OPRICHTING COÖPERATIE

Wjh/kbo/2016.554864.01

Heden, vijftien juni tweeduizend zestien, verschenen voor mij, Mr. Willem Jan
Hordijk, notaris te Enschede:
1. de heer RUDOLF GERHARD MULDER, geboren te *** op ***, rijbewijs
nummer ***, afgegeven te Enschede op ***, wonende te ***;
2. de heer JEROEN JANSEN, geboren te *** op ***, paspoort nummer ***,
afgegeven te Enschede op ***, wonende te ***;
de verschenen personen sub 1 en 2 hierna tezamen ook te noemen:
“Oprichters”.
De verschenen personen verklaren vervolgens een Coöperatie op te richten die
wordt geregeerd door de volgende:
STATUTEN:
BEGRIPSOMSCHRIJVING
In deze statuten wordt verstaan onder:
a. Coöperatie: Coöperatie Enschede Energie U.A., gevestigd te Enschede;
b. Statuten: de statuten van de Coöperatie;
c. Lid: lid van de Coöperatie als bedoeld in artikel 4 van de statuten;
d. Ledenrekening: geadministreerd bedrag dat een Lid gedurende zijn
lidmaatschap aan de Coöperatie beschikbaar stelt;
e. Afgevaardigden: personen die deel uitmaken van de Ledenraad en zijn
gekozen op de wijze als bepaald in artikel 17 lid 1;
f. Bedrijven: bedrijven waarvan de Coöperatie middellijk of onmiddellijk
aandelen houdt;
g. Bestuur: het Bestuur van de Coöperatie als bedoeld in de artikel 25 van de
statuten;
h. Raad van Commissarissen: de Raad van Commissarissen van de Coöperatie
als bedoeld in artikel 24 van de statuten;
i. Ledenraad: de Algemene Vergadering van de Coöperatie als bedoeld in de
artikelen 16 tot en met 23 van de statuten;
j. Schriftelijk: per brief, per telecopier, en per email, mits leesbaar en
reproduceerbaar.
NAAM EN ZETEL
Artikel 1.
1. De Coöperatie draagt de naam: Coöperatie Enschede Energie U.A.
2. Zij is gevestigd te Enschede.
DOEL. BEDRIJF
Artikel 2
1. De Coöperatie heeft ten doel in stoffelijke behoeften van haar leden te
voorzien door de bevordering van:
a. een doelmatig energiegebruik;
b. een efficiënt energiegebruik;
c. het gebruik van duurzame energie;
d. het verrichten van al hetgeen met het in dit lid bepaalde doel verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn;
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e.

het bundelen en ondersteunen van initiatieven en projecten binnen
Enschede rondom duurzaamheid.
2. De Coöperatie tracht haar doel te bereiken door:
a. verbetering van de energie-efficiency van woningen en/of
bedrijfspanden en/of openbare gebouwen;
b. het realiseren en/of verwerven, en exploiteren van een of meer bronnen
van duurzame energie;
c. het aanbieden van informatie ten behoeve van een doelmatiger,
efficiënter en duurzamer energiegebruik;
d. opwekking, inkoop, levering en verkoop van duurzame energie;
e. de bevordering van samenwerking tussen de leden onderling en/of
marktpartijen gericht op het doel van de Coöperatie;
f. het oprichten van, deelnemen in of samenwerken met rechtspersonen
met een aan het doel van de Coöperatie verwante doelstelling of een
doel dat daartoe bevorderlijk kan zijn;
g. het gebruik van alle overige wettige middelen die dienstbaar zijn voor
het bereiken van haar doelstellingen.
ORGANEN
Artikel 3
De Coöperatie kent de volgende organen:
- het Bestuur;
- de Ledenraad, zijnde de Algemene Vergadering.
- de Raad van Commissarissen;
LEDEN. LEDENREGISTER
Artikel 4
1. Als Lid van de Coöperatie kunnen toetreden in de burgerlijke gemeente
Enschede ingeschreven natuurlijke personen van achttien (18) jaar en ouder
en rechtspersonen, die hun activiteiten uitoefenen in de burgerlijke
gemeente Enschede.
2. Een persoon als bedoeld in lid 1 die als Lid wenst toe te treden richt een
daartoe strekkend schriftelijk verzoek aan het Bestuur met opgave van:
a. bij een natuurlijk persoon: naam, adres, woonplaats en geboortedatum;
b. bij een rechtspersoon: een recent uittreksel uit het handelsregister;
c. bij een overheidslichaam: een afschrift van een rechtsgeldig besluit van
de aanvraag tot toetreding als Lid.
