NOTAR$SSEN

OPRICHTTNG COÖPERATIE
9051 084/ji/ap

Op vierentwintig november tweeduizend zeventien verschenen voor mij, mr. JOHANNES
GERARDUS BONIFACIUS LANGEDIJK, notaris gevestigd te HEERHUGOWAARD:
1. de heer Jeroen Antonius Johannes van Soesbergen, wonende te 1771 MH Wieringerwerf,
gemeente Hollands Kroon, Oosterkwelweg 10, geboren te Alkmaar op vijftien oktober
negentienhonderd drieënzeventig, (Nederlands paspoort nummer NRCOO19C4, geldig tot
drieëntwintig mei tweeduizend achttien, uitgegeven te Hollands Kroon op drieëntwintig
mei tweeduizend dertien) en gehuwd;
2. mevrouw Veronica Cornelia van Vuuren, wonende te 1753 BB Sint Maartensviotbrug,
gemeente Schagen, Zeeweg 2, geboren te Dandenong Australië op vijf augustus
negentienhonderd negenenvij ftig, (Nederlands paspoort nummer NX6499KL3, geldig tot
negen september tweeduizend zesentwintig, uitgegeven te Schagen op negen september
tweeduizend zestien) en gehuwd;
3. de heer Hendrik van Bodegom, wonende te 1771 MH Wieringerwerf, gemeente Hollands
Kroon. Oosterkwelweg 20, geboren te Wieringermeer op zesentwintig december
negentienhonderd eenenvijftig. (Nederlands paspoort nummer NP9BC4K28, geldig tot tien
oktober tweeduizend achttien, uitgegeven te Hollands Kroon op tien oktober tweeduizend
dertien)engehuwd.
De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden een coöperatie op te richten met
devolgendestatuten:
Naam
Artikeli
De coöperatie draagt de naam:
Coöperatie Poldermolen Wieringermeer U.A..
Zetel
Artikel 2
Zij heeft haar zetel in de gemeente Hollands Kroon.
Doel
Artikel3
1. De coöperatie heeft ten doel te voorzien in de stoffelijke behoeften van haar leden op het
gebied van duurzame energie, krachtens overeenkomsten met hen gesloten in het bedrijf
dat de coöperatie te dien einde ten behoeve van haar leden uitoefent of doet uitoefenen.
2. De coöperatie kan overeenkomsten als die welke zij met haar leden sluit ook met anderen
aangaan, doch niet in een zodanige mate dat de overeenkomsten met de leden slechts van
ondergeschikte betekenis zijn.
Algemene voorwaarden
Wijziging overeenkomsten
Artikel4
1. De algemene vergadering stelt algemene voorwaarden vast die van toepassing zijn op de in
artikel 3 bedoelde overeenkomsten tenzij hiervan bij een zodanige overeenkomst wordt
-

-

--

--

--

-

-
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2.

3.

afgeweken. De algemene voorwaarden kunnen bij besluit van de algeme
ne vergadering
wordengewijzigd.
De coöperatie is bevoegd door een besluit wijzigingen in de in artikel
3 bedoelde
overeenkomsten aan te brengen, al dan niet door wijziging overeenkomstig
lid 1 van de
aldaar bedoelde algemene voorwaarden, mits zij zich deze bevoegdheid
in de
overeenkomst op duidelijke wijze heeft voorbehouden. Een verwijzing
naar statuten,
reglementen, algemene voorwaarden of dergelijke, is daartoe niet voldoe
nde.
Op een wijziging als in het vorige lid bedoeld kan de coöperatie zich tegeno
ver haar
wederpartij bij de desbetreffende overeenkomst slechts beroepen indien
de wijziging
schriftelijk aan die wederpartij was medegedeeld.

Uitsluiiing bijdrage in tekort
Artikel4A

1.

