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OPRICHTING COÖPERATIE 
Rijnland Energie Coöperatie U.A. 
 
 
Op tweeëntwintig november tweeduizend negentien verschenen voor mij,  ______ 
mr. Janbert Rudolf Bareld Heemstra, notaris te Leiden: _______________________ 
1. de heer Hendrik Jan Visser, wonende: Luchtmansplein 11 te (2332 PP) Leiden,  

geboren te Den Helder op negenentwintig november _____________________ 
negentienhonderdnegenenvijftig, houder van paspoort met nummer ________ 
NX70P6PF8, gehuwd; _______________________________________________ 

2. de heer Robert Willem Boerée, wonende: Hooglandse Kerkgracht 4 te ______ 
(2312 HT) Leiden, geboren te Haarlem op veertien september _____________ 
negentienhonderdnegenenveertig, houder van rijbewijs met nummer _______ 
5505669235, gehuwd; ______________________________________________ 

3. mevrouw Anne Marieke Schwencke, wonende: Prinses Wilhelminastraat 16 _ 
te (2313 AW) Leiden, geboren te Delft op zesentwintig oktober ____________ 
negentienhonderdzevenenzestig, houder van Nederlands paspoort met _____ 
nummer NYR994004, gehuwd. _______________________________________ 

De verschenen personen verklaarden bij deze akte een coöperatie op te richten  __ 
waarvoor de volgende statuten zullen gelden: ______________________________ 
Statuten _____________________________________________________________ 
Algemene bepalingen __________________________________________________ 
Artikel 1 _____________________________________________________________ 
Definities _____________________________________________________________ 
In deze statuten wordt verstaan onder:

 ____________________________________
 

a. Bedrijfsfusie: de overdracht van een onderneming of een deel daarvan door __ 
een activa/passiva overdracht; _______________________________________ 

b. Juridische fusie: de fusie in de zin van artikel 309 van Boek 2 van het Burgerlijk  
Wetboek; ________________________________________________________ 

c. Juridische splitsing: de splitsing in de zin van artikel 334a van Boek 2 van het __ 
Burgerlijk Wetboek; ________________________________________________ 

d. Gewone meerderheid van stemmen: de helft plus één van de aanwezige _____ 
stemmen; ________________________________________________________ 

e. Schriftelijk: elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht,  _ 
waarvan uit geschrift blijkt; __________________________________________ 

f. Werkgebied: Het geografisch gebied dat samenvalt met het gebied van de ___ 
bestuurlijke regio Holland-Rijnland; ___________________________________ 

g. Regio Holland-Rijnland: het geografisch gebied van samenwerkende ________ 
gemeentes conform de gemeenschappelijke regeling Holland-Rijnland. ______ 

Artikel 2 _____________________________________________________________ 
Naam, zetel en duur ____________________________________________________ 
1. De coöperatie draagt de naam Rijnland Energie Coöperatie U.A., hierna ook _ 

te noemen: de regiocoöperatie. ______________________________________ 
2. Zij is gevestigd te Leiden. ____________________________________________ 
3. De regiocoöperatie is aangegaan voor onbepaalde tijd. ___________________ 
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Artikel 3 _____________________________________________________________ 
Doel en middelen ______________________________________________________ 
1. De regiocoöperatie heeft ten doel: ____________________________________ 
 het bevorderen van het gebruik van wind- en zonne- energie en andere _____ 

vormen van duurzame energie waaronder tevens begrepen het bevorderen __ 
van het efficiënt gebruik van energie; en _______________________________ 

 het daartoe op milieuvriendelijke wijze produceren van (elektrische) energie _ 
in het belang van de leden van de bij haar aangesloten coöperaties en de ____ 
bewoners van de regio Holland-Rijnland, door met hen ter zake ____________ 
overeenkomsten te sluiten in het bedrijf dat zij te dien einde ten behoeve van  
de bij haar aangesloten coöperaties, alsmede de leden van die coöperaties ___ 
uitoefent, dit alles binnen en ten dienste van de regio Holland-Rijnland. _____ 