3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere vereisten aan het lidmaatschap
worden gesteld.
4. Op een aanvraag van lidmaatschap wordt zo spoedig mogelijk doch
uiterlijk binnen zes weken door of namens het Bestuur beslist. Het Bestuur
kan een dergelijke beslissing eenmaal voor ten hoogste zes weken
verdagen.
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5.

Ingeval van niet-toelating kan de algemene ledenvergadering op voorstel
van tenminste vijf van haar leden alsnog tot toelating beslissen.
6. Het lidmaatschap is persoonlijk, kan niet door vererving overgaan en is niet
vatbaar voor vervreemding.
7. Ieder Lid is bij aanvang van het lidmaatschap en vervolgens jaarlijks
gehouden aan de Coöperatie een bij huishoudelijk reglement te bepalen
Lidmaatschapsgeld te verstrekken.
8. Het Bestuur houdt een ledenregister bij, waarin worden ingeschreven de
leden, hun wettelijk vertegenwoordigers, hun rechtspersoonlijkheid en hun
adressen. Ieder Lid is verplicht aan het Bestuur zijn adres op te geven.
Wijzigingen inde adresvoering worden onverwijld aan het Bestuur
doorgegeven.
9. Opname in het ledenregister geldt als bewijs van lidmaatschap.
AANVANG VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 5
1. De aanvraag om als Lid te worden toegelaten moet schriftelijk worden
gericht aan het Bestuur, dat beslist omtrent toelating.
2. Het Bestuur deelt de aanvrager schriftelijk mede of hij als Lid is toegelaten
of geweigerd.
3. Het lidmaatschap neemt een aanvang op een door het Bestuur te bepalen
datum.
4. Indien een Lid ophoudt te voldoen aan de vereisten van artikel 4, is dat Lid
verplicht daarvan onverwijld schriftelijk kennis te geven aan het Bestuur.
5. Op schriftelijk verzoek wordt aan het Lid een exemplaar van de Statuten en
Reglementen van de Coöperatie verstrekt.
NIET-OVERDRAAGBAARHEID LIDMAATSCHAP
Artikel 6
Het lidmaatschap van de rechtspersoon die door fusie of splitsing ophoudt te
bestaan, gaat over op de verkrijgende rechtspersoon na goedkeuring van het
Bestuur.
RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE LEDEN
Artikel 7
1. Door toetreding onderwerpen de Leden zich aan alle bepalingen van de
Statuten en Reglementen van de Coöperatie.
2. De Coöperatie kan ten behoeve van haar leden rechten bedingen.
EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 8
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. wanneer de rechtspersoon ophoudt te bestaan, onverminderd het
bepaalde in artikel 6;
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b. door het niet meer voldoen aan de voorwaarden, zoals genoemd in
artikel 4 en bij het ontbreken van de goedkeuring als bedoeld in artikel
6;
c. door opzegging namens de Coöperatie overeenkomstig het bepaalde in
artikel 9;
d. door opzegging door het Lid overeenkomstig het bepaalde in artikel 10;
e. door ontzetting overeenkomstig het bepaalde in artikel 11.
2. De rechten en verplichtingen uit het lidmaatschap voortvloeiende zijn niet
vatbaar voor overdracht of overgang.
OPZEGGING NAMENS DE COÖPERATIE
Artikel 9
1. Opzegging van het lidmaatschap namens de Coöperatie kan uitsluitend
geschieden:
a. wanneer een Lid, dat voldeed aan één van de kwaliteitseisen als
vermeld in artikel 4 lid 1, heeft opgehouden aan genoemde kwaliteitseis
te voldoen;
b. wanneer een Lid zijn verplichtingen jegens de Coöperatie niet nakomt;
c. wanneer een Lid in staat van faillissement wordt verklaard of surséance
van betaling aanvraagt of wordt ontbonden;
d. wanneer redelijkerwijs van de Coöperatie niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren.
2. Een opzegging namens de Coöperatie geschiedt door het Bestuur. Een
opzegging geschiedt schriftelijk. Het Bestuur doet van de opzegging
aantekening in het ledenregister.
3. Opzegging namens de Coöperatie kan geschieden met onmiddellijke
ingang.
