BrightNL Coöperatie U.A.
akte van oprichting
ref: gv/svp/2014.001425.01

Vandaag, maandag zestien juni tweeduizend veertien, verscheen voor mij, Willem Petrus Maria
Brantjes, notaris in Utrecht:
Gerriëtte Elizabeth Vink, juriste, geboren in Sprang-Capelle op achtentwintig mei
negentienhonderd vijfenzeventig, voor deze akte woonplaats kiezend op het adres van het
notariskantoor: Bemuurde Weerd oostzijde 19, 3514 AN in Utrecht; bij deze akte handelend als
schriftelijke gevolmachtigde van:
1.

Jacob Zonneveld; hij is geboren in Schipluiden op achttien oktober negentienhonderd
vijfenzestig; hij is niet getrouwd en is geen geregistreerd partner; hij woont op het adres:
Keizersgracht 820 C, 1017 EE in Amsterdam; zijn identiteitsbewijs is een rijbewijs met
nummer 4295098901;

2.

Erik Fransman; hij is geboren in Amsterdam op éénentwintig september
negentienhonderd vijfenvijftig; hij is getrouwd; hij woont op het adres: Transvaalkade 25 1,
1092 JL in Amsterdam; zijn identiteitsbewijs is een Nederlandse identiteitskaart met
nummer IU8PB2CK8;

3.

Nicolette Christina Wuring; zij is geboren in Heemstede op veertien maart
negentienhonderd vierenzestig; zij is geregistreerd partner; zij woont op het adres: Keizer
Karelweg 389, 1181 RG in Amstelveen; haar identiteitsbewijs is een paspoort met nummer
NNPFP99D6.

De personen onder 1., 2. en 3. genoemd verklaarden bij deze akte een coöperatie ("de
coöperatie") op te richten, met de volgende statuten:
STATUTEN
ARTIKEL 1
BEGRIPSBEPALINGEN
In deze statuten wordt verstaan onder:
aandelen:

aandelen in het kapitaal van de ondernemers N.V. gehouden
door de coöperatie;
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algemene vergadering:
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het orgaan waaraan de wet en deze statuten bepaalde
bevoegdheden toekent alsmede de bijeenkomst van dit orgaan;

bestuur:

het orgaan belast met het bestuur van de coöperatie;

commissaris:

een lid van de raad van commissarissen;

coöperatie:

de in artikel 2 genoemde coöperatie;

eenheid:

een gedeelte van het ledenkapitaal met een nominale waarde
van negentien euro (EUR 19,--);

investeerders:

een of meer natuurlijke personen en/of een of meer
rechtspersonen die lid zijn (geweest) van Symbid Coöperatie
en die succesvol en definitief bedragen hebben gealloceerd aan
de zakelijke propositie van de ondernemers;

jaarrekening:

de balans, winst- en verliesrekening en de toelichting daarop;

lid:

een lid van de coöperatie;

ondernemers:

de natuurlijke personen die een zakelijke propositie op het
Symbid platform gepresenteerd hebben, en deze binnen Bright
Pensions N.V. gaan verwezenlijken, zijnde mevr. A.C.
Beijerinck-Vlek, mevr. C.G. Jakobsen-Peters en dhr. J.
Zonneveld;

ondernemers NV:

de naamloze vennootschap genaamd: Bright Pensions N.V.,
statutair gevestigd te Amsterdam wiens aandelen zullen
worden gehouden door de ondernemers (rechtstreeks dan wel
middellijk) en de coöperatie;

platform:

een platform, bijvoorbeeld de inner circle omgeving van het
Symbid platform welke te bereiken is via www.symbid.nl of een
direct hieraan gelieerde extensie;

raad van commissarissen:

indien en voor zolang ingesteld: het orgaan dat belast is met
het toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang
van zaken in de coöperatie en de daarmee verbonden
onderneming en voorts belast is met overige taken die deze
statuten aan hem opleggen;

schriftelijk:

bij brief, telefax of e-mail of bij boodschap die via een ander
gangbaar communicatiemiddel of het platform wordt
overgebracht en op schrift kan worden ontvangen, mits de
identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden
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vastgesteld;
Symbid Coöperatie:

de coöperatie genaamd: Symbid Coöperatie U.A., statutair
gevestigd te Utrecht;

U.A.:

de afkorting van ‘uitsluiting van aansprakelijkheid’ als bedoeld
in artikel 2:56 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 2
NAAM, ZETEL
1.

De coöperatie draagt de naam: BrightNL Coöperatie U.A.

2.

De coöperatie heeft haar zetel te Amsterdam.

ARTIKEL 3
DOEL
1.

De coöperatie heeft als doelstelling het behartigen van de belangen van de leden,
waaronder met name de voorziening in de stoffelijke behoeften van haar leden, door het
sluiten van overeenkomsten met de leden, in het bedrijf dat de coöperatie te dien einde en
te hunnen behoeve uitoefent of doet uitoefenen.

2.

Het bedrijf van de coöperatie omvat het houden van de aandelen, het uitoefenen van het
stemrecht en andere aan de aandelen verbonden rechten, het innen van de op de
aandelen verschijnende dividenden en andere uitkeringen en het uitkeren ervan aan de
leden.

3.

De coöperatie tracht haar doel te bereiken door:
a.

het verschaffen van kapitaal, bijeengebracht door investeerders, aan de
ondernemers NV ter verwezenlijking van het doel van de ondernemers NV;

b.

het - al dan niet tezamen met anderen - verwerven en vervreemden van
deelnemingen of andere belangen in rechtspersonen, vennootschappen en
ondernemingen zomede het samenwerken daarmee;

c.

het optreden als bestuurder, vennoot en/of adviseur van andere rechtspersonen,
vennootschappen en ondernemingen;

d.

het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

ARTIKEL 4
ORGANISATIE
De coöperatie kent als organen: de algemene vergadering, het bestuur en indien en voor zolang
ingesteld: de raad van commissarissen.
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ARTIKEL 5
LIDMAATSCHAP
1.

