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OPRICHTING

dossie「　:　2021.000102

「ef∈rentie :　MH/MH

Heden. dertig aprii tweeduizend eenentwintig, VerSChenen voor mij. mr" Marinus Ch「istoffeI

」osephus Maria Hermus, nOtaris t∈ Son en Breugel:

1. de h∈er Henricus ComeIius Pieter Martha van Kronenburg, WOnende te 5691 RASon en -

Br∈ugeI, Seineiaan 38, geboren te Best op vierentwintig m∈i negentienhonderd vierenzestig’-

Iegitimatie: PaSPOOrt met nummer NT2597H24, geldig tot achttien juni tweeduizend

achtentwintig, uitgegeven te Son en BreugeI op achttien juni tweeduizend achttien, gehuwd;

2. de heer Marinu§」osephusvan der Leest, WOnende te 5691 HG Son en Breugel, Roeriaan 23.

geboren te Sint-Oedenrode op negen december negentienhonderd zevenenve∈rtig'

iegitimatie: PaSPOOrt met nummer NPOOC3DB9, geidig tot zeventien januari tweeduizend--

ZeVenentWintig, uitgegeven te Son en Breugel op zeventien januari tweeduizend zeventien,一

gehuwd;

hiema tezamen genoemd: OPrichter.

De comparanten verklaarden bij dezen een co6peratie, genaamd Energi∈ Co6peratie Sonneroos-

u.a., OP te richten, WaarvOOr de navolgende statuten geIden:

STATUTEN :

NAAM EN ZETEし

A面ke=.

De co6peratie draagt de naam‥ Energie Co6peratie Sonneroo§ U"A. en is gevestigd in de gemeente

Son en Breugel.

1. Deco6peratie he∈償ten doeI:

a. het voorzien in de stoffe=jke belangen van haar leden krachtens over∈enkomsten met -

hen gesIoten in het bedrijfdat zij te dien einde te hunnen behoeve uitoefent ofdoet鵜

uitoefenen op het gebied van hemi∈uWbare en∈rgie van en voor Son en Breugei en-

OmStreken;

b"　het bevorderen van productie en gebruikvan lokaaI opgewekte hernieuwbare energie-

door zoveei moge"jk inwoners en bedrijven binnen het werkgebied van de co6peratie en

het streven naar energIereductie door de leden;

C. het op hemieuwba「e en ecoIogisch onschadeIijke wijze produceren, doen produceren,-

Ieveren en doen leveren van hernieuwbare energie, direct of indirect ten behoeve van de

ieden. alIes in de ruimste z両

d. hetverlagen van de energiekosten voor leden;

2. Zij trachtditdoeI ondermeerte bereiken door:

a. hetgeven van voorIichting overde opwekking en hetgebruikvan energie uit

hernieuwbare bromen, aismede op het gebied van energie-reductie;

b, het uitoefenen van een bedrijften behoevevan de leden;

C・ de verwerv-ng, OPrichting en expIoitatie van een of meer hernieuwbare energie-

insta=aties;

d. hetoprichten van, het deeinemen in ofhetsamenwerken meto「ganisaties meteen aan-

het doei van de co6peratie verwante doeIst帥ng ofeen doei van het daaraan

bevorderIijk kan zi巾

e. in het kadervan haarondememIng OVereenkomsten met haar leden te sluiten;
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de co6peratie is ook bevoegd overeenkomsten met derden te sl而ten;

f"　het financieren van toepass-ngen VOOr het gebruik van hernieuwbare energiebronnen;

g. alle overige wettige middeIen.

3. D∈ CO6peratie kan overeenkomsten als diewelke zij met haar leden sIuit, OOk metanderen-

aangaan・

lndien de co6peratie de in de vorige zin bedoelde bevoegdheid uitoefent, mag Zij dat niet in-

een zodanig∈ mate doen, dat de overeenkomsten met de ieden slechts van ondergeschikte-

betekenis z岬.

4. Ais nevendoel kan de co6p∈ratie ook andere maatschappeIijke belangen van de leden

beha面gen.

1. Leden van de co6peratie kunnen slechts zijn (meerde巾arige) natuurIijke personen en

rechtspersonen"

2. lndien sprake is van een aI dan niet rechtspersoonIijkheid bezittend samenwerkingsverband,-

Za川et samenwerkingsverband als zodanig als =d worden aangemerkt・ Het

SamenWerkingsverband dient schr惟eIijk aan het bestuur mee te delen weIke natuur=jke -

PerSOOn als haar gevoimachtigde het samenwerkingsverband als lid zal vertegenwoordigen・ -

Zodanige gevoimachtigde zai voor het samenwerkingsverband a=e aan he川dmaatschap-

Verbonden rechten uitoefenen en zaI het samenwerkingsverband kunnen verbinden tot al -

hetgeen he川dmaatschap van de co6peratie voor hem/haar meebrengt.

Het samenwerkingsverband kan te alien tijde vorenbedoeIde vo而acht int「ekken. weike-

intrekking jegens de co6peratie eer;t effect heeft nadat deze schrifte"jk aan het bestuur is

meegedeeId, indien en zoIang te eniger tijd een samenwerkingsverband geen schrifte=jke-

OPgaVe Van VOrenbedoeIde gevolmachtigde he∈苗gedaan, kunnen de aan he川dmaatschap

Verbonden r∈Chten niet worden uitgeoefend.

3・ Het bestuurhoudteen registerwaarin tenminste de namen, adressen en het aantaI

Participaties van aIIe Ieden en gevoImachtigden aIs bedoeld in iid 2 zijn opgenomen" leder囲

is gehouden adresmutaties schr阻eIijk aan het bestuur mede te deIen"

4, De leden zijn niet aansprake=jkvoorde schuIden van de co6peratie, nOCh tijdens hun-

1idmaatschap noch later. noch voo「 een tekort ingevai van een ontbinding ofgerechte=jk

Vereffening,

TOELATI NG.

Artike1 4.

1. Het bestuur bes=stomtrentde toelating van leden,

2. Bij niettoelating tot lid kan de algemene ledenvergadering alsnog tottoelating besluiten"

EINDE VAN HET LiDMAATSCHAP,

ArtikeI 5.