OPZEGGING DOOR EEN LID
Artikel 10
1. Leden kunnen hun lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen,
binnen een maand nadat een besluit waarbij hun rechten als Lid van de
Coöperatie zijn beperkt of hun verplichtingen als Lid van de Coöperatie
zijn verzwaard, hen bekend is geworden of medegedeeld; het besluit is
alsdan niet op hen van toepassing. Deze bevoegdheid tot opzegging is de
leden ontzegd voor het geval van wijziging van de bij deze statuten
nauwkeurig omschreven rechten en verplichtingen en voorts in het
algemeen voor het geval van wijziging van geldelijke rechten en
verplichtingen als Lid van de Coöperatie.
2. Buiten de gevallen vermeld in lid 1, kunnen leden hun lidmaatschap slechts
opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden
volgend op de maand waarin de opzegging is gedaan.
3. De opzegging geschiedt schriftelijk aan het Bestuur.
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4.

Het Bestuur verstrekt het betrokken Lid binnen twee weken na ontvangst
een schriftelijke bevestiging van de opzegging, waarin de datum en
opzegging wordt vermeld alsmede het moment van uitkering van de
financiële waarde van de ledenrekening.
ONTZETTING
Artikel 11
1. Ontzetting uit het lidmaatschap kan geschieden wanneer een Lid:
a. in strijd handelt met de statuten, reglementen en besluiten van de
Coöperatie, of
b. de Coöperatie op onredelijke wijze benadeelt. Onder benadeling van de
Coöperatie wordt eveneens begrepen benadeling van de bedrijven.
2. Ontzetting geschiedt, op voorstel van het Bestuur, krachtens een besluit van
de Ledenraad genomen met twee/derde meerderheid van de uitgebrachte
stemmen.
3. Van het genomen besluit tot ontzetting geeft het Bestuur binnen twee
weken schriftelijk kennis aan het Lid onder vermelding van de feiten
waarop het besluit tot ontzetting is gebaseerd. Het Bestuur neemt een
besluit tot ontzetting niet dan nadat het de betrokkene van de tegen hem
bestaande bezwaren schriftelijk in kennis heeft gesteld en daarover in zijn
vergadering heeft gehoord, althans hem daartoe schriftelijk heeft
opgeroepen.
4. Het lidmaatschap van het betrokken Lid eindigt op het tijdstip dat de
Ledenraad in het besluit tot ontzetting heeft opgenomen en bij gebreke van
een zodanig tijdstip, aan het einde van de dag waarop het besluit tot
ontzetting is genomen, rekening houdend met de beroepstermijn.
BEROEP
Artikel 12
1. In geval van opzegging van het lidmaatschap door de Coöperatie of
ontzetting, eindigt het lidmaatschap:
a. indien het betrokken Lid geen beroep heeft ingesteld, na het verstrijken
van de beroepstermijn;
b. indien het betrokken Lid beroep bij de Ledenraad heeft ingesteld, op de
dag van ontvangst van de kennisgeving van de afwijzende beslissing
van de Ledenraad.
2. Het betrokken Lid heeft de mogelijkheid in beroep te gaan binnen een (1)
maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit tot opzegging of
tot ontzetting.
3. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het betrokken Lid
geschorst; gedurende de schorsing is het Lid niet bevoegd – ingeval van een
afgevaardigde – vergaderingen van de Ledenraad bij te wonen. Of zich
daar te doen vertegenwoordigen. Het Bestuur is bevoegd in naar zijn
oordeel daarvoor in aanmerking komende gevallen te besluiten dat de
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betrokkene gedurende de hiervoor bedoelde termijn niet bevoegd zal zijn
overige, krachtens de Statuten verleende rechten uit te oefenen. Het Bestuur
dient de betrokkene onverwijld bij aangetekende brief daarvan mededeling
te doen.
4. Het beroep moet bij aangetekend schrijven worden ingediend bij het
Bestuur, die de Ledenraad in kennis zal stellen van het beroep.
GEVOLGEN EINDE LIDMAATSCHAP
Artikel 13
1. Bij beëindiging van het lidmaatschap heeft de Coöperatie heeft het recht om
eventuele vorderingen van een gewezen Lid in mindering te brengen al
hetgeen het gewezen Lid uit welken hoofde ook nog aan de Coöperatie is
verschuldigd.