2. De regiocoöperatie tracht haar doel onder meer te bereiken door: __________ 
 a. het oprichten en in werking houden van een of meer grootschalige _____ 

energie installaties teneinde de bewoners van de regio Holland-Rijnland _ 
in hun eigen energiebehoefte te kunnen laten voorzien, zowel individueel  
als collectief; __________________________________________________ 

 b. het geven van voorlichting over duurzame energie en energiebesparing; _ 
 c. het samenwerken met verwante organisaties; _______________________ 
 d. winsten uit het bedrijf in lokale/regionale gemeenschappelijke duurzame  

en/of sociale projecten te investeren. ______________________________ 
Artikel 4 _____________________________________________________________ 
1. De regiocoöperatie heeft niet het oogmerk winst te maken, anders dan ______ 

noodzakelijk is voor de vorming van een krachtige reserve ten dienste van het  
doel van de coöperatie.

 _____________________________________________
 

2. De regiocoöperatie mag geen handelingen van speculatieve aard verrichten. _ 
Artikel 5 _____________________________________________________________ 
Dienstverlening ________________________________________________________ 
De regiocoöperatie zal slechts diensten verlenen aan natuurlijke personen en ____ 
rechtspersonen die (gaan) wonen dan wel hun beroep of bedrijf (gaan) uitoefenen  
binnen het werkgebied van de regiocoöperatie. _____________________________ 
Verkrijging en verlies van het lidmaatschap ________________________________ 
Artikel 6 _____________________________________________________________ 
Toelating _____________________________________________________________ 
Toegelaten als lid van de regiocoöperatie kunnen worden uitsluitend in de regio __ 
Holland-Rijnland gevestigde energiecoöperaties waarbij is vereist dat: ___________ 
a. de rechtspersoon niet in staat van liquidatie of in staat van surseance van ____ 

betaling verkeert; __________________________________________________ 
b. de aanvraag tot het lidmaatschap en de mededeling van toelating schriftelijk _ 

geschieden. _______________________________________________________ 
Artikel 7 _____________________________________________________________ 
Verplichtingen verbonden aan het lidmaatschap _____________________________ 
1. Een lid dient het éénmalig inschrijfgeld te voldoen. De hoogte wordt jaarlijks _ 

vastgesteld. _______________________________________________________ 
2. Een lid dient de jaarlijks vastgestelde contributie te voldoen. _______________ 
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3. Elk lid dient bekendheid te geven aan de activiteiten van de regiocooperatie __ 
en onder de aandacht te brengen van haar eigen leden. ___________________ 

Artikel 8 _____________________________________________________________ 
Het bestuur stelt de kaders vast waarbinnen ledenwerving en ledenacceptatie ____ 
plaatsvinden. _________________________________________________________ 
Het bestuur beslist binnen een termijn van drie maanden over de aanvraag tot ___ 
toelating als lid. Tegen een besluit tot afwijzing van de aanvraag staat geen beroep  
open. ________________________________________________________________ 
Artikel 9 _____________________________________________________________ 
Einde van het lidmaatschap ______________________________________________ 
1. Het lidmaatschap eindigt door: _______________________________________ 
 a. ontbinding; ___________________________________________________ 
 b. opzegging door het lid; __________________________________________ 
 c. opzegging door de regiocoöperatie; _______________________________ 
 d. ontzetting. ____________________________________________________ 
2. De verschuldigde jaarlijkse bijdrage blijft na het einde van het lidmaatschap __ 

voor het gehele jaar verschuldigd. ____________________________________ 
Artikel 10 ____________________________________________________________ 
ontbinding rechtspersoon, fusie, splitsing ___________________________________ 
Ingeval een rechtspersoon ophoudt te bestaan, eindigt het lidmaatschap zodra de _ 
vereffening is voltooid. _________________________________________________ 
Ingeval een rechtspersoon door juridische fusie of juridische splitsing ophoudt te __ 
bestaan, dan eindigt het lidmaatschap van de regiocoöperatie op dat moment. ___ 
Artikel 11 ____________________________________________________________ 
Opzegging door het lid

 __________________________________________________
 

1. Een lid kan zijn lidmaatschap opzeggen met inachtneming van een __________ 
opzegtermijn van drie maanden; ______________________________________ 