Iedere verplichting van leden of oud-leden om in een tekort bij te dragen
, wordt
uitgesloten. Indien aldus bij een gerechtelijke of buitengerechtelijke vereffe
ning van de
boedel van de coöperatie blijkt dat haar bezittingen ontoereikend zijn
om haar
verbintenissen te voldoen, zijn noch zij die bij de ontbinding lid waren
noch zij wier
lidmaatschap voordien is beëindigd, tegenover de coöperatie voor een
tekort aansprakelijk.
Vanwege de uitgesloten aansprakelijkheid is de rechtspersoon verplic
ht haar naam volledig
tevoeren.
,

2.

Leden
Artikel5

1.

a

Het lidmaatschap is voor behouden aan hen, die een overeenkomst van
lidmaatschap
met de Coöperatie Poldermolen Wieringermeer U.A. hebben afgeslo
ten en waarvan de
overeenkomst niet is beëindigd.
b. De coöperatie kent leden. Zowel natuurlijke personen als rechtspersone
n kunnen lid
vandecoöperatiezijn.
Het lidmaatschap van de coöperatie is persoonlijk en kan niet worden
overgedragen of
door erfopvolging worden verkregen.

-

--

2.

Toelating
Artikel6

1.

Leden zijn zij die zich schriftelijk, via ondertekening van de Overeenkoms
t van
lidmaatschap Coöperatie Poldermolen Wieringermeer U.A. als lid
bij het bestuur hebben
aangemeld en door het bestuur als lid zijn toegelaten. Hiervan blijkt uit
een door het
bestuur afgegeven getekende Overeenkomst van Lidmaatschap.
2. De algemene vergadering kan bij reglement nadere criteria vaststellen
op basis waarvan
een lid kan wordentoegelaten.
Ledenregister

-

Artikel7

1.
2.

Het bestuur houdt een register, waarin de namen en adressen van alle
leden zijn
opgenomen.
Door het bestuur wordt in het ledenregister aantekening gehouden van gegeve
ns
betreffende het lidmaatschap zoals datum van aanvang en beëindiging
en overige relevante
gegevens.
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3.

Bij leden rechtspersonen wordt teve
ns ingeschreven degene die de rech
tspersoon zal
vertegenwoordigen, bij gebreke waa
rvan de rechtspersoon onbevoegd is enig
recht jegens
de coöperatie uit te oefenen.
Eindevanhetlidmaatschap
Artikel8
Hetlidmaatschapeindigt:
a. indienhetlidis:
een natuurlijke persoon: door de dood
van het lid; en
-

een rechtspersoon: doordat die rech
tspersoon ophoudt te bestaan;
door opzegging door het lid. Opzegging
door het lid kan slechts geschieden tege
n het
einde van het boekjaar volgend op het
boekjaar waarin de opzegging door de
coöperatie is ontvangen;
c. door opzegging door de coöperatie
. Zodanige opzegging kan geschieden
:
wanneer een lid heeft opgehouden te vol
doen aan de vereisten door de statuten
voor het lidmaatschap gesteld; en
wanneer een lid zijn verplichtingen jege
ns de coöperatie niet nakomt, alsook
wanneer redelijkerwijs van de coöper
atie niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren;
d. door ontzetting. Ontzetting kan alle
en worden uitgesproken wanneer een lid
in strijd
met de statuten, reglementen of besluit
en van de coöperatie handelt, of de coö
peratie
op onredelijke wijze benadeelt;
e. als het lid niet meer voldoet aan de
eisen als in de “Regeling verlaagd tarief
bij
collectieve opwek” gesteld.
Opzegging door de coöperatie geschie
dt door het bestuur.
Opzegging van het lidmaatschap door
het lid of door de coöperatie kan slechts
geschieden
tegen het einde van het boekjaar volgen
d op het boekjaar waarin de opzegging
door de
coöperatie respectievelijk het lid is ont
vangen. Echter, het lidmaatschap kan
onm
iddellijk
worden beëindigd, indien van de coöper
atie of van het lid redelijkerwijs niet
gevergd kan
worden het lidmaatschap te laten voortdu
ren.
Een opzegging in strijd met het bepaald
e in het vorige lid, doet het lidmaatscha
p eindigen
op het vroegst toegelaten tijdstip, volgen
de op de datum waartegen was opg
ezegd.
Een lid kan voorts zijn lidmaatschap met
onmiddellijke ingang opzeggen bitm
en een
maand nadat een besluit waarbij zijn rech
ten zijn beperkt of zijn verplichtingen
zijn
verzwaard, hem is bekend geworden of
medegedeeld; het besluit is alsdan niet
op hem van
toepassing. Opzegging is echter niet mo
gelijk op grond van verhoging van de
kosten,
bedoeld in artikel 9, tweede lid van de
statuten.
Een lid kan zijn lidmaatschap ook met onm
iddellijke ingang opzeggen binnen
een maand
nadat hem een besluit is meegedeeld tot
omzetting van de coöperatie in een
and
ere
rechtsvormoftotfusie.
Ontzetting uit het lidmaatschap geschie
dt door het bestuur.
Van een besluit tot opzegging van het lidm
aatschap door de coöperatie op grond
dat een lid
zijn verplichtingen jegens de coöperatie
niet nakomt of dat redeljkerwijs van
de coöperatie
niet gevergd kan worden het lidmaatscha
p te laten voortduren, alsmede van een
besluit tot
ontzetting uit het lidmaatschap staat de
betrokkene binnen een maand na de ont
vangst van
de kennisgeving van het besluit beroep
open op de algemene vergadering. Hij
wordt
-