1. HetIidmaatschapeindigt:

a. door ontbinding van de rechtspersoon ofvan een sam∈nWerkingsve「band;

b. dooropzegging doorhetlid;

C. dooropzegging doorde co6peratie;

d. doorontzetting,

Het lidmaatschap eindigt niet door ove両jden. Het lidmaatschap gaat in gevai van ove両jden-

tengevolge van vererving onder aIgemene titeI over op zijn rechtsopvolgers・ Het冊maatschap

is voorts overd「aagbaar op de wijze zoaIs in a面keI 6 1id 7 is bepaaId・

2. Opzegging van he用dmaatschap door het ‖d kan siechts geschieden tegen het eindevan het

boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste een maand・ Echte「

kan he川dmaatschap onmidde用jk worden beeindigd indien van het lid rede=jkerwijs niet-

gevergd kan worden het lidmaatschap te iaten voortduren. Een lid kan voorts zijn-

iidmaatschap met onmidde用jke ingang opzeggen binnen een maand nadat hem een besiuit-

Waarbij zijn rechten zijn bepe「kt of zijn ve「piichtingen zI」n VerZWaard言S bekend gewo「den of
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medegedeeid. Het besiuit is alsdan niet op hem van toepassing" Het in de vooriaat§te Zin-

bepaalde is evenwei nietvan toepassing voor het gevaI van wI」ZIg-ng Van de verp=chtingen・鵜

als bedoeld in artikeI 8, en VOOrtS in het aIgemeen voor het gevaI van wl」ZigIng Van geldeiijke

rechten en verplichtingen"

3. Een opzeggIng in Strijd met het bepaaIde in hetvorige lid doet het iidmaatschap eindigen op-

het vroegst toegeIaten tijdstip voIgende op de datum waartegen was opg∈Zegd.

4. Opzegging door de co6peratie geschiedt door het bestuur en kan slechts plaatsvinden‥-

a. wanneer een lid een ofmeervan zijn verplichtingenjegensde cooperatie niet nakomt;-

b. wannee「 rede"jkenNijs van de co6pe「atie niet gevergd kan worden het =dmaatschap te-

laten voordu「en,

5・ Ontzetting uit het iidmaatschap geschiedt door het bestuur en kan aIIeen worden

uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besiuiten van de

CO6peratie handeit, Of de co6peratie op onredeIijke wijze benadeeIt.

6, Van een besluittotopzeggIng Van het lidmaatschap doorde co6peratie op grond dat

redeiijkerwijs van de co6peratie niet gevergd kan worden om het lidmaatschap te laten-

VOOrtduren en van een besiuit tot ontzetting uit he川dmaatschap staat de bet「okkene binnen

een maand na de ontvangstvan de kennisgeving van het besIuit beroep open op de algemene

Vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schrifteiijk van het besluit, met OPgaVe Van-

redenen. in kennis gesteId. Gedurende de beroepstermIjn en hangende het beroep is het lid-

geschorst.

7. Wanneerhet Iidmaatschap in d∈ Ioopvan een boekjaareindigt, bI胆desniettemin de

jaariijkse bijdrage voor het geheeI verschuIdigd.

GELDMIDDELEN, 」AARLI」KSE GELDELUKE Bl」DRAGEN, DONATIES. PARTICiPA「IES,

1. De geIdmiddeIen van de co6peratie worden gevormd door:

a, dejaa両jkse bijdrage (cont「ibutie) van de leden, VaSt te Stellen door de aIgemene

ledenvergadering ;

b. uitgiftevan pa両Cipaties;

C. g甫en, donaties, erfsteIIingen en subsidies;

d. leningen ten gevolgevan het uitgeven van o帥gaties;

e. overige verkrijgingen en baten"

2. Ieder lid isverpiichteen nadere bijdrage te leveren aan heteigen vermogen van de co6peratie

(ledenkapitaai) door middeI van het nemen van ten minste een participatie, eIk met een-

nominaIe waarde van een nader door de aIgemene ledenvergadering te bepalen bedrag"-

Deelneming middels pa面cipaties geschiedt onder gehoudenheid van de verkrijger tot storting

Van het nominale bedrag ervan in geId te voldoen voor ofop het tijdstip van de verkrijging.-

Het lid dat door middei van participaties deeIneemt in het kapitaaI wordt in deze statuten-

00k aangeduid aIs一’kapitaa帖d’’

3・ De participaties Iuiden op naam. iede川d isgehouden een overeenkomst m∈tde co6peratie te

SIuiten tot vastste旧ng van de financi引e inieg van het lid, De co6peratie is verp"cht een-

actueei bestand van deze overeenkomsten bij te houden. Van het door ieder iid te houden -

aantal participaties aIsmede de daarvoor geldende nominaIe waarde- WOrdt derhaIve meiding

gemaakt in een daartoe in te richten register.

4, De participaties zijn niet inwisseibaar bij de co6perati∈ na de datum van uitgifte, behoudens-

hiema ofvoor zover anders in het pa面cipatieregIement is bepaaId"

5. Tot uitg肺e van pa面eipaties en omtrent de voorwaarden waaronder de toekenning geschiedt-

WOrdt besIoten door het bestuur, WeIk besluit is onderworpen aan de goedkeuring van de-

algemene Iedenvergadering, Bij afzonde川jk reglement (participatieregiement) vast te steilen-

door het bestuur, Onder goedkeuring van de aIgemene ledenvergadering- WOrdt geregeId al -

hetgeen naar het oordeei van het bestuur met betrekking tot de partieipaties regeiing -

behoe什

6. lndien een Iid participaties wenst te verkrijgen richt hij een daartoe strekkend verzoek tot het
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bestuur op een door het participatieregIement vast te steIIen wijze. De aanvrager vermeIdt -

het aantal pa面cipaties dat hij wii verkrijgen. Het bestuur besIist over de aanvraag, die kan-

WOrden geweigerd indien het de toewijzing van de participaties niet in het belang van de-

CO6peratie acht.

7, Partieipaties zijn persooniijk en overdraagbaar aan bestaande en/of nieuwe leden, OP de wijze

aIs in het pa面cipatiereglement is bepaald, en Vatbaarvoor overgang in gevaI van ove両jden -

ZOaIs hiema bepaaId" Op de participaties kunnen derhalve geen beperkte recht帥WOrden -

gevestigd.

8. Doorbeeindiging van het冊maatschapvan een Iid, behoudens in gevaI van overIijden in welk

geva川et lidmaatschap onder aIgemene titeI overgaat, VervalIen de door dat lid gehouden-

Participatie(s) om niet terug aan de co6peratie. in gevaI van ove巾den een en anderonder-

VOOrtZetting van de rechten en pIichten van degene (de overledene) wiens pIaats zij innemen

- een en ander op de wijze ais nader uitte we「ken in het participatieregIement, De

gezamenIijke erfgenamen worden aangemerkt aIs een samenwerkingsverband aIs bedoeld in -

artikeI 3 1id 2.