2. De opzegging door het lid dient schriftelijk te geschieden. _________________ 
Artikel 12 ____________________________________________________________ 
Opzegging door de regiocoöperatie _______________________________________ 
1. Het bestuur kan het lidmaatschap aan een lid opzeggen: __________________ 
 a. wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die door _ 

de statuten aan het lidmaatschap worden gesteld; ___________________ 
 b. wanneer redelijkerwijze van de regiocoöperatie niet kan worden gevergd  

het lidmaatschap te laten voortduren. _____________________________ 
2. De leden aan wie door het bestuur het lidmaatschap is opgezegd op grond ___ 

van lid 1 sub b van dit artikel kunnen binnen een maand na ontvangst van het  
bericht bedoeld in lid 3 van dit artikel, in beroep gaan bij de algemene _______ 
ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is _ 
het lid in de uitoefening van zijn lidmaatschapsrechten geschorst. __________ 

3. De in dit artikel bedoelde opzegging geschiedt schriftelijk. _________________ 
4. In geval van opzegging op grond van lid 1 sub a van dit artikel eindigt het ____ 

lidmaatschap terstond. In geval van opzegging op grond van lid 1 sub b van dit  
artikel eindigt het lidmaatschap op het moment waarop het lid de __________ 
beroepstermijn ongebruikt heeft laten voorbijgaan, dan wel de algemene ____ 
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ledenvergadering het beroep ongegrond heeft verklaard. _________________ 
Artikel 13 ____________________________________________________________ 
Ontzetting uit het lidmaatschap __________________________________________ 
1. Het lid kan uit het lidmaatschap van de regiocoöperatie worden ontzet: _____ 
 a. wanneer het handelt in strijd met de statuten of met de besluiten van de  

regiocoöperatie; _______________________________________________ 
 b. wanneer het de regiocoöperatie op onredelijke wijze benadeelt.________ 
2. Het ontzette lid wordt ten spoedigste bij aangetekende brief en onder opgave  

van redenen door het bestuur in kennis gesteld van het besluit tot ontzetting.  
3. De leden die door het bestuur uit het lidmaatschap zijn ontzet, kunnen binnen  

een maand na ontvangst van het bericht bedoeld in lid 2 van dit artikel, in ___ 
beroep gaan bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de _____________ 
beroepstermijn en hangende het beroep is het lid in de uitoefening van zijn __ 
lidmaatschapsrechten geschorst. _____________________________________ 

4. In geval van ontzetting eindigt het lidmaatschap op het moment, waarop het _ 
ontzette lid de beroepstermijn ongebruikt heeft laten voorbijgaan dan wel de  
algemene ledenvergadering het beroep ongegrond heeft verklaard. _________ 

Artikel 14 ____________________________________________________________ 
Ledenregister _________________________________________________________ 
De regiocoöperatie houdt een ledenregister aan, in elk geval bevattende de naam,  
het adres en de plaats van vestiging van de leden. ___________________________ 
Artikel 15 ____________________________________________________________ 
Uitgesloten aansprakelijkheid ____________________________________________ 
Indien bij een gerechtelijke of buitengerechtelijke vereffening van het vermogen __ 
van de regiocoöperatie blijkt dat haar bezittingen ontoereikend zijn om haar

 _____
 

verbintenissen te voldoen, zijn noch zij die bij haar ontbinding lid waren, noch zij __ 
wier lidmaatschap voordien is geëindigd, tegenover de regiocoöperatie voor een __ 
tekort aansprakelijk ____________________________________________________ 
Organen van de regiocoöperatie _________________________________________ 
Artikel 16 ____________________________________________________________ 
De regiocoöperatie heeft de volgende organen: _____________________________ 
a. de algemene ledenvergadering; ______________________________________ 
b. het bestuur. ______________________________________________________ 
De algemene ledenvergadering __________________________________________ 
Artikel 17 ____________________________________________________________ 
Bevoegdheid tot bijeenroeping ___________________________________________ 
1. De algemene ledenvergadering wordt door het bestuur bijeengeroepen. _____ 
2. Op schriftelijk verzoek (onder opgave van de te behandelen punten) van ten _ 

minste één tiende gedeelte van het aantal leden, met een minimum van twee,  
is het bestuur verplicht de algemene ledenvergadering bijeen te roepen. De __ 
algemene ledenvergadering moet dan worden gehouden binnen vier weken, _ 
nadat het verzoek is ingediend. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping niet _ 
binnen veertien dagen na indiening gevolg wordt gegeven, kunnen de leden __ 
die het verzoek hebben gedaan zelf tot bijeenroeping overgaan. ____________ 