2. Zij van wie het lidmaatschap, op welke wijze dan ook, is geëindigd,
verliezen daardoor terstond alle voor hen daaraan verbonden rechten en
functies. Zij zijn verplicht op de eerste aanmaning van het Bestuur te
voldoen al hetgeen zij, uit welken hoofde dan ook, aan de Coöperatie en de
met haar verbonden Bedrijven verschuldigd zijn.
VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN
Artikel 14
1. Een Lid heeft, behoudens het bepaalde bij of krachtens de wet geen andere
verplichting jegens de Coöperatie dan zijn verplichting om zich redelijk en
billijk jegens de Coöperatie, haar leden en de leden van haar organen te
gedragen.
2. De Leden zijn verplicht jaarlijks een contributie te bepalen, waarvan de
hoogte door de Ledenraad wordt vastgesteld.
3. Iedere verplichting van een Lid of oud-Lid om bij te dragen in een tekort
van de Coöperatie is uitgesloten.
OPROEPING, KENNISGEVINGEN EN MEDEDELINGEN
Artikel 15
1. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de Leden geschieden
schriftelijk, tenzij in de Statuten anders is bepaald.
2. Mededelingen en kennisgevingen, welke krachtens de wet of de Statuten
aan de Ledenraad moeten worden gericht, kunnen geschieden door
opneming hetzij in de oproeping tot een vergadering van de Ledenraad,
hetzij in een stuk dat ter kennisneming ten kantore van de Coöperatie is
neergelegd, mits daarvan in de oproeping melding wordt gemaakt. Indien
het stuk ten kantore van de Coöperatie is neergelegd, is een kopie aldaar
kosteloos voor Afgevaardigden verkrijgbaar.
LEDENRAAD
Artikel 16
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1.

De Ledenraad bestaat uit Afgevaardigden die door en uit de leden worden
gekozen. Tot Afgevaardigde kunnen uitsluitend worden gekozen
natuurlijke personen.
2. Het aantal Afgevaardigden wordt door de Ledenraad vastgesteld, met dien
verstande dat er ten hoogste vierentwintig (24) Afgevaardigden kunnen
zijn.
3. De Leden van de Ledenraad worden verkozen voor een periode van drie (3)
jaar. Degene die in een tussentijdse vacature wordt verkozen, neemt op het
rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in. Afgevaardigden zijn
aansluitend tweemaal herverkiesbaar.
4. Het Lidmaatschap van een Afgevaardigde van de Ledenraad eindigt:
a. door beëindiging van het lidmaatschap van de Coöperatie;
b. door verlies van de vrije beschikking over zijn vermogen;
c. door schriftelijk bedanken, gericht aan het Bestuur.
VERKIEZING VAN AFGEVAARDIGDEN
Artikel 17
1. Voor iedere binnen de Ledenraad te vervullen vacature wordt door het
Bestuur een kandidaat gesteld, waarbij er zoveel mogelijk diversiteit in acht
wordt genomen voor wat betreft de postcode van de kandidaten.
2. Het Bestuur maakt de aldus gestelde kandidaten schriftelijk bekend aan de
Leden. De kandidaten dienen zich schriftelijk bereid te hebben verklaard
om hun eventuele benoeming te zullen aanvaarden.
3. Vervolgens besluit de Ledenraad tot benoeming.
4. Het Bestuur beslist over de geldigheid van de uitgebrachte stemmen, de
vaststelling van het op elke kandidaat uitgebrachte aantal stemmen en
welke kandidaten aldus zijn verkozen.
5. De Ledenraad kan in overleg met het Bestuur een Reglement opstellen
waarin nader de procedure is omschreven welke in acht wordt genomen bij
de verkiezing van de Ledenraad.
VERGADERINGEN VAN DE LEDENRAAD
Artikel 18
1. Aan de Ledenraad komen alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de
Statuten aan andere organen van de Coöperatie zijn opgedragen.
2. De jaarlijkse vergadering van de Ledenraad wordt binnen zes (6) maanden
na afloop van het boekjaar gehouden.
3. De agenda voor deze vergadering bevat de volgende onderwerpen:
a. de behandeling van het schriftelijk jaarverslag van het Bestuur omtrent
de zaken van de Coöperatie en het gevoerde Bestuur;
b. de vaststelling van de jaarrekening en – met inachtneming van artikel
27 – de bepaling van de winstbestemming;
c. de verlening van decharge aan de leden van het Bestuur.