Van di川d kan door het bestuu「 wo「den afgeweken in het participatieregIement op gronden喜

ZOaIs in het regiement nader bepaaId.

KAPITAALSTORTI NG

Artike1 7.

1・ Een kapitaaIIid wordt voor zijn kapitaalsto両ng gecrediteerd op de daartoe in de administratie

Van de co6peratie voor elk kapitaa冊aangehouden kapitaalrekening, 00k wel te noemen: -

iedenrekening. De creditering is onderhevig aan het resuitaatvan de ondememIng,

2・ indien door expIoitatieve川es de waarde van de kapitaalsto面ng door een kapitaa冊Iager鵜

WOrdt, Za口ndien er in volgendejaren sprake is van expioitatiewinst, deze winst a=ereerst-

toekomen aan de kapitaalleden wiens kapitaalstorting in waarde was verminderd tot het-

bedrag van de door hen initieel gedane storting. De daarna eventueeI resterende winst wordt

toegevoegd aan de aigemene reserve van de co6peratie.

3・ De co6peratie zaI aan kapitaalleden geen rente vergoeden over het bedrag van de

kapitaalsto面ng. De opbrengst voor een kapitaa冊op een participatie bestaat immers uit de-

aan de participaties toe te rekenen verwachten netto opbrengst van de verkoop van stroom -

en subsidie.

4"　Het bestuur is na daartoe voorafgaand verkregen goedkeuring van de Algemene

Ledenvergadering bevoegd de kapitaaIrekeningen van de kapitaaIieden ai dan niet

gedeelteIijk terug te betaIen aan de kapitaa=eden.

lndien terugbetaIing pIaatsvindt zaI voIdoening pIaatsvinden naar rato van het aantal -

Participaties, tenZij de aIgemene ledenvergadering bij haa「 besIuit een andere wI」Ze Van-

terugbetaling zaI vaststeiien,

5, De co6peratie is uitdrukkelijk bevoegd een eventueie terugbetaling, Zulks ter beoorde=ng van

het bestuur, Van de kapitaaIrekening te verr∈kenen met eventuele vorderingen van de

CO6peratie op het desbetreffende lid.

HET BEDINGEN VAN RECHTEN TEN GUNSTEVAN LEDEN EN VERPしiCHTINGEN TEN LAS丁EVAN

1, De co6peratie kan ten behoevevan de Ieden rechten bedingen ofna voorafgaande

goedkeuring van de AIgemene Ledenvergade「ing verplichtingen aangaan. 00k kan de

CO6p∈ratie nakoming van bedongen rechten jegens en betaling van schadeve「goeding van een

lid vorde「en, tenZij di川d zich daartegen verzet,

2・ Het b∈Stuuris bevoegd te besIuiten tot hetwijzigen van de metde leden in de uitoefening -

Van haar bedrijf aangegane overeenkomsten, mits d∈ CO6peratie zich deze bevoegdheid in de-

OVereenkomsten op duidelijk wijze schriftelijk hee正voorbehouden.

BESTUUR.

Artikei 9.
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1. De co6peratie wordt bestuurd door een dageIijks bestuur. bestaande uit een oneven aantal -

Van tenminste drie (3) bestuurders- WaartOe de voorzitter- SeCretaris en pe中ngmeester‾

behoren, behoudens het eerste bestuur. De functies van secretaris en pennlngmeeSter kunnen

Verenigd zijn in een persoon. Het aantaI bestuurders wordt door de aigemene

Iedenvergadering met inachtneming van het in de vorig∈ Zin bepaaide一VaStgeSteId op ten-

hoogste zeven (7) bestuurders,

2, De bestuurdersworden doorde aIgemene ledenvergadering uitde leden benoemd. De

benoemIng Van bestuurders geschiedt uit een of meer bindende voordrachten’behoudens het

bepaalde in lid 3 van dit artike上Tot het opmaken van zuik een voordracht is het b∈Stuur-

bevoegd. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping VOOr de vergadering

meegedeeId.

3. Aan elkevoordracht kan het bindend karakterworden ontnomen dooreen meteen gewone

meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen besiuit van de algemene

Iedenvergadering, genOmen in een vergadering waarin ten minste de he旧van het aantaI

Stemmen dat door de stemgerechtigden gezamenIijk kan worden uitgebracht

VertegenWOOrdigd is.

4. ls geen voordracht opgemaakt, Of bes山it de aIgemene Iedenvergadering overeenkomstig het

VOOrgaande lid aan de opgemaakte voordracht het bindend karakterte ontnemen’dan is de

algemene ledenvergadering vrij in de benoeming.

5, lndien er meerdan den bindendevoordracht is, geSChiedtde beno∈ming uit die voordrachten.

EiNDE BESTUURSLIDMAATSCHAP-SCHORSING.

ArtikeI lO.

1. Een be§tuurder kan te a=en tijde doorde aigemene ledenvergadering worden ontslagen of-

geschorst" Een schorsing die niet binnen drie maanden gevoIgd wordt door een besluit tot-

OntSIag, eindigt door het verloop van die termijn・

2, Bestuurders worden door de aIgemene ledenvergadering benoemd voor een periode van vier-

(4) jaar, Een bestuursiid kan maximaai twee aans両tende termijnen in het bestuurzitting-

hebben, tenZij de aIgemene ledenvergadering hiervan afwijkt・ Het bestuur steIt aan de hand-

van de voorgeschreven zittingsduur een rooster van aftreden vast" Een aftredend Iid is-

terstond herbenoembaar. Daarbij moet wo「den voorkomen dat het periodiek aftreden een-

evenwichtig functioneren van het bestuur in gevaar brengt’Om Welke reden het bestuurvan-

geva圧ot gevai de zittingsduurvan een bestuurder mag verlengen met ten hoogste een jaar○○

Degene die in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt OP het rooster van aftreden -

de piaats van zi」n VOOrganger in.

3. Het bestuurslidmaatschap eindigtvoorts:

a. door het eindigen van het =dmaatschapvan de co6peratie;

b.　doorbedanken;

C, dooroverIijden.