Artikel 18 ____________________________________________________________ 
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Wijze van bijeenroeping, termijnen, agenda ________________________________ 
1. Jaarlijks worden ten minste twee algemene ledenvergaderingen gehouden. __ 
2. De algemene ledenvergadering wordt bijeengeroepen door middel van het __ 

verzenden van schriftelijke uitnodigingen. ______________________________ 
3. Tussen de dag waarop de uitnodiging wordt verstuurd en die waarop de _____ 

vergadering van de algemene ledenvergadering wordt gehouden, moeten ten  
minste veertien dagen liggen. ________________________________________ 

4. De volledige agenda van de vergadering wordt met de uitnodiging voor de ___ 
vergadering meegestuurd en tegelijkertijd op de website gepubliceerd. ______ 

Artikel 19 ____________________________________________________________ 
Deelname aan de vergadering, stemrecht __________________________________ 
1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden van de _______ 

regiocoöperatie. Geen toegang hebben geschorste bestuursleden, behoudens  
in de vergadering waarin hun beroepsrecht aan de orde komt. Over toelating _ 
van andere personen beslist de algemene ledenvergadering. _______________ 

2. Ieder lid van de regiocoöperatie dat niet geschorst is, heeft één stem. _______ 
3. Een rechtspersoon kan zich op de vergadering van de algemene ____________ 

ledenvergadering slechts laten vertegenwoordigen door één natuurlijk ______ 
persoon. _________________________________________________________ 

4. Van de bevoegdheid tot vertegenwoordiging: ___________________________ 
 a. als zelfstandig vertegenwoordiger van een rechtspersoon krachtens de __ 

wet of de statuten; _____________________________________________ 
 b. als gevolmachtigde van een rechtspersoon, _________________________ 
 moet vóór of bij de aanvang van de vergadering van de algemene __________ 

ledenvergadering schriftelijk of op schriftelijk reproduceerbare wijze blijken.
 _

 
5. Personeelsleden van de coöperatie kunnen niet als gevolmachtigde of als ____ 

vertegenwoordiger optreden. ________________________________________ 
6. Toegang tot en recht van spreken in de vergadering van de algemene _______ 

ledenvergadering hebben ook: _______________________________________ 
 a. de leden van het bestuur; _______________________________________ 
 b. de daartoe door het bestuur uitgenodigde personeelsleden van de ______ 

regiocoöperatie; alsook _________________________________________ 
 c. de daartoe door het bestuur uitgenodigde derden. ___________________ 
Artikel 20 ____________________________________________________________ 
Voorzitterschap _______________________________________________________ 
1. De vergadering van de algemene ledenvergadering wordt voorgezeten door __ 

de voorzitter van het bestuur. ________________________________________ 
2. De voorzitter leidt de vergadering en handhaaft de orde. Hij wijst een _______ 

secretaris aan die zal zijn belast met de notulering. _______________________ 
3. De voorzitter kan de vergadering schorsen. Indien de vergadering daarmee ___ 

instemt, kan de voorzitter de vergadering ook voordat de agenda is _________ 
afgehandeld eenmalig opschorten, indien hij van oordeel is dat het aantal ____ 
leden van de algemene ledenvergadering dat ter vergadering aanwezig of ____ 
vertegenwoordigd is, in verband met het gewicht van de te nemen beslissing _ 
te gering is. In een zodanig geval moet de agenda worden afgehandeld op een  
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vergadering van de algemene ledenvergadering die binnen dertig dagen _____ 
nadien zal worden gehouden. ________________________________________ 