De ondernemers en de investeerders worden lid per de datum van ontvangst door de
coöperatie van de initiële inbreng als bedoeld in artikel 8 lid 4 van deze statuten.

2.

Aan het lid worden de lidnummers medegedeeld waaronder het in het ledenregister van
de coöperatie is ingeschreven. Het lid ontvangt een exemplaar van de statuten en de
reglementen van de coöperatie.

ARTIKEL 6
GEEN JAARLIJKSE BIJDRAGE
De leden zijn aan de coöperatie geen jaarlijkse bijdrage verschuldigd.
ARTIKEL 7
LEDENREGISTER
1.

Het bestuur houdt een register, waarin de namen en e-mailadressen van alle leden en het
lidnummer van ieder lid zijn opgenomen. Het bestuur kan de ledenregistratie onder zijn
verantwoordelijkheid aan derden opdragen.

2.

Voorts wordt in het ledenregister bijgehouden hoeveel kapitaal (en daaraan gekoppeld het
aantal eenheden) ieder lid heeft ingebracht en eventuele mutaties in het aantal door een
lid gehouden eenheden.

3.

Ieder lid is verplicht wijzigingen in zijn gegevens aan het bestuur op te geven.

4.

In

het

ledenregister

wordt

tevens

aangetekend

de

beëindiging

van

het

lidmaatschapsrecht, met datum van ingang en wijze van beëindiging.
5.

Het ledenregister is genummerd per lid en wordt door het bestuur nauwkeurig
bijgehouden.

6.

Het register is ter inzage van de leden.

ARTIKEL 8
EENHEDEN
1.

Het ledenkapitaal is verdeeld in eenheden. Elke eenheid heeft een nominale waarde van
negentien euro (EUR 19,--). Fracties van eenheden zijn mogelijk. Elk lid zal ten minste één
(1) eenheid hebben en houden.

2.

Er wordt geen rente vergoed over het ledenkapitaal.

3.

De (fracties van) eenheden worden uitgegeven aan de leden tegen inbreng (in geld) van
ledenkapitaal. De uitgifte van een of meer (fracties van) eenheden aan een lid zal worden
bijgehouden in het ledenregister. De uitgiftekoers en de verdere voorwaarden van uitgifte
worden bepaald door het bestuur.
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De initiële inbreng van een lid zal bestaan uit een geldbedrag dat zal worden betaald aan
de coöperatie. Het per lid in te brengen bedrag is gelijk aan het bedrag dat het
desbetreffende lid succesvol heeft gealloceerd aan de zakelijke propositie van de
ondernemers minus de overeengekomen succes fee.

5.

Bij besluit van de algemene vergadering, genomen op voorstel van het bestuur en met
algemene stemmen in een vergadering waarin alle leden aanwezig of vertegenwoordigd
zijn, kunnen aan de leden verplichtingen worden opgelegd tot het storten van additioneel
ledenkapitaal (in geld).

6.

Op (fracties van) eenheden kan geen recht van vruchtgebruik of pandrecht worden
gevestigd. Certificering van (fracties van) eenheden is toegestaan.

7.

De (fracties van) eenheden kunnen slechts met voorafgaande schriftelijke goedkeuring
van het bestuur worden overgedragen aan een ander lid door een akte, waarbij de
betrokkenen partij zijn, gevolgd door de erkenning van de overdracht door de coöperatie.
De overdracht van een of meer (fracties van) eenheden zal worden verwerkt in het
ledenregister.

8.

Terugbetalingen van (fracties van) eenheden kunnen slechts plaatsvinden op grond van
een besluit van de algemene vergadering, genomen met algemene stemmen in een
vergadering waarin alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Door een terugbetaling
vervallen de met de terugbetaling corresponderende (fracties van) eenheden, met
inachtneming van het bepaalde in lid 1 laatste zin van dit artikel. Het vervallen van de
(fracties van) eenheden zal worden verwerkt in het ledenregister.

ARTIKEL 9
OVERDRACHT VAN HET LIDMAATSCHAP INCLUSIEF DE EENHEDEN
1.

Het lidmaatschap van de coöperatie is slechts met voorafgaande schriftelijke goedkeuring
van het bestuur voor overdracht vatbaar.
De overdracht van een lidmaatschap houdt tevens in een overdracht van alle (fracties van)
eenheden gehouden door het desbetreffende lid.

2.

Voor de overdracht van het lidmaatschap is een akte, waarbij de betrokkenen partij zijn,
vereist, gevolgd door erkenning van de overdracht door de coöperatie.

ARTIKEL 10
BEËINDIGING LIDMAATSCHAP
1.

Het lidmaatschap van een lid eindigt:
a.

indien een lid, indien het een rechtspersoon betreft, ophoudt te bestaan;

b.

door opzegging door het lid;

5

van

2.

Grafhorst notarissen

c.

door opzegging door de coöperatie;

d.

door ontzetting (royement) door de coöperatie.

Het lidmaatschap eindigt niet door de dood van een lid; deze statuten laten overgang
krachtens erfrecht aan een erfgenaam of legataris toe.
Indien het lidmaatschap en de daaraan gekoppelde (fracties van) eenheden tot een
gemeenschap behoren, kunnen de deelgenoten zich slechts door één (1) schriftelijk aan te
wijzen persoon tegenover de coöperatie doen vertegenwoordigen.
Na een toedeling van het lidmaatschapsrecht (inclusief (fracties van) eenheden) aan een
deelgenoot is de desbetreffende deelgenoot verplicht mededeling van de toedeling aan de
coöperatie te doen.