BESTUURSFUNCTIES - BESLUiTVORMING VAN HET BESTUJR

A面ke= ○○

1. De algemene ledenvergadering wijst een van de bestuurders aan tot voorzitter. Het bestuur-

wijst uit zijn midden een §eCretaris en een pennIngmee§ter aan・ De voorzitter, de secretaris-

en de penningmeeSter VOrmen teZamen het dageIijks bestuur.

Een bestuursIid kan maximaai twee functies binnen het bestuur bekleden, De functie van

VOO「Z柾∈r is binnen het bestuur met geen andere functie verenigbaar"

2. Van het verhandeIde in eIkevergadering wordt door de secretaris notulen opgemaakt, die-

door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend・ ledere bestuurder-

heeft recht op het uitbrengen van een stem in een vergadering van het-bestuur. Voo「zov∈r-

deze statuten ofde wet niet anders bepaIen, WOrden aIIe besiuiten van het bestuur genomen

met voIstrekte meerderheid. Het oordeeI van de voorzitter omtrent de uitsiag van een

Stemming is beslissend" Helze闇e geldt voor de vraag of de vergadering aI dan niet een -

besIuit heeft genomen en voor de inhoud van een genomen besIuit voor zover werd gestemd-
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over een niet sch棉eIijk vastgeIegd voorsteI of de afwijking van een schriftelijk voorste上-

3. Het bestuurkan ook buiten vergadering besIuiten nemen, mitsalle bestuursleden in de-

gelegenheid zijn gesteid schr肺eIijk, WaarOnde「 begrepen per telefax of per e-ma巾hun-

mening te uiten.Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen臆

antwoorden doo† de secretaris een reIaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de -

VOOrZ柾er bij de notulen wordt gevoegd.

4. Bij regiement kunnen nadere rege=ngen aangaande devergaderingen van en de

besIuitvorming door het bestuur worden gegeven.

5. Een bestuursIid kan zich in de bestuursvergaderingen Iaten vertegenwoordigen door een -

daartoe schriftelijk gevoImachtigd medebestuursIid. Een bestuursIid kan daarbij sIechts voor-

een mede bestuursIid ais gevoimachtigde optreden.

6. Het bestuur is. mits met goedkeuring van de aIgemene ledenvergadering- bevoegd tot het-

Sluiten van overeenkomsten tot het kopen, Vervreemden of bezwaren van registergoederen’-

het sluiten van overeenkomsten waarbij de co6peratie zich aIs borg of hoofde=jk

medeschuIdenaar verbindt, Zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsst∈川ng voor

een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen

derden beroep worden gedaan・

7. Het bestuur beho〔柾eveneens goedkeuring van de aigemene ledenvergadering voor besluiten

tot het uitbrengen van een stem op aandelen ofcertificaten daarvan van de door de

CO6peratie gehouden deelnemingen en ondememingen- het medewerken aan het uitgeven-

van ce巾ficaten en het nemen van aIIe daarop betrekking hebbende besluiten"

8. De algemene Iedenvergade「ing is bevoegd ookandere bes両ten dan die in ditartikel zijn-

vermeid aan haar goedkeuring te onderwerpen. Die andere besIuiten dienen duideIijk

OmSChreven te worden en schr冊eiijk aan het bestuu「 te worden medegedeeld.

9. De leden van het bestuur hebben slechts rechtopvergoeding van de door hen in de

uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De algemene Iedenvergadering kan hiertoe-

jaarlijks een vaste onkostenvergoeding vaststeiien"

BESTJURSTAAK- COmmissies.

A面ke= 2.

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de

CO6pe「atie.

2. EIke bestuurder is tegenover de co6peratie gehouden tot een behoorlijke vervuIIing van de-

hem opgedragen taak" indien het een aangeIegenheid betreft die tot de werkkring van twee-

of meer bestuurders behoort, is iedervan hen voor het geheeI aansprakeIijk ter zake van een -

tekortkoming, tenZij deze niet aan hem is te wijten en hij niet naiatig is geweest in het-

treffen van maatregeIen om de gevoIgen daarvan afte wenden.

3. Indien het aantaI bestuursIeden beneden een voorgeschreven minimum is gedaaid, bI胆het-

bestuur bevoegd. Het is echterverpiicht zo spoedig mogelijk die maatregelen te treffen die er

toe leiden dat in de open pIaats of de open piaatsen wordtvoorzien"

in gevaI van belet ofontstenteni§ Van het gehele bestuur wordt haar taak - tijde巾k - -

OVergenOmen door de co6peratieraad" De bepaIingen over de taken, bevoegdheden en

vertegenwoordiging door het bestuur zijn mutatis mutandis van toepassing・ Bij ontstentenis -

Of beIet van de gehele co6peratieraad dient de aIgeheIe ledenvergadering onverwijld in de-

benoeming van een bestuurte voorzien. ln de tussentijd geIdt: Het oudste lid van de

CO6peratie, gemeten naar de geboortedatum, als vervanger van het bestuur"

4. H∈t bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordeIijkheid bepaalde onderdeien van zijn taak te-

doen uitvoeren door commisies die door het bestuur worden ingesteld en opgeheven. Het-

bestuur benoemten ontslaatde leden van die commissies en bepaalt ook de taaken de-

Werkwijze,

VERTEGENWOORDIGING.

ArtikeI 13.

1・ De co6peratie wordt ve「teger'WOOrdigd door het bestuur. De bevoegdheid tot
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vertegenwoordiging komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de

Penningmeester, dan weI de secretaris tezamen met de penningmeester.

2. Hee正de co6peratie een tegenst「ijdig beiang met een bestuurder, anders dan bedoeld in-

artikeI 15 1id 4 Boek 2 van het Burgeriijk Wetboek, dan kan de co6peratie niettemin worden鵜

vertegenwoordigd overeenkomstig het bepaalde in lid l van dit artikei tenzij de aIgemene -

ledenvergadering een of meer personen heeft aangewezen om de co6peratie in het

desbetreffende geval of in desbetreffende geva=en te vertegenwoordigen.

3. Het bestuur kan procurati∈houders met algemene ofbeperkte

VertegenWOOrdigingsbevoegdheid aanstelIen" leder van hen vertegenwoordigt de co6peratie-

met inachtneming van de begrenzing aan Zijn bevoegdheid gesteld. Hun tituiatuurwordt鵜

door het bestuur bepaald.

COOPERATiERAAD

A巾ke= 4.