b.

-

-

-

--

2.
3.

-

-

-

4.

-

5.

6.

-

7.
8.
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9.

daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis
gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met dien
verstande evenwel dat het geschorste lid toegang heeft tot de algemene vergadering waarin
het besluit tot schorsing wordt behandeld, en bevoegd is daarover het woord te voeren.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft desalniettemin de
jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

Verplichtingenvandeleden
Artikel9

Leden dienen te voldoen aan de verplichtingen voortvloeiend uit de ondertekening van de
Overeenkomst van Lidmaatschap Coöperatie Poldermolen Wieringermeer.

Bestuur
Artikel 10

a.
b.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

Het bestuur bestaat uit natuurlijke of rechtspersonen.
Het bestuur van de coöperatie bestaat uit een oneven aantal van ten minste drie
personen en ten hoogste zeven personen.
Bestuursleden worden benoemd door de algemene vergadering. De voorzitter van het
bestuur wordt in functie benoemd. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk
voorzien.
Tot het opmaken van een voordracht is het bestuur bevoegd. De voordracht wordt bij de
oproeping voor de vergadering meegedeeld.
ls niet binnen drie maanden na het ontstaan van een vacature een voordracht opgemaakt
dan is de algemene vergadering vrij in de keus.
Indien het aantal bestuursleden beneden de drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het
is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin
de voorziening in de open plaats of open plaatsen aan de orde komt.
Leden van het bestuur kunnen voor hun werkzaamheden een door de algemene
vergadering vast te stellen vergoeding toegekend krijgen.
Maximaal een bestuurslid behoeft niet uit de leden te komen. Dit bestuurslid mag niet de
functie van voorzitter bekleden.
--

Einde bestuurslidmaatschap. Periodiek aftreden. Schorsing
Artikel!!

1.

2

Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan slechts op voorstel
van de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Elke schorsing kan één of
meer malen worden verlengd, maar in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na
verloop van die tijd geen beslissing genomen tot opheffing van de schorsing of tot ontslag,
dan eindigt de schorsing.
a. Elk bestuurslid treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af, volgens een door het
bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar. Maximaal
zijn drie termijnen van vier jaar toegestaan.
b. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
1. door het eindigen van het lidmaatschap van de coöperatie;
2. doorbedanken.

Bestuurstaak. Besluitvorming. Taakverdeling
Artikell2.
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1.