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De sub a en b bedoelde onderwerpen behoeven op die agenda niet te
worden opgenomen, indien de termijn voor het opmaken van de
Jaarrekening is verlengd, of de agenda een voorstel behelst om, met
inachtneming van artikel 27 lid 3, die termijn te verlengen. Voorts wordt in
deze vergadering behandeld hetgeen, met inachtneming van artikel 23,
verder op de agenda is geplaatst.
4. Andere Vergaderingen van de Ledenraad worden bijeengeroepen zo
dikwijls het Bestuur zulks wenselijk acht. Op schriftelijk verzoek van ten
minste een zodanig aantal Afgevaardigden als bevoegd is tot het
uitbrengen van een/tiende gedeelte van de stemmen in de vergadering van
de Ledenraad is het Bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een
buitengewone Vergadering van de Ledenraad op een termijn van niet
langer dan vier (4) weken na indiening van het verzoek. Indien aan het
verzoek binnen veertien (14) dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de
verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het Bestuur
de Vergadering van de Ledenraad bijeenroept.
TOEGANG TOT DE VERGADERING VAN DE LEDENRAAD
Artikel 19
1. Toegang tot de Vergadering van de Ledenraad hebben de Afgevaardigden,
de leden van het Bestuur en de Leden van de Raad van Commissarissen.
Geen toegang tot de Vergadering van de Ledenraad hebben
Afgevaardigden of leden van het Bestuur die als zodanig zijn geschorst,
evenwel met uitzondering van de Vergadering van de Ledenraad waarin
het beroep tegen het besluit tot opzegging, ontzetting, schorsing of ontslag
van betrokkene wordt behandeld. Betrokkene is bevoegd in laatstgemelde
vergadering daarover het woord te voeren.
2. De Afgevaardigden dienen voor aanvang van de Vergadering van de
Ledenraad schriftelijk bij het Bestuur te zijn aangemeld. Alvorens tot een
ledenvergadering te worden toegelaten, dient een presentielijst te worden
getekend. Indien het een gevolmachtigde van een Afgevaardigde betreft,
wordt tevens de naam vermeld van degene voor wie de gevolmachtigde
optreedt. Een volmacht dient schriftelijk te worden verleend.
3. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de
voorzitter van de vergadering.
4. Leden van het Bestuur alsmede de Afgevaardigden hebben het recht in de
Vergadering van de Ledenraad het woord te voeren.
STEMRECHT. BEVOEGDHEDEN LEDENRAAD
Artikel 20
1. Iedere Afgevaardigde is stemgerechtigd in de Vergadering van de
Ledenraad. Stemmen worden uitgebracht zonder last of ruggespraak.
2. In de Vergaderingen van de Ledenraad heeft iedere Afgevaardigde één
stem.
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3.

Een Afgevaardigde kan zich Schriftelijk doen vertegenwoordigen door een
andere Afgevaardigde. Een Afgevaardigde kan slechts voor één andere
Afgevaardigde als gevolmachtigde optreden.
VOORZITTERSCHAP. NOTULEN
Artikel 21
1. De Vergadering van de Ledenraad wordt voorgezeten door de voorzitter
van het Bestuur. Is deze afwezig, dan zit voor degene die hiervoor wordt
aangewezen door de vergadering. De voorzitter wijst vervolgens een
secretaris aan.
2. Alle kwesties omtrent de toelating tot de Vergadering van de Ledenraad,
omtrent de uitoefening van het stemrecht en de uitslag van de stemmen,
zomede alle andere kwesties welke verband houden met de gang van zaken
in de vergadering, worden onverminderd het bepaalde in artikel 2:13 lid 4
van het Burgerlijk Wetboek beslist door de voorzitter van de desbetreffende
vergadering.
3. Tenzij van het ter vergadering verhandelde een notarieel proces-verbaal
wordt gemaakt, worden daarvan notulen gehouden. Notulen worden
vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de
secretaris van de desbetreffende vergadering. In het proces-verbaal dan wel
in de notulen worden het op basis van de in artikel 19 lid 2 bedoelde
presentielijst aantal uit te brengen stemmen vermeld. Het proces-verbaal
dan wel de notulen liggen na het verlijden van de notariële akte dan wel de
na de vaststelling door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende
vergadering in afschrift voor de Leden ter inzage.
BESLUITVORMING VAN DE LEDENRAAD
Artikel 22
1. Tenzij in de statuten of de wet anders is bepaald, worden alle besluiten
genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
2. Blanco stemmen en stemonthoudingen worden geacht niet te zijn
uitgebracht.