3.

Het lidmaatschap van een rechtspersoon (inclusief (fracties van) eenheden), die door
fusie of splitsing ophoudt te bestaan, gaat over op de verkrijgende rechtspersoon
onderscheidenlijk overeenkomstig de aan de akte van splitsing gehechte beschrijving over
op een van de verkrijgende rechtspersonen.

4.

Indien het lidmaatschap eindigt zoals omschreven in lid 1 van dit artikel, moet het
voormalige lid (of diens rechtsopvolger) de eenheden overdragen aan een ander lid
conform het bepaalde in artikel 8 lid 7.

5.

Mochten er echter binnen drie (3) maanden na de datum van de beëindiging van het
lidmaatschap binnen de kring van de leden geen gegadigden voor de (fracties van)
eenheden zijn, dan komen (de rechten van een lid op) de (fracties van) eenheden te
vervallen en het daarmee corresponderende tegoed wordt toegevoegd aan het eigen
vermogen van de coöperatie. Het bestuur van de coöperatie is bevoegd de termijn van
drie (3) maanden te verlengen.
Bij berekeningen, waar het aantal eenheden een rol speelt, tellen de (fracties van)
eenheden van een voormalig lid niet mee.

ARTIKEL 11
OPZEGGING LIDMAATSCHAP DOOR HET LID
1.

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van
een boekjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten
minste één (1) maand.
Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging door het lid
mogelijk:
a.

indien redelijkerwijs niet van hem gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren;
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binnen één (1) maand nadat een besluit aan een lid bekend is geworden of
medegedeeld, waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen
zijn verzwaard, tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en
verplichtingen;

c.

binnen één (1) maand nadat een lid een besluit tot fusie en/of splitsing dan wel tot
omzetting van de coöperatie in een andere rechtsvorm bekend is geworden of
meegedeeld.

2.

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

3.

Het lid, dat de opzegging doet, ontvangt daarvan een schriftelijke bevestiging van het
bestuur.

ARTIKEL 12
OPZEGGING LIDMAATSCHAP DOOR COÖPERATIE
1.

Opzegging van het lidmaatschap door de coöperatie kan eveneens slechts geschieden
tegen het einde van een boekjaar. De opzegging geschiedt door het bestuur, schriftelijk,
met opgave van redenen en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste
één (1) maand. Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door
opzegging door de coöperatie mogelijk, indien redelijkerwijs niet van haar gevergd kan
worden het lidmaatschap te laten voortduren.

2.

Een besluit tot opzegging kan slechts worden genomen door het bestuur.

3.

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

4.

Tegen de opzegging is geen beroep bij de algemene vergadering mogelijk.

ARTIKEL 13
VERPLICHTE OPZEGGING LIDMAATSCHAP DOOR COÖPERATIE
Het bestuur is conform artikel 12 lid 1 eerste zin tot opzegging van het lidmaatschap aan een lid
verplicht, indien:
a.

hij in staat van faillissement verkeert;

b.

aan hem surséance van betaling verleend is;

c.

de schuldsaneringsregeling op hem van toepassing is; en

d.

hij niet meer handelingsbekwaam is.

ARTIKEL 14
ONTZETTING DOOR COÖPERATIE
1.

Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd
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met de statuten, reglementen of besluiten van de coöperatie handelt of wanneer het lid de
coöperatie op onredelijke wijze benadeelt.
De ontzetting geschiedt door het bestuur.
2.

Van een besluit tot ontzetting wordt door het bestuur, schriftelijk, onder vermelding van
de feiten waarop het besluit is gegrond, zo spoedig mogelijk mededeling gedaan aan het
betrokken lid.
De betrokkene is bevoegd binnen één (1) maand na ontvangst van de kennisgeving in
beroep te gaan bij de algemene vergadering, een en ander als hierna vermeld.
Gaat het lid niet in beroep, dan eindigt zijn lidmaatschap één (1) maand na de dag,
waarop de hiervoor bedoelde mededeling is verzonden.

ARTIKEL 15
BEROEP TEGEN ONTZETTING
1.

Een lid, dat uit het lidmaatschap is ontzet, kan daartegen bij de algemene vergadering in
beroep komen. Het bepaalde in artikel 17 is dan van overeenkomstige toepassing.

2.

De algemene vergadering kan het door het bestuur genomen besluit bekrachtigen of
vernietigen.

3.

Gedurende de behandeling van het beroep is het lid geschorst.

4.

In geval van bekrachtiging na ingesteld beroep eindigt het lidmaatschap op de datum van
het besluit van de algemene vergadering.

5.

Een geschorst lid kan gedurende de termijn van de schorsing de uit het lidmaatschap
voortvloeiende rechten niet uitoefenen; zijn uit het lidmaatschap voortvloeiende
verplichtingen blijven onverkort bestaan.

ARTIKEL 16
SCHORSING VAN EEN LID
Het bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de
coöperatie of de coöperatie op onredelijke wijze benadeelt, schorsen voor een door het bestuur
te bepalen periode van maximaal zes (6) maanden.
Tegen de schorsing is geen beroep bij de algemene vergadering mogelijk.
ARTIKEL 17
VERPLICHTING TOT HOREN VAN EEN LID
Voordat een besluit tot opzegging, ontzetting of schorsing kan worden genomen, moet het lid,
ten aanzien van wie een dergelijk besluit wordt genomen, in de gelegenheid worden gesteld zich
in een vergadering van het bestuur te verdedigen.
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ARTIKEL 18
BESTUUR: SAMENSTELLING
1.

De coöperatie heeft een bestuur, bestaande uit een door de algemene vergadering te
bepalen aantal van ten minste drie (3) leden. Zowel natuurlijke personen als
rechtspersonen kunnen bestuurders zijn.