Behoudens de beperkingen volgen
s de statuten is het bestuur belast met
het besturen van
decoöperatie.
2. Het bestuur kan een reglement
vaststellen waarbij regels worden geg
even omtrent de
besluitvorming van het bestuur.
3. Het bestuur kan bij een taakver
deling bepalen met welke taak iede
r bestuurslid meer in het
bijzonder zal zijn belast. De taakver
deling behoeft de goedkeuring van
de algemene
vergadering.
4. Door de algemene vergadering
kan bij huishoudelijk reglement nad
ere regelen aangaande
de besluitvorming door het bestuur
worden gegeven.
5. Het bestuur kan verplichtingen
tot maximaal vijfentwintigduizend eur
o (€ 25.000,00)
aangaan, mits hiervoor de algemene
vergadering via de voorliggende beg
rting de kaders
heeft gegeven. Daarboven beslist voo
raf de algemene vergadering.
Vertegenwoordiging
Artikell3
1. De coöperatie wordt vertegenwo
ordigd door het voltallige bestuur
als ook door twee
gezamenlijk handelende bestuursleden
afkomstig uit de kring van voorzit
ter, secretaris en
penningmeester, dan wel hun officiël
e plaatsvervangers.
2. Het bestuur kan, binnen de kaders
van de haar verleende bevoegdheden
, functionarissen
aanstellen.
3. Ook in geval van een tegenstrijdi
g belang tussen de coöperatie en een
bestuurslid wordt de
coöperatie op de in lid 1 van dit arti
kel bepaalde wijze vertegenwoordigd
.
BoekjaarJaarrekening
Artikell4
1. 1-let boekjaar is gelijk aan het kale
nderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de ver
mogenstoestand van de coöperatie
en van alles
betreffende de werkzaamheden van
de coöperatie naar de eisen die voortvl
oeien uit deze
werkzaamheden. op zodanige wijze
een administratie te voeren en de daa
rtoe behorende
boeken, bescheiden en andere gegeve
nsdragers op zodanige wijze te bew
aren, dat te allen
tijde de rechten en verplichtingen van
de coöperatie kunnen worden gek
end.
3. Jaarlijks binnen zes maanden na
afloop van het boekjaar, behoudens
verlenging van deze
termijn met ten hoogste vijf maanden
door de algemene vergadering op
grond van
bijzondere omstandigheden, maakt het
bestuur een jaarrekening op en legt
het deze voor de
leden ter inzage ten kantore van de coö
peratie. Binnen deze termijn legt
het
bestuur ook
het jaarverslag ter inzage voor de lede
n, tenzij de artikelen 396 lid 6, eers
te volzin, of 403,
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek voo
r de coöperatie gelden.
De jaarrekening bestaat uit een balans
en een winst- en verliesrekening
met toelichting.
4. De opgemaakte jaarrekening wor
dt ondertekend door de bestuursleden
;
ontbreekt de
ondertekening van één of meer hunner
, dan wordt daarvan onder opgave
van reden
meldinggemaakt.
5. De coöperatie zorgt dat de opgema
akte jaarrekening, het jaarverslag
en de krachtens
artikel 392 lid 1, Boek 2 van het Burger
lijk Wetboek toe te voegen gegeve
ns vanaf de
oproep voor de algemene vergaderin
g, bestemd tot behandeling van de
jaar
rekening, te
haren kantore aanwezig zijn. De leden
kunnen de stukken aldaar inzien en
er kosteloos een
afschriftvanverkrijgen.

--

-

-

-

--

--

--

-

-

--
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6.

De jaarrekening wordt vastgesteld
door de algemene vergadering die het
bestuur uiterlijk
een maand na afloop van de in lid
3 genoemde tennijn doet houden.
7. Vaststelling van de jaarrekenin
g zonder voorbehoud strekt tot dechar
ge van de
bestuursleden voor het beheer voor
zover van dat beheer uit de jaarrekenin
g blijkt.
8. Het bestuur is verplicht de in
de leden 2 en 3 bedoelde boeken, bes
cheiden en andere
gegevensdragers gedurende zeven
jaren te bewaren, onvenninderd het
hierna in lid 9
bepaalde.
9. De op een gegevensdrager aan
gebrachte gegevens, uitgezonderd
de op papier gestelde
balans en winst- en verliesrekening,
kunnen op een andere gegevensdrag
er worden
overgedragen en bewaard, mits de
overbrenging geschiedt met juiste
en
vol
ledige
weergave der gegevens en deze geg
evens gdurende de volledige bewaart
ijd beschikbaar
zijn en binnen redelijke tijd leesbaa
r kunnen worden gemaakt,
Controlejaarreken

-

-

ing

Artikell5

1.