1. Hettoezichtophetbeleid en de handeIingenvan hetbestuuren opdeaIgemene gangvan-

zaken in de co6peratie en de met haarverbonden onderneming wordt- indien de aIgemene一

Iedenvergadering besluit tot het inst訓en daartoe, uitgeoefend door de co6peratieraad'-

bestaande uit een door de aIgemene ledenvergadering vast te stellen aanta=eden. De leden-

Van de co6peratieraad staan het bestuur met raad terzijde en verlenen het bestuur gevraagd-

en ongevraagd advies. Bij de vervuIIing van hun taak richten de leden van de raad zich naar-

het beIang van de co6peratie en de met haarverbonden ondem∈ming. Het bestuurverschaft-

de raad tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzake=jke gegevens・ H∈t

Iidmaatschap van de raad is onverenigbaar met het =dmaatschap van het bestuurvan de

CO6peratie, behoudens in gevaI van beIet ofontstentenis als bedoeId in artike=2 Iid 3○○

」aa両jks, OP de Algemene Ledenvergade「ing brengt de Co6peratieraad versIag uit aan de

AIgemene Ledenvergadering van haar bevindingen en bes両ten. Tussentijds steIt zij het-

bestuur voortdurend in kennis van haar bevindingen en besluiten.

2, De co6perati∈raad benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretarisvoorzover het

aantaI raadsIeden dat toeIaat.

3"　De leden van de co6p∈「atieraad worden doorde aIgemen∈ I∈denvergadering benoemd- al dan

ni∈t uit de leden" D∈ benoeming van de Ieden van de co6peratieraad geschiedt uit een of-

meer bindende voordrachten, behoudens het bepaaIde in lid 4 van dit artikeI・

Tot het opmaken van zulk een voordracht is de co6peratieraad bevoegd. De voordracht van de

CO6peratieraad wordt bij de oproeping voo「 de vergadering meegedeeld・

4. Aan eIke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met gewone

meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de aIgemene

Iedenvergadering, genOmen in een vergadering waarin ten minste de he旧van het aantal

Stemmen dat door de stemgerechtigden gezamenIijk kan worden uitgebracht,

VertegenWOOrdigd is,

5" is geen voordracht opgemaakt, Of besluit de aIgemene ledenvergadering overeenkomstig het

voorgaande Iid aan de opgemaakte voordracht het bindend karakterte ontnemen' dan is de-

aIgemene ledenvergadering vrij in de benoeming・

6. lndien er meerdan een bindendevoordracht is, geSChiedtde benoeming uitdie voordrachten.

EINDEしiDMAATSCHAP COOPERATIERAAD-SCHORSiNG,

A「tikei 15.

1. Een Iid van de co6peratieraad kan te a=en tijde doorde algemene ledenvergadering worden鵜

OntSIagen ofgeschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevoIgd wordt doo「 een鵜

besIuit tot ontsiag, eindigt door het ve「Ioop van die termijn"

2. EIk Iid van de co6peratieraad treedt uiter巾kdriejaar na zijn benoeming af, VOlgens een door-

de raad op te maken roostervan aftreden・ Een periodiek aftredend lid van de raad is terstond

herbenoembaarvoor maximaal twee termijnen van driejaar. Degene die in een tussentijdse-

vacature wordt benoemd, neemt OP het roostervan aftreden de plaats van zl」n VOOrganger in.

3. Het iidmaatschap van de co6peratieraad eindigt voorts door:
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a. ove両jden;

b.　bedanken,

4, Tot lid van de co6peratieraad kunnen nietworden benoemd personen die in dienstzijn van de

CO6peratie.

BESLUi丁VORMiNG VAN DE RAAD,

A面ke= 6.

1. De co6peratieraad vergadert tenminste tweemaal perjaar en voorts teIkens wanneer dit door

de voorzitter of twee andere Ieden van de co6peratieraad wordt verIangd"

2, De co6peratieraad kan het geheIe bestuur, danweI een of meerdere leden van het (dag珂ks)

bestuur, tOt Zijn vergaderingen uitnodigen.

3, De secretarisvan de co6peratieraad houdtde notulen van devergaderingen van de-

co6peratieraad, tenZij de co6peratieraad iemand ande「s met het houden van de notuIen

4・ De co6peratieraad kan tervergadering aIIeen dan geldige besluiten nemen indien de

meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig ofvertegenwoordigd is.-

Een co6peratieraads‥d kan zich ter vergadering door een mederaadslid Iaten

vertegenwoordigen op overlegging van een schrifteIijke, ter beoordeling van de voorzitter der

vergadering voidoende, VOlmacht・ Een co6peratieraads冊kan daarbij siechts voor een-

medeco6peratieraadsIid als gevoImachtigde optreden.

5. De co6peratieraad kan ook buiten vergadering besIuiten nemen- mits a=e

co6peratieraadsleden in de gelegenheid zijn gesteId, WaarOnder begrepen per emaiI of teiefax一

hun mening uiten"

6・一eder co6peratieraads=d heeft het recht tot het uitbrengen van een stem.Voor zover deze -

statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden a=e besluiten genomen met-

voIstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen" Het in de vergadering uitgesproken

00rdeeI van de voorz柾er omtrent de uitslag van een stemmIng is beslissend.

7. Bij 「eglement kunnen nadere regeIingen aangaande devergaderingen van en de

besIuitvorming doo「 de co6peratieraad worden gegeven.

8. De Ieden van de co6peratieraad genieten g∈en beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben

we- recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten"

De aIgemene ledenvergadering kan hiertoe jaar=jks een vaste onkostenvergoeding vastste=en・

1, Aan d∈ a-gemene ledenvergadering komen in de co6peratie aIIe bevoegdheden toe' die niet-

door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen・

2. 」aarlijks, uiterIijk zeven maanden na afioop van het boe吋aar, WOrdt een aIgemene--・

iedenvergadering- de jaarvergadering- gehouden. ln de jaarvergad∈ring komen onder meer

aan de orde:

a. hetjaarversIag en dejaarrekening, ais bedoeId in artikeI 23. met hetversIag van de

aIdaar bedoelde commissie respectieve"jk de verkIaring van de aldaar bedoelde -

accountant;

b, hetverslag van de Co6peratieraad.

c. voorzovernodig, de benoeming van de in artike1 23 genoemde commissievoor het-

VOIgende boekjaar;

d. voorziening In eVentueIevacatures;

e. voorsteIIen aan het bestuurofde Ieden, aangekondigd bij de oproeping voorde

Vergadering,

3. Andere vergaderingen van de aigemene ledenvergadering worden gehouden zo dikw匪het鵜

bestuur of de co6peratieraad dit wenseiijk oordeeIt"