2.

De leden van het bestuur worden door de algemene vergadering uit de leden van de
coöperatie of extern (buiten de leden) benoemd voor onbepaalde tijd. Het bestuur kan
een bestuursreglement opstellen, waarin de selectieprocedure en profielschetsen van
bestuursleden worden vastgelegd.

3.

Indien moet worden overgegaan tot benoeming van bestuurders, dan maakt het bestuur
binnen een maand een voordracht op. De leden dienen de gewenste bindende voordracht
schriftelijk aan het bestuur kenbaar te maken.
Aan de bindende voordracht kan het bindende karakter worden ontnomen door een met
ten minste tweederde (2/3) van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de
algemene vergadering genomen in een vergadering waarin ten minste tweederde (2/3)
van de leden van de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien de
voordracht een naam bevat en het bindend karakter niet aan de voordracht ontnomen
wordt, is het voorgestelde bestuurslid benoemd.

4.

Is geen voordracht binnen de in lid 3 genoemde termijn opgemaakt, of besluit de
algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordracht(en)
het bindend karakter te ontnemen, dan wordt het bestuur opnieuw in de gelegenheid
gesteld binnen een door de algemene vergadering nader te bepalen termijn een
voordracht op te maken, op welke voordracht het hiervoor bepaalde van overeenkomstige
toepassing is. Heeft het bestuur niet binnen de door de algemene vergadering gestelde
termijn een nieuwe voordracht opgemaakt, danwel wordt de voordracht opnieuw
afgewezen, dan is de algemene vergadering vrij in de keuze, met dien verstande dat het
voorstel tot benoeming van het bestuurslid op de agenda van de algemene vergadering
moet zijn opgenomen, voor het geval de voordracht geen effect sorteert.

5.

Het bestuur kent een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De voorzitter
wordt in functie gekozen. De overige functies worden door het bestuur in onderling
overleg verdeeld. De functie van penningmeester en secretaris kan in één persoon worden
verenigd.

6.

Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. In vacatures wordt evenwel zo
spoedig mogelijk voorzien.
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Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van het bestuur, berust het bestuur tijdelijk
bij de overblijvende leden of het overblijvende lid van het bestuur. Bij ontstentenis of belet
van alle leden van het bestuur of het enige lid van het bestuur, berust het bestuur tijdelijk
bij één of meer door de algemene vergadering - al dan niet uit zijn midden - aan te wijzen
personen.

8.

De algemene vergadering stelt de beloning en eventuele andere arbeidsvoorwaarden van
de bestuurders vast.

ARTIKEL 19
BESTUUR: SCHORSING EN ONTSLAG
1.

Een lid van het bestuur houdt op bestuurder te zijn:
a.

door zijn overlijden dan wel bij een bestuurder rechtspersoon indien hij ophoudt te
bestaan, óók als het ophouden te bestaan zijn oorzaak vindt in een fusie of
splitsing;

b.

doordat hij failliet wordt verklaard of hem surseance van betaling wordt verleend
dan wel de schuldsaneringregeling natuurlijke personen - al dan niet voorlopig - op
hem van toepassing wordt verklaard;

c.

bij het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;

d.

door zijn vrijwillig aftreden;

e.

door zijn ontslag verleend door de algemene vergadering zoals vermeld in lid 3 van
dit artikel;

f.

indien de toezichthouder(s) van de ondernemers NV bezwaar maakt(maken)
tegen één (of meerdere van de bestuursleden van de coöperatie, voortvloeiend uit
bijvoorbeeld het betrouwbaarheidsonderzoek dat uitgevoerd wordt

door De

Nederlandsche Bank.
2.

Een besluit van de algemene vergadering tot ontslag van een bestuurder als bedoeld in lid
3 van dit artikel wordt genomen met een meerderheid van tweederde (2/3) van de geldig
uitgebrachte stemmen.

3.

Een lid van het bestuur kan te allen tijde worden geschorst en ontslagen door de
algemene vergadering. Een grond tot ontslag kan zijn de wijziging van de directie bij een
bestuurder rechtspersoon. Een bestuurder is verplicht een wijziging van directie te melden
bij de overige bestuurders. Een lid van het bestuur kan ook worden geschorst door de
raad van commissarissen. Het betrokken lid van het bestuur wordt in de gelegenheid
gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen
bijstaan door een raadsman. De schorsing van een lid van het bestuur kan één of meer
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malen worden verlengd. De schorsing vervalt, indien de algemene vergadering niet
binnen drie (3) maanden na de datum van ingang van de schorsing besluit tot ontslag of
tot opheffing of handhaving van de schorsing. Een schorsing kan voor ten hoogste drie
(3) maanden worden gehandhaafd ingaande op de datum waarop het besluit tot
handhaving van de schorsing is genomen.
ARTIKEL 20
BESTUUR: BESLUITVORMING
1.

Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter, de raad van commissarissen dan wel twee
(2) leden van het bestuur, zulks nodig achten.

2.

De oproep tot een vergadering geschiedt door de voorzitter, de raad van commissarissen
dan wel twee (2) leden van het bestuur, en wel schriftelijk, onder opgave van de te
behandelen onderwerpen en op een termijn van ten minste zeven (7) dagen.

3.

Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle leden van het bestuur zijn
opgeroepen en meer dan de helft van het aantal bestuursleden ter vergadering aanwezig
is. Indien de voorschriften omtrent de oproeping als bedoeld in lid 2 niet in acht zijn
genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen
in een bestuursvergadering, waarin meer dan de helft van de bestuurders aanwezig is en
alle bestuurders vertegenwoordigd zijn, alles onverminderd het bepaalde in lid 12 van dit
artikel.