4. De voorzitter is bevoegd de leiding van de vergadering geheel of gedeeltelijk _ 
aan een ander over te dragen. Hij kan de leiding te allen tijde wederom tot ___ 
zich nemen. _______________________________________________________ 

Artikel 21 ____________________________________________________________ 
Besluitvorming ________________________________________________________ 
1. De algemene ledenvergadering besluit met gewone meerderheid, tenzij de  __ 

wet of de statuten anders bepalen. ___________________________________ 
2. Het ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter  __ 

dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt  
voor de inhoud van een genomen besluit indien gestemd werd over een niet _ 
schriftelijk vastgelegd voorstel. _______________________________________ 

3. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld  
oordeel, de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats,  
wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke ______ 
stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde ____ 
aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de ___________ 
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. _______________________ 

4. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. __________________ 
5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid __ 

heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende ___ 
voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats.  
Heeft alsdan wederom niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan __ 
vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij een persoon de volstrekte

 _______
 

meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de _ 
stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de  
tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de _ 
voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op ___ 
wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is ________ 
uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen _ 
op meer dan een persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op _ 
wie van die personen bij de nieuwe stemmen geen stemmen meer kunnen ___ 
worden uitgebracht Ingeval bij een stemming tussen twee personen de ______ 
stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen. ________________ 

6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van ____ 
personen, dan is het verworpen. ______________________________________ 

7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke _ 
stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden zulks voor de stemming  
verlangt. Schriftelijke stemmingen geschieden bij ongetekende, gesloten_____ 
briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde  
hoofdelijke stemming verlangt. _______________________________________ 

8. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering  
bijeen, heeft, mits met kennisgeving aan het bestuur genomen, dezelfde _____ 
kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering. _________________ 
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9. Zolang in een algemene ledenvergadering alle leden aanwezig zijn, kunnen ___ 
geldige besluiten worden genomen omtrent alle aan de orde komende ______ 
onderwerpen dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding __ 
ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven  
wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden _ 
van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht  
genomen. ________________________________________________________ 

10. Schriftelijke stemming vindt plaats indien moet worden beslist over _________ 
benoeming, schorsing of ontslag van personen, echter onverminderd het ____ 
bepaalde in lid 7. __________________________________________________ 

Artikel 22 ____________________________________________________________ 
Notulen ______________________________________________________________ 
1. De notulen van de vergadering van de algemene ledenvergadering moeten___ 

het aantal leden van de algemene ledenvergadering vermelden dat aanwezig _ 
is, alsook alle besluiten die zijn genomen. ______________________________ 

2. De notulen worden door de eerstvolgende vergadering van de algemene ____ 
ledenvergadering definitief vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend ___ 
door de voorzitter en de secretaris van de algemene ledenvergadering. ______ 

3. De voorzitter en de secretaris van een vergadering van de algemene ________ 
ledenvergadering zijn gezamenlijk bevoegd een verklaring op te stellen, te ___ 
ondertekenen en af te geven omtrent besluiten die in de vergadering van de _ 
algemene ledenvergadering zijn genomen. _____________________________ 

4. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van _ 
het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-  
verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

 _________________________
 

Het bestuur __________________________________________________________ 
Artikel 23 ____________________________________________________________ 
Taak en bevoegdheid ___________________________________________________ 
1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het ___ 

besturen van de regiocoöperatie. _____________________________________ 
2. Het bestuur stelt een bestuursreglement vast waarin onder andere de _______ 

taakverdeling en werkwijze van het bestuur zijn opgenomen. ______________ 
3. Het bestuur is bevoegd taken te delegeren aan andere medewerkers van de __ 

regiocoöperatie. De delegatie dient schriftelijk te geschieden en moet de ____ 
taken vermelden waarvoor zij geldt. Zij kan te allen tijde worden gewijzigd of _ 
ingetrokken. ______________________________________________________ 

4. Het bestuur is bevoegd ter ondersteuning van de bestuurswerkzaamheden ___ 
werkgroepen in te stellen. ___________________________________________ 