4, Voorts is het bestuurop sch柏e=jkv∈rZOekvan ten minste een zodanIg aanta=eden ais-

bevoegd is tot het uitb「engen van een/tiende gedeeIte der stemmen in de algemene

ledenvergadering ve申Cht tot het bijeenroepen van de algemene ledenvergadering op een-
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termijn van niet langer dan vier weken. lndien aan het verzoek binnen veertien dagen geen-

gevoIg wordt gegeven, kunnen de verzoeke「s zeIf tot die bijeenroeping overgaan door

OPrOePing overeenkomstig a面keI 22 - met uitzondering van het bepaaId∈ in de eerste zin -

Van artikeI 22 1id l - Ofbij advertentie in ten minste een ter plaatse waarde co6peratie-

gevestigd isveeI geIezen dag-/weekbiad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan

bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opsteIIen van de notuien○ ○

TOEGANG EN STEMRECHT,

ArtikeI 18.

1. Toegang tot de aIgemene iedenv∈rgadering hebben de l∈den van de co6peratie. bestuursIeden

en de leden van de co6perati∈raad. Geen toegang hebben geschorste leden, geSChorste --

bestuursieden en geschorste leden van de co6peratieraad. met dien verstande, dat een-

geschors川d toegang hee竹tot de vergadering waarin het besiuit tot schorsing wordt

behandeid, en bevoegd is daarover het woord te voeren・

2. 0vertoeIating van andere dan de in lid l van ditartikei bedoeIde personen beslistde

aigemene ledenvergadering"

3. lede川d van de co6peratie dat niet geschorst is, he〔竜recht op het uitbrengen van een stem.-

4. Een iid kan zich ter vergadering, ∈VentueeI per uit te brengen stem, doen vertegenwoordigen-

door een persoon, die daartoe schr阻elijk door hem is gemachtigd. Een lid kan daarbij sIechts

VOOr maXimaa同er andere ieden aIs gevolmachtigde optreden,

VOORZIT丁ERSCIAP - NOTULEN.

ArtikeI 19.

1. De aIgemene Iedenvergaderingen worden geleid door de voorzitte「van het bestuur ofzijn

Plaatsvervange「"

Ontbreken de voorzitter en zI」n PIaatsvervanger, dan treedt een van de andere bestuursieden,

door het bestuur aan te wijzen, ais voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het

VOOrZitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zeIve"

2. Van hetverhandeIde in eIkevergadering worden door de secretaris ofeen ander doorde-

VOOrZitter daartoe aangewezen persoon notuIen gemaakt, die door de voorzitter en de-

notulist wo「den vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een -

notarieei proces-Verbaal van het verhandeIde doen opmaken. De inhoud van de notuIen of-

Van het p「oces-VerbaaI wordt ter kennis van de leden gebracht・

BESLUITVORMiNG VAN DE AしGEMENE LEDENVERGADERiNG.

A由keI 20,

1. Het in de aIgemene ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de -

uitsIag van een stemming is bes=ssend. Hetze岡e geIdt voor de vraag ofde vergadering ai-

dan niet een besluit heeft genomen en voor de inhoud van een genomen besluit voor zover-

Werd gestemd over een niet schr肺elijk vastgeIegd voorsteI of de afwijking van een schrifteiijk

VOOrStei.

2. Wordtechteronmidde用jk na het uitsp「eken van het in heteerste冊bedoeld oordeel de-

juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemmlng Plaats, indien de meerderheid der-

Vergadering of言ndien de oorspronke"jke stemming niet hoofdel叫Of schrifte=jk geschiedde, -

een stemgerechtigde aanwezige ditverlangt, Door deze nieuwe stemming vervaIlen de -

rechtsgevoIgen van de oorspronkeIijke stemmen・

3, Voorzoverdeze statuten ofde wet nietanders bepaIen, WOrden aIIe besIuiten van de

algemene ledenvergadering genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte -

Stemmen.

4. Blanco stemmen worden beschouwd aIs niette zijn uitgebracht.

5, indien bij een verkiezing van personen niemand de voIstrekte meerderheid he∈偉verkregen,-

heeft een tweede stemming, Of ingevai van een bindende voord「acht’een tWeede stemming-

tussen de voorgedragen kandidaten, PIaats. He∈苗aIsdan wederom niemand de voIstrekte-

meerderheid verkregen, dan vinden herstemmIngen PIaats, tOtdat hetzij een persoon de -

VOIstrekte meerderh∈id he∈丑verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de -
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Stemm:n Staken. Bij gemelde herstemmingen (waa「onder niet is begrepen de tweede一二‾

stemmIng) wordt teikens gestemd tussen de personen, OP Wie bij de voorafgaande stemmlng-

is g∈Stemd, eVenWeI uitgezonderd de persoon, OP Wie bij die voorafgaande stemming het-

geringste aantaI stemmen is uitgebracht" ls 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 stemming geen stemmen meer kunnen worden

uitgebracht. lngevaI bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, besiist het-

Iot wie van beiden is gekozen.

6. indien de stemmen staken over een voorst∈I niet rakende verkiezing van personen, dan is het-

Ve用Orpen・

7. Aiie stemmingen geSChieden monde=ng, tenZij de voorz柾er een schr悼eIijke stemming

gewenst acht of een de「 stemgerechtigden zuiks voor de stemming verIangt・

8. Een eenstemmig besluitvan aIIe stemgerechtigden, 00kal zijn deze niet in een vergadering-

bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezeIfde kracht als een bes両t-

van de aIgemene ledenvergadering. Dit besluit kan ook schrifteIijk tot stand komen.

Bi」EENROEPING ALGEMENE LEDENVERGADERING,

A直ikeI 21.