4.

Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de leden van het bestuur, de leden
van de raad van commissarissen en de door het bestuur uitgenodigde personen.

5.

Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigd ander
bestuurslid doen vertegenwoordigen.

6.

Het bestuur of een bestuurslid kan voorts via telefoon, videoconferentie of enig ander
communicatiemiddel aan een bestuursvergadering deelnemen, mits:
a.

alle aan de vergadering deelnemende bestuursleden ononderbroken en
rechtstreeks kunnen kennisnemen van alle verhandelingen op de vergadering;

7.

b.

de bestuursleden actief kunnen deelnemen aan de beraadslagingen; en

c.

de bestuursleden hun stem kunnen uitoefenen.

In bestuursvergaderingen heeft iedere bestuurder recht op het uitbrengen van één stem.
Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslagingen en besluitvorming indien hij
daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang
van de coöperatie en de met haar verbonden onderneming.

8.

Het bestuur besluit bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij
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deze statuten anders bepalen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij
staking van stemmen beslist de algemene vergadering, indien een bestuurder daarom
verzoekt.
9.

Alle stemmingen geschieden mondeling tenzij de voorzitter, of, indien het betreft de
verkiezing van personen een aanwezige stemgerechtigde, schriftelijke stemming verlangt,
in welk geval wordt gestemd bij ongetekende, gesloten stembriefjes.

10.

De vergaderingen worden geleid door de voorzitter, en bij diens afwezigheid voorziet de
vergadering zelf in haar leiding. De voorzitter beslist omtrent alle kwesties inzake de
vergaderorde. Hij is gerechtigd iemand het woord te ontnemen en hem de toegang tot de
vergadering te ontzeggen.

11.

Van het verhandelde in de vergadering worden door de secretaris, en bij diens
afwezigheid door een door de voorzitter van de vergadering daartoe aan te wijzen
persoon, notulen opgemaakt welke in dezelfde of de eerstvolgende vergadering worden
vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter ondertekend.

12.

Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de
gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen van hen zich tegen deze
wijze van besluitvorming verzet. Een besluit is alsdan genomen, indien de vereiste
meerderheid van het aantal bestuursleden zich schriftelijk voor het voorstel heeft
verklaard. De bescheiden waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt, worden bij
het notulenregister bewaard.

ARTIKEL 21
BESTUUR: TAKEN EN VERTEGENWOORDIGING
1.

Behoudens de beperkingen volgens de wet en deze statuten is het bestuur belast met het
besturen van de coöperatie.

2.

Bij de vervulling van zijn taken en bevoegdheden richt het bestuur zich naar het doel en
het belang van de coöperatie.

3.

Het bestuur is bevoegd, na daartoe verkregen toestemming van de algemene
vergadering, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde omtrent de
besluitvorming van de coöperatie, nieuwe verbintenissen aan het lidmaatschap te
verbinden.
Het besluit van de algemene vergadering tot het verlenen van toestemming kan slechts
worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle leden aanwezig
of vertegenwoordigd zijn.

4.

De coöperatie wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Tot vertegenwoordiging van de
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coöperatie zijn tevens bevoegd twee (2) gezamenlijk handelende bestuursleden.
5.

Indien een of meer bestuurders een tegenstrijdig belang hebben met de coöperatie in
andere gevallen dan het sluiten van een overeenkomst zoals deze met alle leden in gelijke
omstandigheden wordt gesloten, dan wordt de coöperatie vertegenwoordigd door de
overige bestuursleden gezamenlijk, tenzij de algemene vergadering een andere
vertegenwoordiger aanwijst.

6.

Het bestuur is bevoegd aan één of meer anderen een al dan niet doorlopende volmacht te
verlenen

teneinde

de

coöperatie

te

vertegenwoordigen.

De

gevolmachtigde

vertegenwoordigt de coöperatie met inachtneming van de grenzen van zijn volmacht.
7.

Aan de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de algemene vergadering zijn
onderworpen de besluiten van het bestuur tot:
a.

verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere wijze in gebruik
of genot verkrijgen en geven van registergoederen;

b.

aangaan van overeenkomsten waarbij aan de coöperatie een bankkrediet wordt
verleend;

c.

ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden,
waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de coöperatie verleend
bankkrediet;

d.

aangaan van duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere
onderneming en het verbreken van zodanige samenwerking;

e.

rechtstreeks of middellijk deelnemen in het kapitaal van een andere onderneming
en het wijzigen van de omvang van zodanige deelneming;

f.

investeringen welke een bedrag vereisen gelijk aan tenminste een vierde gedeelte
van het ledenkapitaal met de reserves van de coöperatie volgens haar balans met
toelichting;

g.

stellen van zekerheid;

h.

aanstellen van functionarissen als bedoeld in lid 6 van dit artikel en het vaststellen
van hun bevoegdheid en titulatuur;

i.

aangaan van vaststellingsovereenkomsten;

j.

optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch
met uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel
kunnen lijden;

k.

aangaan en wijzigen van arbeidsovereenkomsten;

l.

uitoefenen van stemrecht op niet ter beurze genoteerde aandelen en andere
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stemgerechtigde effecten, waaronder begrepen het bepalen van de richting waarin
zal worden gestemd.
8.

De voorafgaande schriftelijke goedkeuring als bedoeld in lid 7 van dit artikel is niet vereist
voor het verwerven van de aandelen in het kapitaal van de ondernemers NV door de
coöperatie.

9.

De algemene vergadering is bevoegd ook andere besluiten dan die in lid 7 van dit artikel
zijn genoemd aan haar goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen
duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan het bestuur te worden meegedeeld.

10.