3. De voorzitter bepaalt de wijze van stemming, met dien verstande dat,
indien een van de stemgerechtigde aanwezigen dit verlangt, stemming over
benoeming, schorsing en ontslag van personen geheim is. De voorzitter
beslist aan de hand van de presentielijst, als bedoeld in artikel 19 lid 2,
omtrent de totstandkoming van een besluit. Het oordeel van de voorzitter
omtrent de totstandkoming en inhoud van een besluit is beslissend.
4. Mocht bij stemming omtrent de benoeming van personen bij eerste
stemming geen volstrekte meerderheid worden verkregen, dan vindt een
nieuwe vrije stemming plaats. Indien ook dan geen volstrekte meerderheid
wordt verkregen, vindt herstemming plaats en wel tussen twee personen
die bij de tweede stemming:
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a.

het hoogste en het op een na hoogste aantal stemmen op zich
verenigde, dan wel
b. een gelijk aantal stemmen op zich verenigde, terwijl op geen ander
meer stemmen werden uitgebracht.
Indien bij de tweede stemming meer dan twee personen aan het hiervoor
sub a. bedoelde criterium voldoen, vindt een tussenstemming plaats tussen
de personen die het op een na hoogste aantal doch een gelijk aantal
stemmen op zich verenigden. Voldoen na de tweede stemming meer dan
twee personen – doch niet alle – aan het sub b. bedoelde criterium, dan
wordt gestemd tussen die personen. Leidt een tussenstemming of een
herstemming, ten gevolge van gelijkheid van het aantal uitgebrachte
stemmen, niet tot een beslissing, dan komt geen besluit tot stand.
5. Bij staking van de stemmen over andere onderwerpen dan de benoeming
van personen is het voorstel verworpen.
6. Zolang in een vergadering van de Ledenraad alle Afgevaardigden
aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden
genomen, mits met alle stemmen, omtrent alle aan de orde komende
onderwerpen ook al is de oproeping niet op de voorgeschreven wijze
geschied of is enig ander voorschrift omtrent de vermelding van de te
behandelen onderwerpen en/of het oproepen en houden van
vergaderingen niet in acht genomen.
7. Besluiten kunnen ook buiten vergadering worden genomen, mits
schriftelijk en met algemene stemmen van alle Afgevaardigden.
BIJEENROEPEN LEDENRAAD
Artikel 23
1. De Vergaderingen van de Ledenraad worden gehouden in Enschede.
2. Afgevaardigden worden tot de Vergadering van de Ledenraad opgeroepen
door het Bestuur. De oproeping geschiedt niet later dan op de veertiende
dag voor die van de vergadering, de dag van de verzending van de oproep
en die van de vergadering niet meegerekend.
3. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
4. Omtrent onderwerpen, ten aanzien waarvan niet is voldaan aan het
hiervoor in lid 2 en 3 bepaalde en waarvan de behandeling niet alsnog op
overeenkomstige wijze en met inachtneming van de voor de oproeping
gestelde termijn is aangekondigd, kunnen geen geldige besluiten worden
genomen.
RAAD VAN COMMISSARISSEN
Artikel 24
1. Het Bestuur staat onder toezicht van een Raad van Commissarissen
waarvan de leden worden benoemd voor zodanige tijd als bij hun
benoeming zal worden bepaald. Een commissaris kan niet tevens lid van
het Bestuur zijn.
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2.

3.

4.

5.

De Raad van Commissarissen bestaat uit vijf leden, te weten een
commissaris A, een commissaris B, een commissaris C, een commissaris D
en een commissaris E. Zij worden benoemd als volgt:
De commissaris A wordt benoemd door het College van Burgemeester en
Wethouders van de Gemeente Enschede. Telkens wanneer de benoeming
van een commissaris A aan de orde is, zal het Bestuur het College van
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Enschede schriftelijk
verzoeken om een benoeming te doen.
De commissaris B wordt benoemd door Stichting voor Duurzame
Plattelandsontwikkeling Enschede. Telkens wanneer de benoeming van een
commissaris B aan de orde is, zal het Bestuur Stichting voor Duurzame
Plattelandsontwikkeling Enschede schriftelijk verzoeken om een
benoeming te doen.
De commissaris C wordt benoemd door MKB Twente. Telkens wanneer de
benoeming van een commissaris C aan de orde is, zal het Bestuur MKB
Twente schriftelijk verzoeken om een benoeming te doen.