1. De algemene Iedenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur" De oproepIng -

geschiedt schr阻e=jk per brief danwei -indien het desbetreffende lid daarmee instemt- Iangs

de elektronische weg als bedoeId in artikei 2:41 Burgerlijk Wetboek aan een door hem-

daartoe aan de co6perati∈ bekend gemaakt ad「es voIgens het ledenregister ais bedoeld in-

artikeI 4. De leden van de co6peratieraad die geen lid zijn worden op de hiervoor beschreven-

wI」Ze OPgerOePen aan het adres dat zij aan de co6peratie sch冊elijk hebben medegedeeId・ De

termijn voor de oproeping bedraagt ten minste veertien dagen. de dag van de oproeping en-

die van de vergadering niet meegerekend・

2. Bij de oproepIng WO「den de te behandelen ondenNerPen Vermeld"

」AARVERSLAG - REKENiNG EN VERAN丁WOORDiNG,

A由keI 22,

1. Het boekjaarvan de co6peratie isgeIijkaan het kaIende巧aar.Voorzoverde co6peratie in het

eerste ha岬aar van een kaIende巾aar wordt opgericht eindigt het eerste boe均aar op

eenendertig december van dat jaar. Voor zover de co6peratie in het tweede haLfjaar wordt-

OPgericht eindigt het boe吋aar op eenendertig december van het voigende kalenderiaar" -

2. Het b∈Stuur is v叩Iichtvan de vermogenstoestand van de co6peratie帥Van aIies betreffende

de werkzaamheden van de co6peratie, naa「 de eisen die voortvloeien uit deze

werkzaamhed帥, OP ZOdanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende -

boeken, bescheiden en andere gegevensdrage「s op zodanige wijze te bewaren, dat te a=en-

tijde de rechten en verplichtingen van de co6pe「atie kunnen worden gekend" --

3. 」aar=jks binnen zes maanden na afioopvan het boe母aar, maakthet bestuureen jaarrekening

op en legt deze voor de leden ter inzage ten kantore van de co6peratie. Binnen deze termijn-

legt het bestuur ook hetjaarversiag ter inzage voor de leden tenzij de artikeIen 396 iid 6,-

eerste zin of403 van Boek 2 van het BurgerIijk Wetboek op de co6peratie van toepasslng Zi」n・

De ⊂O6peratieraad onderzoekt de jaarrekening en het jaarversIag en brengt tege=jk met de-

overIegging daarvan versIag uitvan zijn bevindingen aan de algemene l∈denvergadering. De-

jaarrekening wordt vastgesteid door de aigemene ledenvergadering, in een vergadering-

uiterIijk te houden een maand na a[oop van voormelde termI」n.

4. Wordt omtrent de getrouwheid van d∈ Stukken aan de aIgemene ledenvergadering niet-

overlegd een verkIaring van een accountant als bedoeid in artike1 393冊1 van het Burger=jk

Wetboek, dan benoemt de algemene Iedenvergadering jaarIijks uit de leden een commissie -

van ten minste twe∈ PerSOnen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie

onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de aIgemene-

Iedenvergadering verslag van haar bevindingen uit.

5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige
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kennis. dan kan de commissie van onderzoek zich doo「 een deskundige doen bijstaan. Het-

bestuur isverplicht aan de commissi∈ aIIe door haar gewenste inIichtingen te verschaffen'臆

haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en de boeken- bescheiden en andere-

gegevensdragers van de co6peratie voor raadpieging beschikbaar te stellen.

6. D∈jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders en alIe leden van de co6peratieraad・

Ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner dan wordt daarvan onder opgave van de

reden meIding gemaakt.

7. Dejaarrekening, en VOOr ZOVer daartoe d∈ VerP"chting bestaat, en hetjaarversIag, WOrden -

metde nodige bescheiden zoaIs bedoeId in artikeI 392 1id l van Boek 2van het Burger=jk-

Wetboek vanafde dag van oproeping voor de algemene ledenvergadering bestemd tot het一

VaStSt訓en van de jaarrekening tot de afIoop der vergadering ten kantore van de co6peratie -

ter inzage neergelegd voor de leden・

Zij kunnen daarvan kosteIoos een afschrift verkrijgen. lndien en voor zover de wet dit vereist,

is de co6peratie verpiicht binnen acht dagen na vaststeIiing van dejaarrekening, tOt

Pu帥catie daarvan bij het handeIsregister"

8. Het bestuurisverpIichtde in devoorgaande leden bedoelde boeken- bescheiden en andere-

gegevensdragers gedurende de door de wet gestelde termijn te bewaren, VOOr ZOVer de wet-

niet anders bepaait・ De op een geg∈VenSdrager aangebrachte gegevens' uitgezonderd de op -

PaPier gesteide balans en staat van baten en lasten′ kumen op een andere gegevensdrager-

WOrden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en vo=edige-

wee「gave der gegevens en dez∈ gedurende de vo=edige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen

redeIijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt・

9. Dejaarrekening wordtvastgesteId door de aigemene Iedenvergadering・ Voorts besluit de-

algemene ledenvergadering omtrent decharge van het bestuur en de Ieden van de

CO6peratie「aad. behoudens de wetteiijke bepaIingen.

WINSrvERDELiNG.

A面keI 23,

1. Ten aanzien van de bIijkens de vastgesteIdejaarrekening over het afgeiopen boekjaar

behaaIde winst, geldt het volgende:

a・ De behaaide winstwordt primairto∈geVOegd aan een reserve die ten doel heeftde-

COntinul“teit van de onderneming van de co6peratie te garanderen. ln gevai van

beeindiging van participaties kan - indien van toepassing en zuIks ter beoordeIing van-

het bestuur en op basis van het participatieregiement - de daarvoor verschuIdigde-

VergOeding door het bestuur ten laste van voormeIde reserve worden gebracht.

b. Daamaast kan het bestuur onder goedkeuring van de aIgemene ledenvergadering一-

besIuiten een deeI van de winst te bestemmen aIs reservering voor nieuwe duurzame -

energiep「ojecten〃

c. TotsIot kan aan de ieden over hun bezitaan participatieseen percentage uitgekeerd-

worden, VaSt te St訓en door het bestuur onder goedkeuring van de algemene一一一--

Iedenvergadering, 0Ver de nominale waarde van de pa面cipaties- hiema te noemen:-

dividend, Het bestuur kan ook besIuiten om geen dividend uit te keren.

2, Ten laste van de door de wetvoorgeschreven reserves mag ∈∈n tekort sIechts worden teniet-

gedaan voor zover de wet dat toestaat・

STATU丁ENWI」ZIG ING.

Artike1 24.

1. Wijziging van de statuten kan sIechts piaatshebben dooreen besIuitvan de aIgemene-

ledenvergadering. waartoe is opgeroepen met de mededeIing dat aldaar w一」ZIg-ng Van de-

Statuten Zal worden voorgesteId.