Het

ontbreken

van

goedkeuring

als

bedoeld

in

dit

artikel

tast

de

vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan.
ARTIKEL 22
OVEREENKOMSTEN NAMENS DE LEDEN
1.

De coöperatie kan namens en voor rekening van haar leden kortingen en andere rechten
bedingen.

2.

De coöperatie kan de voor een lid bedongen rechten uitoefenen en terzake
schadevergoeding vorderen, tenzij het betreffende lid daartegen bezwaar maakt.

ARTIKEL 23
ALGEMENE VERGADERING: BEVOEGDHEDEN EN VERGADERING
1.

Aan de algemene vergadering komen binnen de coöperatie alle bevoegdheden toe die
ingevolge de wet aan de algemene vergadering toekomen en die niet door de statuten aan
andere organen zijn opgedragen.

2.

De algemene vergadering vergadert ten minste eenmaal per jaar, deze vergadering dient
plaats te vinden binnen zes (6) maanden na het einde van het boekjaar, ter behandeling
van de navolgende onderwerpen:
a.

het vaststellen van de jaarrekening;

b.

decharge van de leden van het bestuur en de raad van commissarissen;

c.

de rapportage over de activiteiten van de coöperatie;

d.

voorziening in eventuele vacatures in het bestuur;

e.

voorstellen van het bestuur of de leden aangekondigd bij de oproeping voor de
vergadering;

f.

een eventueel beroep van een lid, dat ontzet is uit het lidmaatschapsrecht van de
coöperatie.

Verder worden vergaderingen gehouden zo dikwijls dit door het bestuur of de raad van
commissarissen nodig wordt geacht.
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Voorstellen van de leden als bedoeld in lid 2 letter e van dit artikel dienen ten minste twee
(2) maanden vóór de datum van de vergadering ter kennis van het bestuur te worden
gebracht.
Ten einde de leden in de gelegenheid te stellen tijdig voorstellen op de agenda te zetten,
zal het bestuur de leden zo tijdig mogelijk op de hoogte stellen van de data van de
vergaderingen en de leden wijzen op de mogelijkheid voorstellen voor de agenda te doen.

4.

Het bestuur is verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer ten minste
een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van eentiende (1/10) gedeelte
van de stemmen, dit schriftelijk verzoeken met opgave van de te behandelen
onderwerpen.
Indien het bestuur aan een verzoek als hiervoor bedoeld binnen veertien (14) dagen geen
gevolg geeft, zodanig dat de vergadering binnen vier (4) weken na dit verzoek wordt
gehouden, zijn de verzoekers bevoegd zelf de vergadering te beleggen met inachtneming
van het bepaalde in deze statuten. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan het bestuur
belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.
De kosten van een vergadering als bedoeld in dit lid en die van haar oproeping komen ten
laste van de coöperatie.

5.

Over onderwerpen, die niet op de agenda zijn opgenomen, kan in een algemene
vergadering geen besluit worden genomen, tenzij alle leden ter vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.

ARTIKEL 24
ALGEMENE VERGADERING: BIJEENROEPING
1.

De vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur.

2.

De oproeping van de leden geschiedt schriftelijk aan de e-mailadressen vermeld in het
register, als bedoeld in artikel 7.

3.

De termijn voor de oproeping tot een vergadering bedraagt, ten minste veertien (14)
dagen, de dag van oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.

4.

De oproeping vermeldt de plaats en het tijdstip alsmede de agenda van de vergadering.

ARTIKEL 25
ALGEMENE VERGADERING: TOEGANG TOT VERGADERING
1.

Alle leden van de coöperatie, de bestuurders, de commissarissen en de door het bestuur
daartoe uitgenodigde personen zijn bevoegd de vergadering bij te wonen en daarin het
woord te voeren.
Geen toegang tot de vergadering hebben geschorste leden en geschorste bestuurders,
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met dien verstande dat zij toegang hebben tot de vergadering waarin een besluit omtrent
hun schorsing wordt behandeld.
2.

Slechts de leden hebben in de algemene vergadering stemrecht.

3.

Het bestuur verstrekt desgevraagd in de vergadering inlichtingen over door hem
uitgevoerde handelingen en over onderwerpen, welke bij het bestuur in behandeling,
onderzoek of studie zijn, tenzij een zwaarwegend belang van de coöperatie zich daartegen
verzet.

ARTIKEL 26
ALGEMENE VERGADERING: LEIDING EN NOTULEN VAN DE VERGADERING
1.

De algemene vergadering vergadert onder leiding van de voorzitter van het bestuur.
Ontbreekt de voorzitter, dan kiest het bestuur uit zijn midden een ander als voorzitter van
die vergadering. Als ook op deze wijze niet in het voorzitterschap kan worden voorzien,
dan voorziet de algemene vergadering daarin zelf.

2.

Van het verhandelde in elke vergadering worden door een door de voorzitter van de
desbetreffende vergadering daartoe aangewezen persoon notulen opgemaakt, die door de
voorzitter van de vergadering en de desbetreffende notulist worden vastgesteld en
ondertekend.

ARTIKEL 27
ALGEMENE VERGADERING: BESLUITVORMING
1.

Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de
algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van het aantal geldig
uitgebrachte stemmen.

2.

Iedere eenheid geeft recht op één (1) stem in de vergadering met dien verstande dat een
fractie van een eenheid (i) gelijk aan of minder dan vijftig eenhonderdste (50/100) wordt
afgerond naar beneden en geen recht geeft op één (1) stem en (ii) gelijk aan of meer dan
eenenvijftig eenhonderdste (51/100) wordt afgerond naar boven en recht geeft op één (1)
stem.. Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Het
bestuur kan elektronisch stemmen toelaten en daaraan voorwaarden verbinden. Deze
voorwaarden dienen bij de oproep tot de vergadering aan de leden te worden
medegedeeld.
Stemmen, die voorafgaand aan de vergadering via een elektronisch communicatiemiddel
worden uitgebracht, doch niet eerder dan op de dertigste dag voor die van de vergadering,
worden gelijk gesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.