5. Het bestuur is bevoegd, na instemming van de algemene ledenvergadering, __ 
rechtspersonen in het leven te roepen, waaraan bestuurstaken gedelegeerd __ 
kunnen worden. De oprichtingsstatuten en wijzigingen daarvan behoeven de _ 
instemming van de algemene ledenvergadering. _________________________ 

Artikel 24 ____________________________________________________________ 
Samenstelling _________________________________________________________ 
Het bestuur bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen, woonachtig in de ___ 
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regio Holland-Rijnland, die door de algemene ledenvergadering zijn benoemd. De _ 
voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie benoemd. De eerste __ 
leden worden bij de akte van oprichting benoemd. ___________________________ 
Artikel 25 ____________________________________________________________ 
Ontstentenis of belet van een lid van het bestuur ____________________________ 
Bij ontstentenis of belet van een lid van het bestuur kan de algemene ___________ 
ledenvergadering een persoon benoemen die als bestuurslid optreedt totdat in de  
vacature is voorzien  dan wel het belet is geëindigd. __________________________ 
Artikel 26 ____________________________________________________________ 
Tussentijdse functiebeëindiging___________________________________________ 
1. Een lid van het bestuur verliest zijn functie in geval van overlijden, __________ 

wilsonbekwaamheid, surseance van betaling, faillissement, onder __________ 
curatelestelling, over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk bewind is ingesteld,  
ten behoeve van hem een mentorschap is ingesteld of de _________________ 
schuldsaneringsregeling op hem van toepassing is. _______________________ 

2. Een lid van het bestuur kan bij bestuursbesluit worden geschorst. Alsdan staat  
voor het bestuurslid binnen een maand na het bestuursbesluit beroep open __ 
bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en ________ 
hangende het beroep is het bestuurslid in de uitoefening van zijn functie ____ 
geschorst. De algemene vergadering beslist binnen 1 maand na ontvangst van  
het beroep over ontslag van het bestuurslid dan wel het ongedaan maken van  
de schorsing. ______________________________________________________ 

3. Leden van het bestuur kunnen door de algemene ledenvergadering worden __ 
geschorst of ontslagen. _____________________________________________ 

Artikel 27
 ____________________________________________________________

 
Bezoldiging bestuur ____________________________________________________ 
Eventuele bezoldiging en overige arbeidsvoorwaarden van het bestuur worden ___ 
door de algemene ledenvergadering vastgesteld. ____________________________ 
Artikel 28 ____________________________________________________________ 
Notulen ______________________________________________________________ 
Van het verhandelde in de vergadering van het bestuur worden door de secretaris  
notulen gemaakt. De notulen worden in de volgende vergadering van het bestuur _ 
vastgesteld. ___________________________________________________________ 
Vertegenwoordiging, volmacht, procuratie. ________________________________ 
Artikel 29 ____________________________________________________________ 
1. De regiocoöperatie wordt vertegenwoordigd door het bestuur en/of door ___ 

tenminste 2 gezamenlijk handelende bestuurders onder wie tenminste de ___ 
voorzitter, de secretaris of de penningmeester. __________________________ 

2. Indien het bestuur een direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig belang heeft  
met de regiocoöperatie (daaronder niet begrepen het sluiten of wijzigen van _ 
die overeenkomsten waarvan het voor de regiocoöperatie gebruikelijk is deze  
met personeelsleden af te sluiten, mits zulks dan geschiedt onder de ook voor  
andere personeelsleden gebruikelijke voorwaarden), zal de regiocoöperatie __ 
ter zake worden vertegenwoordigd door een persoon, daartoe door de ______ 
algemene ledenvergadering aan te wijzen. Het bestuur zal de algemene _____ 
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ledenvergadering tijdig in staat stellen om van haar aanwijzingsbevoegdheid _ 
gebruik te maken. __________________________________________________ 

3. Het bestuur kan procuratie verlenen om binnen de in de procuratie _________ 
vastgestelde kaders namens de regiocoöperatie te handelen en te tekenen. __ 

