergadering niet het vereiste aantal leden aanwezig of------------vertegenwoordigd, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, welke tenminste --twee en ten hoogste vier weken na de eerste vergadering moet worden gehouden. Op -----deze vergadering kan tot ontbinding worden besloten met een meerderheid van ten --------minste twee/derden van de uitgebrachte geldige stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. -------------------------------------------------------------------------3. Bij ontbinding van de coöperatie worden door de ledenraad de richtlijnen voor liquidatie -gegeven, terwijl de op de datum van de ontbinding zitting hebbende bestuurders met de --liquidatie worden belast. ------------------------------------------------------------------------------4. Het na vereffening aanwezige batig saldo vervalt aan degenen, die ten tijde van het -------besluit tot ontbinding lid waren van de coöperatie, elk voor een gelijk deel, tenzij de ------Ledenvergadering anders beslist. --------------------------------------------------------------------Artikel 32 -----------------------------------------------------------------------------------------------------Slotartikelen -------------------------------------------------------------------------------------------------1. De coöperatie is jegens de leden niet aansprakelijk voor schaden en verliezen die de ter --beschikking gestelde materialen casu quo apparaten toebrengen aan de leden of aan -------derden, tenzij er sprake is van grove schuld en/of nalatigheid. ----------------------------------2. De leden vrijwaren bij voorbaat de coöperatie voor elke aansprakelijkheid (inclusief ------kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) voortvloeiende uit -schaden en verliezen die de ter beschikking gestelde materialen casu quo apparaten -------toebrengen aan de leden of aan derden, tenzij er sprake is van grove schuld en/of ----------nalatigheid. ----------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 33 -----------------------------------------------------------------------------------------------------Wat betreft de vernietigbaarheid casu quo nietigheid van een besluit van één van de organen --van de coöperatie is het bepaalde in de artikelen 14 tot en met 16 van boek 2 van het------------Burgerlijk Wetboek van toepassing. ----------------------------------------------------------------------Artikel 34 -----------------------------------------------------------------------------------------------------1. In alle gevallen waarin deze statuten, het bedrijfsreglement, of andere bij of krachtens ---deze statuten vastgestelde reglementen niet voorzien en bij verschil over de uitlegging ----van de bedoeling van de onderscheidende bepalingen van de statuten, beslist de ------------ledenraad. ------------------------------------------------------------------------------------------------2. Daar waar de mannelijke vorm gebruikt wordt in de tekst kan ook de vrouwelijke vorm --gelezen worden. ----------------------------------------------------------------------------------------EINDE NIEUWE STATUTEN ----------------------------------------------------------------------------WAARVAN AKTE, ----------------------------------------------------------------------------------------is verleden te Assen op de datum in het hoofd van deze akte gemeld. -------------------------------De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. De inhoud van de akte is aan hem opgegeven --en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte -----geen prijs te stellen, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en daarmee in te ---stemmen. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
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De akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris. -----------------------------------------------------------------(Volgt ondertekening)
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