2.

De coöperatie kan en indien daartoe
wettelijk verplicht zal, aan een acc
ountant als bedoeld
in artikel 393 lid 1, Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek de opdracht ver
lenen tot onderzoek
vandejaarrekening.
Tot het verlenen van de opdracht
is de algemene vergadering bevoeg
d. Gaat deze daartoe
niet over, dan is het bestuur bev
oegd. De aanwijzing van een accoun
tant
wordt door
generlei voordracht beperkt. De opd
racht kan te allen tijde worden ing
etrokken door de
algemene vergadering en door het
bestuur indien deze haar heeft verleen
d.
De accountant brengt omtrent zijn
onderzoek verslag uit aan het bestuu
r.
De accountant geeft de uitslag van
zijn onderzoek weer in een verklar
ing
omtrent de
getrouwheid van de jaarrekening.
De accountantsverklaring wordt ove
reenkomstig artikel
14 lid 5 beschikbaar gesteld aan
de leden.
Indien geen accountantsverklaring
als hiervoor bedoeld overeenkomstig
artikel 14 lid 5
beschikbaar wordt gesteld, dan ben
oemt de algemene vergadering jaar
lijks een commissie
van ten minste twee leden die gee
n deel van het bestuur mogen uitmake
n.
De commissie onderzoekt de jaarrek
ening en brengt aan de algemene
vergadering verslag
van haar bevindingen uit. Vereist
het onderzoek van de jaarrekening
bijzondere
boekhoudkundige kennis dan kan
de commissie zich door een deskun
dige doen bijstaan.
Het bestuur is verplicht de commis
sie ten behoeve van haar onderzoek
alle door haar
gevraagde inlichtingen te verschaffe
n, haar desgewenst de kas en de
waarden te tonen en
de boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers van de coöperatie
voor raadpleging
beschikbaarte stellen.
-

3.
4.

-

5.

-

--

--

Bestemmingbatigsaldo
Artikell6

1.
2.

De algemene vergadering beslist wel
ke bestemming aan het batig sald
o, blijkende uit de
vastgestelde jaarrekening, wordt geg
even.
Ten laste van de door de wet voorge
schreven reserves mag een tekort
slechts worden
gedeigd voor zover de wet dat toes
taat.

--

Algemene vergaderingen
Artikell7

1.

Aan de algemene vergadering kom
en in de coöperatie alle bevoegdhe
den toe die niet door
de wet of de statuten aan het bestuu
r zijn opgedragen.
-6-
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2.

Jaarlijks, uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het
boekjaar, behoudens verlenging
van deze termijn door de algemene vergadering, word
t een algemene vergadering de
jaarvergadering gehouden. In de jaarvergadering kom
en onder meer aan de orde:
a. indienvantoepassing: het jaarverslag;
b. indien van toepassing: het verslag van de in artikel 15
bedoelde commissie;
c. vaststelling van de jaarrekening;
d. tenzij voor het volgende boekjaar reeds aan een acco
untant een opdracht als bedoeld in
artikel 1 5 is verleend: benoeming van een accountant
of commissie overeenkomstig
artikell5;
--

-

-

--

e.
f.

3.
4.

voorziening in eventuele vacatures;
voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd
bij de oproeping voor de
vergadering.
Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikw
ijls het bestuur dit wenselijk
oordeelt.
Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal
leden als bevoegd is tot het
uitbrengen een tiende gedeelte van de stemmen in de algem
ene vergadering, is het bestuur
verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergader
ing op een termijn van niet langer
dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan
het verzoek binnen veertien dagen
geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot
die bijeenroeping overgaan door
oproeping overeenkomstig artikel 21 of bij advertentie in
ten minste één ter plaatse waarde
coöperatie gevestigd is, veelgelezen dagblad.

Toegangenstemrecht
Artikell8

1.

Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden
van de coöperatie en de
bestuursleden die geen lid van de coöperatie zijn. Geen
toegang hebben geschorste leden
en geschorste bestuursleden.
Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen
beslist de voorzitter van de
vergadering.
Ieder lid van de coöperatie dat niet geschorst is, heeft een
stem. Een bestuurslid dat geen
lid van de coöperatie is, heeft een raadgevende stem.
Een stemgerechtigde kan aan een andere stemgerechtigde
schriftelijk volmacht verlenen tot
het uitbrengen van zijn stem. De gevolmachtigde kan voor
maximaal één stemgerechtigde
als gevolmachtigde optreden.
--

2.
3.

--

4.

Voorzitterschap. Notulen
Artikell9

1.

2.

De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitte
r van het bestuur.
Ontbreekt de voorzitter, dan treedt één van de andere bestu
ursleden, door het bestuur aan te
wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in
het voorzitterschap voorzien, dan
voorziet de vergadering daarin zelve. Tot dat ogenblik word
t het voorzitterschap
waargenomen door de in leeftijd oudste ter vergadering
aanwezige persoon.
Van het verhandelde in elke vergadering worden door een
daartoe door de voorzitter
aangewezen persoon notulen gemaakt die door de voorzitte
r en de notulist worden
vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijee
nroepen kunnen een notarieel
proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inho
ud van de notulen of van het
proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.
--
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Besluitvorming van de algemen
e vergadering
Artikel2O

-

1.

Het ter algemene vergadering uitg
esproken oordeel van de voorzitter omtren
t de uitslag
van een stemming is beslissend. Het
zelfde geldt voor de inhoud van een gen
om
en besluit
voor zover gestemd werd over een niet
schriftelijk vastgelegd voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uits
preken van een in het eerste lid bedoeld
oordeel de
juistheid daarvan betwist, dan vindt een
nieuwe stemming plaats, indien de mee
rderheid
van de vergadering of indien de oorspro
nkelijke stemming niet hoofdelijk of
sch
riftelijk
geschiedde, een stemgerechtigde aanwez
ige dit verlangt. Door deze nieuwe stem
ming
vervallen de rechtsgevolgen van de oor
spronkelijke stemming.
3. Voor zover door de wet of de statuten
geen grotere meerderheid is voorgesch
reven, worden
alle besluiten van de algemene vergad
ering genomen met volstrekte meerde
rheid van de
uitgebrachte stemmen.
4. Blanco stemmen worden beschouwd
als niet te zijn uitgebracht.
5. Indien bij een verkiezing van per
sonen niemand de volstrekte meerderhe
id heeft verkregen,
heeft een tweede stemming. of ingeva
l van een bindende voordracht, een twe
ede stemming
tussen de voorgedragen kandidaten, plaa
ts. Heeft alsdan weer niemand de vol
strekte
meerderheid verkregen, dan vinden her
stemmingen plaats, totdat hetzij één per
soon de
volstrekte meerderheid heeft verkregen
, hetzij tussen twee personen is gestem
d en de
stemmen staken. Bij gemelde herstem
ming (waaronder niet is begrepen de
tweede
stemming) wordt telkens gestemd tuss
en de personen op wie bij de voorafgaan
de
stemming is gestemd, evenwel uitgezo
nderd de persoon op vie bij die voorafg
aande
stemming het geringste aantal stemmen
is uitgebracht. Is bij die voorafgaande
stemming
het geringste aantal stemmen op mee
r dan één persoon uitgebracht, dan wor
dt
doo
r loting
uitgemaakt, op wie van die personen
bij de nieuwe stemming geen stemmen
meer kunnen
worden uitgebracht. Ingeval bij een stem
ming tussen twee personen de stemmen
staken,
beslist het lot wie van beiden is gekoze
n.
6. Indien de stemmen staken over een
voorstel, niet rakende verkiezing van
personen, dan is
hetverworpen.
7. Alle stemmingen geschieden mo
ndeling, tenzij de voorzitter bepaalt dat
de stemmen
schriftelijk worden uitgebracht. Indien
het betreft een verkiezing van person
en kan ook een
aanwezige stemgerechtigde verlangen
dat de stemmen schriftelijk worden uitg
ebracht.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ong
etekende, gesloten briefjes.
Besluitvorming bij acclamatie is mogeli
jk, tenzij een stemgerechtigde hoofde
lijke
stemmingverlangt.
8. Zolang in een algemene vergaderin
g alle leden aanwezig of vertegenwoord
igd zijn, kunnen
geldige besluiten worden genomen, mit
s met algemene stemmen, omtrent alle
aan de orde
komende onderwerpen dus mede een
voorstel tot statutenwijziging of tot ont
binding
ook al heeft geen oproeping plaatsgehad
of is deze niet op de voorgeschreven
wij
ze
geschied of is enig ander voorschrift
omtrent het oproepen en houden van ver
gaderingen of
een daarmee verband houdende form
aliteit niet in acht genomen.
9. Een eenstemmig besluit van alle lede
n, ook al zijn deze niet in een vergad
ering bijeen,
heeft, mits met voorkennis van het bes
tuur genomen, dezelfde kracht als een
besluit van de
algemenevergadering.