Boekjaar, begroting, balans, winst en verliesrekening, reserves________________ 
Artikel 30 ____________________________________________________________ 
Boekjaar, begroting ____________________________________________________ 
1. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. __________________________ 
2. Het bestuur draagt zorg dat voor de aanvang van elk boekjaar een begroting _ 

wordt opgemaakt en wordt ingebracht in de algemene ledenvergadering. ____ 
Artikel 31 ____________________________________________________________ 
Rekening en verantwoording _____________________________________________ 
1. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens ________ 

verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene _ 
ledenvergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt het ______ 
bestuur een jaarrekening op en publiceert deze op de website van de _______ 
regiocoöperatie. Binnen deze termijn publiceert het bestuur ook het ________ 
jaarverslag  op de website. De opgemaakte jaarrekening wordt ondertekend _ 
door de voorzitter en de penningmeester van het bestuur. ________________ 

2. De algemene ledenvergadering kan besluiten om de jaarrekening te laten ____ 
onderzoeken door een door de algemene ledenvergadering in te stellen _____ 
kascontrolecommissie of door een registeraccountant. ___________________ 

3. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering. Het __ 
bestuur zorgt ervoor dat de algemene ledenvergadering uiterlijk een maand __ 
na afloop van de in lid 1 bedoelde termijn bijeenkomt.

 ____________________
 

Artikel 32 ____________________________________________________________ 
Bestemming van het batig saldo __________________________________________ 
1. Het batig saldo van de winst- en verliesrekening staat ter beschikking van de _ 

algemene ledenvergadering en geeft er, conform het gestelde in artikel 3, en _ 
met inachtneming van nadere in het Huishoudelijk Reglement te stellen regels  
omtrent uitkeringspercentages, groepen van uitkeringsgerechtigden en _____ 
opwekkingstype, bestemming aan. ____________________________________ 

2. De algemene ledenvergadering kan, nadat het bestuur daartoe een voorstel __ 
heeft ingediend, dienovereenkomstig besluiten. _________________________ 

3. De algemene ledenvergadering stelt voorts op voordracht van het bestuur ___ 
tevens vast welke bedragen van de winst, conform hetgeen in artikel 33 _____ 
gesteld is, aan een reserve moeten worden toegevoegd. __________________ 

Artikel 33 ____________________________________________________________ 
Reserves _____________________________________________________________ 
De regiocoöperatie houdt zodanige reserves aan, dat de continuïteit niet in gevaar  
komt en dat de doelstellingen van de coöperatie en de met deze verbonden ______ 
onderneming(en) gerealiseerd kunnen blijven worden. _______________________ 
Statutenwijziging en ontbinding _________________________________________ 
Artikel 34 ____________________________________________________________ 
Statutenwijziging ______________________________________________________ 
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1. Een besluit tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de ___________ 
regiocoöperatie kan slechts worden genomen in een vergadering, opgeroepen  
met inachtneming van het bepaalde in artikel 18 en onder toezending van de _ 
volledige tekst van de voorgestelde wijziging in de statuten, waarin tenminste  
twee/derde van de leden ter vergadering aanwezig of  vertegenwoordigd is, __ 
en alsdan met ten minste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen ___ 
voor het voorstel. __________________________________________________ 

2. Is op die vergadering niet ten minste twee/derde deel van de leden aanwezig _ 
of vertegenwoordigd, dan wordt binnen een maand na de dag van de eerste _ 
vergadering een tweede vergadering belegd, die volgens de gewone regels ___ 
wordt opgeroepen en die, ongeacht het aantal alsdan aanwezige of  ________ 
vertegenwoordigde leden kan besluiten met een meerderheid van ten minste  
drie/vierde deel van de geldig uitgebrachte stemmen. ____________________ 

3. Een statutenwijziging wordt eerst van kracht nadat deze bij notariële akte is __ 
vastgelegd. Het bestuur doet zo spoedig mogelijk van de aangenomen_______ 
statutenwijziging een notariële akte opmaken. Ieder lid van het bestuur is ____ 
bevoegd de notariële akte te ondertekenen. ____________________________ 

4. In geval van ontbinding van de regiocoöperatie, is het bestuur met de _______ 
vereffening belast, tenzij de ledenvergadering anders beslist. De ___________ 
ledenvergadering bepaalt de bestemming van het batig saldo. _____________ 