2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergad∈ring ter behandeiing van een voorstei tot -

StatutenWijziging hebben gedaan, mOeten ten minste vijf dagen voor de dag van de

vergadering een afschr肺van dat voorsteI, Waarin d∈ VOOrgeSteIde wijziglng WOOrdeIijk is-

OPgenOmen, OP een daartoe geschikte plaats voor de leden t∈r inzage leggen tot na de afloop
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Van de dag, WaarOP de vergadering werd gehouden・

3. Een besIuit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de uitgebrachte -

stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde van het aantal stemmen dat doo「

de stemgerechtigden gezame両jk kan worden uitgebracht aanwezIg Ofvertegenwoordigd is. -

Is niet ten minste twee/derde van het hiervoor bedoelde aantal stemmen aanwezig of-

vertegenwoordigd dan wordt binnen vier weken daama een tweede vergadering

bijeengeroepen en gehouden, Waarin over het voorstei zoaIs dat in de vorige vergadering aan

de orde is geweest, OngeaCht het aantaI stemmen dat kan worden uitgebracht- kan worden-

besIoten, mits met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte

Stemmen.

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariele akte is

OPgemaakt, Tot het doen ve而jden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd"

ONTBiNDiNG. AANSPRAKELl」K日EiD.

A由keI 25.

1・ De co6peratie kan worden ontbonden door een besIuitvan de aIgemene ledenvergadering.-

Het bepaaIde in de iedenl- 2 en 3・ Van het voorgaande artikeI isvan overeenkomstige-

toepaSSlng"

2, Voor zover de rechter geen andere vereffenaars heeft benoemd' geSChiedt de vereffening van

het vermogen van de ontbonden co6peratie door de bestuurders"

3・ Hetgeen na devoIdoening van de schuIdeisers -WaarOnderde saIdi van de

kapitaaIrekening帥Van de kapitaa=eden - is overgebIeven van het vermogen van de

ontbonden co6peratie vo「mt het restantsaIdo. Het restantsaIdo zal worden aangewend voo「-

door de aIgemene ledenvergadering te bepaIen doeIeinden' die het meest met het doel van de

CO6peratie overeenstemmen.

4. De boeken. bescheiden en andere gegevensdragers van de co6peratie moeten na afioop van

de vereffening gedurende de daartoe door de wet gesteIde termijn worden bewaard.-

Bewaarder is degene die door de vereffenaars ais zodanig is aangewezen.

5. Zij die bij de ontbinding leden van de co6peratie waren ofde oud-Ieden van de cooperatie-

zijn niet aan§Prake=jkvoor een tekort bij ontbinding van de co6peratie en zijn derhaIve niet-

Ve「P"cht om bij ontbinding in een tekort bij te d「agen"

REGLEMENTEN.

A面kei 26.

De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststeIien. De aIgemene

Iedenvergadering is te a=en tijde bevoegd een regIement te wijzigen ofop te heffen・ Een

regiement mag niet in strijd zijn met de wet, OOk waar die geen dwingend recht bevat, nOCh met-

de statuten.

SLOTVERKLARI NGEN

丁ensIotte verklaarden de comparanten:

AIs iid van de co6peratie treden toe de sub l・ en Sub 2. genoemde oprichters.Vervolgens

Verklaarden zij:

1, datvoorde eerste maaI tot lid van het bestuurvan de co6peratie tot de datum van de eerste-

algemene ledenvergadering (AIV) in tweeduizend eenentwintig (2021), Vanaf welke datum de

termijn als bedoeId in a面kei lO iid 2 gaat geIden, WOrden benoemd:

de heer Henricus Come看ius Piet∈r Martha van Kron⊂nburg, WOnende te 5691 RA Son-

en Breuge上Seineiaan 38′ geboren te Best op vierentwintig mei negentienhonderd二〇

vierenzestig, legitimatie‥ PaSPOOrt met nummer NT2597H241 geIdig tot achttien 」unl-

tweeduizend achtentwintig, uitgegeven te Son en Breugel op achttien juni tweeduizend

achttien, gehuwd, aIs voorzitter;

de he∈r Marinus 」osephus van der Leest, WOnende te 5691 HG Son en Breugei・

RoerIaan 23, geboren te Sint-Oedenrode op negen december negentienhonderd

ZeVenenVeertig’legitimatie‥ PaSPOOrt met nummer NPOOC3DB9' geIdig tot zeventien-〇二

januari tweeduizend zevenentwintig, uitgegeven te Son en Bfeugel op zeventien januari
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tweeduizend zeventien, gehuwd, aIssecretaris en penningmeester;

de heer Gerardus 」oannes Lodew昧Emmen, WOnende te 5691 EVSon en BreugeI,

EekhoomIaan 2, geboren te Nijmegen op vee面en januari negentienhonderd

twee軸vij冊g, legitimatie: PaSPOOrt met nummer NTJOPR339, geIdig tot achtentwintig-

mei tweeduizend achtentwintig, uitgeg∈Ven te Son en Breugel op achtentwintig mei-

tweeduizend achttien, gehuwd;

2. dat de co6peratieraad zaI worden benoemd door de eerstvoIgende Algemene

Ledenvergadering.

3. dat het eerste boekjaar van de co6pe「atie eindigt op eenendertig decembertweeduizend-

eenentwintig

4・ dat hetadresvan de co6peratie aIsvolgt luidt‥ Roerlaan 23’5691 HG Son en BreugeI〇一〇二-

D∈ VerSChenen personen zijn mij. notaris, bekend en de identiteitvan de verschenen personen lS-

door mij. notaris, aan de hand van de hiervoorvermeide en daartoe bestemde documenten一

VaStgeSteId,

Deze akte isverIeden te Son en Breugel op de datum in het hoofd van deze aktevermeld"

De zakeIijke inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht・ De verschenen personen -

hebben verklaard op volledige voorIezing van de akte geen prijs te steiien en tijdig voor het-

ve川jden van de akte een concept-akte te hebben ontvangen, Van de inhoud van de akte te hebben

kennis genomen en te zijn gewezen op de gevolgen die voo「 partijen uit de akte voortvloeien.-

Onmidde用jk daama is de akte beperktvoorgeIezen en door de verschenen personen en ml」.-

notaris, Ondertekend.

(Voigt ondertekening door comparanten en notaris)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRI円

“脇//

te Son en Breugei, OP 30 aprii 2021, door mi」, mr・

Marinus Christoffe=osephus Maria Hermus, nOtaris

te Son en BreugeI