-

--

--

--

-

-

-

-

Bij eenroeping algemene vergaderin
g.

NOTAR

SEN

Artikel2l

1.

De algemene vergaderingen wo
rden bijeengeroepen door het bestuu
r. De oproeping
geschiedt schriftelijk aan de adr
essen van de leden volgens het lede
nregister, bedoeld in
artikel 7. De tennijn voor de opr
oeping bedraagt ten minste zeven
dagen.
2. Bij de oproeping worden
de te behandelen onderwerpen ver
meld, onverminderd het
bepaaideinartikel22en23.
Statutenwijziging

-

Artikel22

1.

In de statuten van de coöperatie
kan geen verandering worden geb
racht dan door een
besluit van een algemene vergad
ering, waartoe is opgeroepen met
de mededeling dat
aldaar wijziging van de statuten
zal worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de
algemene vergadering ter behand
eling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan
, moeten ten minste vijf dagen véé
r de vergadering een
afschrift van dat voorstel, waarin
de voorgedragen wijziging woord
elij
k is opgenomen, op
een daartoe geschikte plaats voo
r de leden ter inzage leggen tot
na afloop van de dag
waarop de vergadering wordt geh
ouden. Bovendien wordt een afsc
hrift als hiervoor
bedoeld, aan alle leden toegezond
en.
3. Een besluit tot statutenwijzi
ging behoeft ten minste twee der
den van de stemmen,
uitgebracht in een vergadering waa
rin ten minste twee derden van
de leden aanwezig of
vertegenwoordigd is. Is niet twe
e derden van de leden aanwezig
of vertegenwoordigd, dan
wordt na die vergadering een twe
ede vergadering bijeengeroepen te
houden binnen vier
weken na de eerste vergadering,
waarin over het voorstel zoals dat
in de vorige
vergadering aan de orde is gewees
t, ongeacht het aantal aanwezig
of
vertegenwoordigende
leden, kan worden besloten. mits
met een gewone meerderheid van
de uitgebrachte
stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet
in werking dan nadat hiervan een
notariële akte is
opgemaakt. Tot het doen verlijd
en van die akte is ieder bestuurslid
bevoegd.
Ontbinding
Artikel23

1.
2.
3.

4.

De coöperatie kan worden ontbon
den door een besluit van de algemen
e vergadering. Het
bepaalde in de leden 1 en 3 van
het voorgaande artikel is van ove
reenkomstige toepassing.
Na de ontbinding geschiedt de ver
effening door de bestuurders.
Het batig saldo na vereffening wor
dt overgedragen aan de leden die
ten tijde van het
besluit tot ontbinding lid waren. ied
er van de leden ontvangt een dee
l
naar rato van zijn
financiële inleg op het moment van
ontbinding.
Op de vereffening zijn voor het ove
rige de bepalingen van Titel 1, Boe
k 2 van het
Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Schriftelijk
Artikel24