5. In de uitnodiging tot de vergadering van de algemene ledenvergadering _____ 
waarin een statutenwijziging aan de orde zal worden gesteld, moet worden __ 
medegedeeld, dat wijziging zal worden voorgesteld. ______________________ 

6. Degenen die de uitnodiging tot de vergadering van de algemene ___________ 
ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging

 _____
 

hebben gedaan, moeten het voorstel tenminste veertien dagen voor de _____ 
vergadering van de algemene ledenvergadering ter kennis hebben gebracht __ 
van de leden van de algemene ledenvergadering. Bij gebreke daarvan kan ____ 
over het voorstel niet worden besloten, tenzij alle leden van de algemene ____ 
ledenvergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot ______ 
statutenwijziging wordt genomen met algemene stemmen. _______________ 

Artikel 35 ____________________________________________________________ 
1. De regiocoöperatie wordt ontbonden: _________________________________ 
 - door een daartoe strekkend besluit van de algemene ledenvergadering; _ 
 - door insolventie, nadat zij in staat van faillissement is verklaard, of door _ 

opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel; _____ 
 - door het geheel ontbreken van leden. _____________________________ 
2. Een besluit tot ontbinding van de regiocoöperatie kan slechts door de _______ 

algemene ledenvergadering worden genomen in een vergadering, waar ten __ 
minste drie vierde van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is, met  
een meerderheid van ten minste drie vierde van het aantal uitgebrachte _____ 
geldige stemmen. In de bijeenroeping tot de algemene ledenvergadering waar  
een voorstel tot ontbinding wordt gedaan, moet worden medegedeeld dat ___ 
ontbinding zal worden voorgesteld. Indien in de algemene ledenvergadering,   
waarin de ontbinding aan de orde is gesteld het vereiste aantal leden niet ____ 
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aanwezig of vertegenwoordigd blijkt te zijn, moet binnen een maand na _____ 
afloop van die vergadering een tweede algemene ledenvergadering worden __ 
bijeengeroepen. In deze tweede vergadering kan het besluit tot ontbinding __ 
worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van het __ 
aantal uitgebrachte geldige stemmen, mits ten minste een/vierde van het____ 
aantal leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. _____________ 

Artikel 36 ____________________________________________________________ 
Overgangsbepaling. ____________________________________________________ 
Het eerste boekjaar van de regiocoöperatie loopt tot en met eenendertig ________ 
december tweeduizendtwintig. ___________________________________________ 
Dit artikel vervalt nadat het eerste boekjaar is geëindigd ______________________ 
Slotverklaring _________________________________________________________ 
Tenslotte verklaarden de verschenen personen dat als eerste leden van het ______ 
bestuur worden benoemd, in de achter hun naam te vermelden functies: ________ 
1. de heer Robert Willem Boerée, voornoemd, als voorzitter; ________________ 
2. de heer Hendrik Jan Visser, voornoemd, als secretaris; ____________________ 
3. mevrouw Anne Marieke Schwencke, voornoemd, als penningmeester. ______ 
DOMICILIE ___________________________________________________________ 
Tenslotte verklaarden de verschenen personen dat zij voor de uitvoering van deze_ 
akte en al haar gevolgen domicilie kiezen ten kantore van de bewaarder van deze _ 
minuut. ______________________________________________________________ 
SLOTVERKLARINGEN ___________________________________________________ 
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. ___________________________ 
Voor het verlijden van de akte is door mij, notaris, aan de verschenen personen ___ 
mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van de akte en heb ik daarop een

 ____
 

toelichting gegeven. De verschenen personen verklaarden van de inhoud van de __ 
akte te hebben kennis genomen en met beperkte voorlezing in te stemmen. Deze _ 
akte is verleden te Leiden op de dag die in het hoofd van de akte is vermeld. _____ 
Onmiddelijk na beperkte voorlezing is de akte ondertekend door de verschenen __ 
personen en mij, notaris. ________________________________________________ 

Volgt ondertekening. 
 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT 

 

 

Dit afschrift is geen afschrift als bedoeld in artikel 49 van de Wet op het 
notarisambt. 