3.

Indien de stemmen staken over een voorstel, is het desbetreffende voorstel verworpen.
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Het door de voorzitter ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een
stemming is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over
een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van
het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe
stemming plaats, indien een lid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

5.

Een lid kan aan een ander lid schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn
stem. Deze volmacht mag elektronisch zijn vastgelegd. Een lid in de algemene
vergadering kan slechts voor twee (2) andere leden in de algemene vergadering als
gevolmachtigde optreden.

6.

Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen,
heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van
de algemene vergadering. De bescheiden, waaruit van het nemen van een zodanig besluit
blijkt, worden bij het notulenregister bewaard.

ARTIKEL 28
RAAD VAN COMMISSARISSEN
1.

De coöperatie kan besluiten tot het instellen van een raad van commissarissen, bestaande
uit een of meer natuurlijke personen. Commissarissen kunnen ook extern (buiten de
leden) worden benoemd.
De coöperatie kan tevens besluiten een raad van commissarissen op te heffen, hetgeen
inhoudt ontslag van alle alsdan eventueel nog fungerende commissarissen.

2.

De besluitvorming omtrent instelling en opheffing van een raad van commissarissen,
alsmede omtrent het benoemen en ontslaan van zijn leden, en vaststellen van zijn aantal,
heeft plaats door de algemene vergadering.

3.

De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het
bestuur en op de algemene gang van zaken in de coöperatie en de daarmee verbonden
onderneming. De raad van commissarissen staat voorts het bestuur met raad terzijde. Bij
de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de
coöperatie en de met haar verbonden onderneming.

4.

5.

Commissaris kunnen niet zijn:
a.

leden van het bestuur van de coöperatie; en

b.

personen in dienst bij de coöperatie.

Bepalingen in deze statuten omtrent commissarissen of de raad van commissarissen zijn
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slechts van toepassing indien en voor zolang de coöperatie een raad van commissarissen
heeft.
ARTIKEL 29
UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Noch zij, die bij de ontbinding van de coöperatie lid zijn, noch zij, wier lidmaatschap voordien is
beëindigd, zijn tegenover de coöperatie voor een tekort aansprakelijk.
ARTIKEL 30
JAARREKENING, JAARVERSLAG, ACCOUNTANTSCONTROLE
1.

Het boekjaar van de coöperatie is gelijk aan het kalenderjaar.

2.

Jaarlijks wordt door het bestuur binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar van
de coöperatie, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf (5) maanden
door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, een
jaarrekening opgemaakt, die voor leden ten kantore van de coöperatie ter inzage wordt
gelegd. Binnen deze termijn legt het bestuur ook het jaarverslag ter inzage voor de leden,
tenzij artikel 2:396 lid 7 of artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor de coöperatie
gelden.

3.

De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Decharge aan
bestuurders onderscheidenlijk commissarissen zal als afzonderlijk agendapunt in verband
met de jaarrekening worden behandeld.

4.

De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuursleden en alle commissarissen.
Indien enige handtekening ontbreekt, wordt daarvan onder opgave van de reden melding
gemaakt.

5.

Het bestuur legt de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de krachtens artikel 2:392
lid 1 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens, vanaf de oproep van de
vergadering bestemd tot behandeling van de jaarrekening, ten kantore van de coöperatie
ter inzage voor de leden. De leden kunnen kosteloos een afschrift van deze stukken
verkrijgen.

6.

Indien en voor zover het dienaangaande in de wet bepaalde op de coöperatie van
toepassing is, zal door de algemene vergadering opdracht worden verleend aan een
accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, teneinde de door
het bestuur opgemaakte jaarrekening en het door het bestuur opgemaakte jaarverslag te
onderzoeken en daarover verslag uit te brengen, respectievelijk een verklaring uit te
brengen. Gaat de algemene vergadering daartoe niet over, dan komt de raad van
commissarissen deze bevoegdheid toe. Gaat deze daartoe ook niet over, dan is het
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bestuur terzake bevoegd. De aanwijzing van een accountant wordt door generlei
voordracht beperkt; de opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene
vergadering en door degene die haar heeft verleend.
7.

Indien het in lid 6 bepaalde niet van toepassing is, kan het bestuur besluiten de aldaar
bedoelde accountant opdracht te verlenen tot diens aldaar bedoelde werkzaamheden.
Verleent het bestuur in een bedoeld geval een dergelijke opdracht niet, en heeft de raad
van commissarissen zich op verzoek van het bestuur niet schriftelijk in beoordelende zin
uitgesproken over de jaarrekening en het jaarverslag, dan benoemt de algemene
vergadering jaarlijks een commissie van ten minste twee (2) leden, niet zijnde
bestuursleden, teneinde de jaarrekening en het jaarverslag te onderzoeken en daarover
verslag uit te brengen.

8.

De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en de raad van
commissarissen. De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring
omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.

ARTIKEL 31
RESULTAATBESTEMMING
1.

De winst, die in het laatst verstreken boekjaar is behaald, kan door het bestuur onder
goedkeuring van de raad van commissarissen geheel of gedeeltelijk worden gereserveerd;
voor zover de winst niet wordt gereserveerd, staat zij ter beschikking van de algemene
vergadering. Indien de algemene vergadering tot winstuitkering besluit, wordt de winst
onder de leden verdeeld naar evenredigheid van het nominale bedrag van ieders
eenheden of de fracties daarvan.

2.