Onder schriftelijk wordt in deze stat
uten verstaan elk via de gangbare
(elektronische)
communicatiekanalen overgebracht
bericht, welk bericht schriftelijk
of
elektronisch is
vastgelegd.
Ledencontracten
Artikel25
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-

De coöperatie kan ten behoeve van de leden rechten bedingen en te hunnen
laste
verplichtingen aangaan.
2. Een lid kan niet door opzegging de toepasselijkheid van een door de coöper
atie te zijnen
laste aangegane verplichting uitsluiten.
3. De coöperatie kan nakoming van bedongen rechten jegens en schadevergoe
ding aan een lid
vorderen, tenzij dit zich daartegen verzet.
Huishoudelijk reglement
Artikel26
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar
die geen
dwingend recht bevat, noch met de statuten.
Stotbepaling
Artikel27
Het eerste boekjaar van de coöperatie eindigt op cenendertig december tweedu
izend achttien.
Artikel28
Op de coöperatie is het Nederlands Recht van toepassing.
Slotverklaring.
Tenslotte verklaarden verschenen personen dat voor de eerste maal het bestuu
r bestaat uit:
de heer Jeroen Antonius Johannes van Soesbergen, voornoemd, als secreta
ris;
mevrouw Veronica Cornelia van Vuuren, voornoemd, als penningmeester;
de heer Hendrik van Bodegom, voornoemd, als voorzitter.
SLOT
Waarvan akte, in minuut opgemaakt is verleden te Heerhugowaard op de datum
in het hoofd
vandezeaktegemeld.
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de
akte is aan hen
opgegeven en toegelicht. De verschenen personen hebben verklaard van de inhoud
van deze
akte te hebben kennis genomen en met de beperkte voorlezing daarvan in te stemm
en.
De identiteit van de bij deze akte betrokken verschenen personen is door mij, notaris
, aan de
hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.
Vervolgens is deze akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend,
eerst door de
verschenen personen en vervolgens door mij, notaris.
(Volgt ondertekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:
1.

-
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-

-

-

--
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Rechtspersoon
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Rechtsvorm
Statutaire naam
Statutaire zetel
Eerste inschrijving handelsregister
Datum akte van oprichting

858164693
Coö p erati e
Coöperatie Poldermolen Wieringermeer U.A.
gemeente Hollands Kroon
24-11-2017
24-11-2017

Onderneming
Handelsnaam
Startdatum onderneming
Activiteiten
Werkzame personen

Coöperatie Poldermolen Wieringermeer U.A.
24-11-2017 (datum registratie: 24-11-2017)
SBI-code: 94997 Overige belangenbehartiging
0

Vestiging
Vestigingsnummer
Handelsnaam
Bezoekad res
Telefoon nummer
Datum vestiging
Activiteiten

-

Werkzame personen

000038451921
Coöperatie Poldermolen Wieringermeer U.A.
Oosterkwelweg 20, 1771MH Wieringerwerf
0227663534
24-1 1-2017 (datum registratie: 24-1 1-2017)
SBI-code: 94997 Overige belangenbehartiging
Het voorzien in de stoffelijke behoeften van haar leden op het gebied van duurzame
energie, krachtens overeenkomsten methen gesloten in het bedrijf dat de coöperatie
te dien einde ten behoeve van haar leden uitoefent of doet uitoefenen.
0

Bestuurders
Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid

van Soesbergen, Jeroen Antonius lohannes
15-10-1973, Alkmaar
24-1 1-2017 (datum registratie: 24-11-2017)
Secretaris
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid

van Bodegom, Hendrik
26-12-1951, Wieringermeer
24-11-2017 (datum registratie: 24-11-201 7)
Voorzitter
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid

van Vuuren, Veronica Cornelia
05-08-1959, Dandenong, Australië
24-11-2017 (datum registratie: 24-11-2017)
Penningmeester
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(

Waarmerk
Kvl(

-

)

zie statuten

Een gewaarmerkt uittroksel is een officieel bewijs van inschrijving in het Handelsregister. Een papieren gewaarmerkt uittrekset is
ondertekend, voorzien van een rnicrntekst en uvlogo gedrukt op optisch dood papier.
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