Uitkering van winst geschiedt eerst na vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij
geoorloofd is. Het bestuur kan onder goedkeuring van de raad van commissarissen
besluiten tot het doen van tussentijdse uitkeringen ten laste van de winst over het lopende
boekjaar.

3.

Tenzij de algemene vergadering een andere termijn vaststelt, worden uitkeringen aan
leden ten laste van de in het laatst verstreken boekjaar behaalde winst binnen dertig (30)
dagen nadat het besluit tot uitkering is genomen, ter beschikking gesteld.

4.

Ten laste van door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden
gedelgd indien en voor zover de wet dat toestaat.

5.

Een eventueel verlies zal worden afgeboekt van de reserves en indien het tekort de
reserves te boven gaat, dan zal een negatieve resultaatreserve worden gevormd.

6.

Het bepaalde in de voorgaande leden is van overeenkomstige toepassing op een besluit
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van de algemene vergadering tot uitkering aan de leden van een reserve of een deel
daarvan.
ARTIKEL 32
STATUTENWIJZIGING, FUSIE, SPLITSING
1.

In de statuten van de coöperatie kan geen verandering worden gebracht dan door een
besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat ter
vergadering wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2.

Zij, die de oproeping tot een algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf (5) dagen vóór de vergadering
een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen,
op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag
waarop de vergadering wordt gehouden.

3.

Een besluit tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts
worden genomen met een meerderheid van ten minste tweederde (2/3) van het aantal
uitgebrachte stemmen.

4.

In afwijking van het bepaalde in lid 3 kan een besluit tot wijziging van - onder meer - het
bepaalde in artikel 8 leden 5 en 8, artikel 21 lid 3 en dit lid slechts worden genomen met
algemene stemmen in een vergadering waarin alle leden aanwezig of vertegenwoordigd
zijn.
Indien in een vergadering niet alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dan kan een
nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin het besluit tot wijziging van - onder
meer - het bepaalde in artikel 8 leden 5 en 8, artikel 21 lid 3 en dit lid kan worden genomen,
onafhankelijk van het op deze vergadering aanwezig of vertegenwoordigd gedeelte van de
leden. Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom
een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het ter vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd gedeelte van de leden.

5.

Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is
opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is iedere bestuurder bevoegd.
Na het verlijden van de akte zal het bestuur de tekst van de statuten kosteloos ter
beschikking stellen aan de leden.

6.

Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien ter algemene
vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot
statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.

7.

Het hiervoor in dit artikel bepaalde met uitzondering van lid 4 is van overeenkomstige
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toepassing op een besluit tot fusie en splitsing.
ARTIKEL 33
ONTBINDING
1.

De coöperatie kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Op
het besluit tot ontbinding is het bepaalde in de leden 1 tot en met 3 en lid 6 van
voorafgaand artikel van overeenkomstige toepassing.

2.

De coöperatie blijft na ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar
vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moet aan haar
naam worden toegevoegd: in liquidatie.

3.

Tenzij de algemene vergadering anders besluit, geschiedt de vereffening door het bestuur.

4.

Een eventueel batig saldo zal worden uitgekeerd aan de houders van de eenheden naar
evenredigheid van het nominale bedrag van ieders eenheden.

ARTIKEL 34
REGLEMENTEN
1.

Zowel het bestuur, de raad van commissarissen als de algemene vergadering kan een of
meer reglementen opstellen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin deze statuten
niet of niet volledig voorzien.

2.

Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze
statuten.

3.

De reglementen zijn bindend voor alle leden en organen van de coöperatie.

4.

Het orgaan van de coöperatie dat de bevoegdheid heeft een reglement vast te stellen
heeft ook de bevoegdheid het desbetreffende reglement gewijzigd vast te stellen.

ARTIKEL 35
EERSTE BOEKJAAR
Het eerste boekjaar eindigt op éénendertig december tweeduizend vijftien. Dit artikel vervalt na
verloop van het eerste boekjaar.
SLOTBEPALING
Tot slot verklaarde de comparant, handelend als gemeld, dat:
1

de leden die toetreden onmiddellijk na oprichting van de coöperatie zijn opgenomen in de
aan deze akte te hechten ledenlijst;

2

het bestuur uit 3 (drie) leden bestaat en dat benoemd zijn tot bestuurders in de achter
hun naam vermelde functie:
a.

genoemde Erik Fransman (voorzitter);

b.

genoemde Jacob Zonneveld(secretaris);
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van

c.

Grafhorst notarissen

genoemde Nicolette Christina Wuring (bestuurslid).

3

het eerste adres van de coöperatie is: Keizersgracht 127, 1015 CJ in Amsterdam;

4

het in artikel 8 genoemde ledenkapitaal van de leden hiervoor genoemd onder 1 is per
vandaag voldaan door storting op een rekening ten name van het notariskantoor.
VOLMACHTEN

Van de volmachten aan de comparant blijkt uit de documenten, die aan deze akte worden
gehecht.
SLOT VAN DE AKTE
De identiteit van de verschenen persoon heb ik vastgesteld aan de hand van haar
identiteitsbewijs, zodat zij mij bekend is.
Ik heb de verschenen persoon de inhoud van deze akte uitgelegd, een toelichting gegeven en
gewezen op de gevolgen die de inhoud met zich meebrengt. Zij heeft verklaard dat zij een
concept van deze akte heeft gelezen, de inhoud kent en daarmee instemt.
Nadat ik de akte gedeeltelijk heb voorgelezen hebben de verschenen persoon en ik de akte
ondertekend. Het origineel van deze akte zal op mijn kantoor blijven. De akte is verleden in
Utrecht op de datum die ik in het begin van deze akte vermeld heb.

NA ONDERTEKENING
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
Utrecht, 17 juni 2014
Willem Petrus Maria Brantjes, notaris
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