De commissaris D en de commissaris E worden benoemd door de
Ledenraad. Telkens wanneer de benoeming van een commissaris D of een
commissaris E aan de orde is, zal het Bestuur de Ledenraad schriftelijk
verzoeken om een benoeming te doen.
Indien niet binnen twee maanden, nadat een verzoek als hiervoor bedoeld
is gedaan, er vanwege degene aan wie het verzoek gericht is geen
benoemingsbesluit tot stand is gekomen, wordt de betreffende commissaris
benoemd door de Ledenraad.
De Raad van Commissarissen is belast met het houden van toezicht op het
beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Coöperatie
en met de haar verbonden onderneming.
Hij staat het Bestuur met raad terzijde.
Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het
belang van de Coöperatie en van de met haar verbonden onderneming(en).
De Raad van Commissarissen heeft het recht zich voor rekening van de
Coöperatie door een deskundige te doen bijstaan.
Ieder lid van de Raad van Commissarissen heeft te allen tijde toegang tot de
gebouwen en terreinen van de Coöperatie, alsmede tot inzage van alle
boeken, brieven en bescheiden van de Coöperatie en tot controle van de
kas.
Het Bestuur is verplicht aan de raad alle voor de uitoefening van diens taak
noodzakelijke inlichtingen te verstrekken. Het Bestuur stelt ten minste een
keer per jaar de Raad van Commissarissen schriftelijk op de hoogte van de
hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en
het beheers- en controlesysteem van de Coöperatie.
Indien de Raad van Commissarissen uit meer dan één commissaris bestaat,
kiezen deze uit hun midden een voorzitter.
Zij vergaderen zo dikwijls de voorzitter hen bijeenroept.
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Wanneer twee of meer van de commissarissen zulks verlangen, is de
voorzitter tot die bijeenroeping verplicht.
6. Voor het nemen van besluiten ter vergadering van de Raad van
Commissarissen is de tegenwoordigheid van de meerderheid van de
commissarissen vereist.
Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.
Ingeval de stemmen staken is het betreffende voorstel verworpen.
7. De Raad van Commissarissen heeft het recht een Bestuurder te schorsen.
Het besluit tot schorsing moet hem schriftelijk met de motivering worden
medegedeeld.
8. De Raad van Commissarissen is alsdan verplicht binnen een maand na het
uitspreken van de schorsing een Algemene Vergadering bijeen te roepen,
die zal beslissen over opheffing en verlenging van de schorsing of over het
verlenen van ontslag.
9. Indien de Algemene Vergadering niet binnen een maand na de schorsing is
gehouden, of indien in die Algemene Vergadering geen beslissing is
genomen, eindigt de schorsing.
10. De Raad van Commissarissen kan, met goedkeuring van de Ledenraad, een
reglement opstellen, waarin besluiten van het Bestuur aan zijn goedkeuring
worden onderworpen.
11. Een Raad van Commissarissen is eerst in functie, zodra de Ledenraad
daartoe een besluit heeft genomen. Tot dat moment worden de taken en
bevoegdheden van de Raad van Commissarissen waargenomen door de
Ledenraad.
BESTUUR
Artikel 25
1. De Coöperatie wordt bestuurd door het Bestuur, bestaande uit ten minste
twee bestuurders.
2. Alle bestuurders, behoudens het Bestuur dat bij oprichting van de
Coöperatie is benoemd, worden gekozen, geschorst en ontslagen door de
Ledenraad, onverminderd het bepaalde in artikel 24 lid 7.
3. Bestuursleden worden voor een periode van vier jaar benoemd.
Bestuursleden kunnen aansluitend twee keer herbenoembaar zijn.
4. Een Bestuurder houdt op Lid van het Bestuur te zijn:
a. door aftreden;
b. doordat het geen Lid meer is van de Coöperatie;
c. door overlijden;
d. door ontslag gegeven door de Ledenraad.
5. Indien een Lid van het Bestuur wordt geschorst, dient de Ledenraad binnen
drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten, hetzij tot ontslag,
hetzij tot opheffing of verlenging van de schorsing; bij gebreke van een
dergelijk besluit vervalt de schorsing. Verlenging van de schorsing kan
slechts eenmaal geschieden voor ten hoogste drie maanden. De verlenging
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gaat in op de dag waarop het betreffende orgaan tot verlenging besluit.
Indien het betreffende orgaan niet binnen de voor de verlenging bepaalde
termijn tot ontslag of tot opheffing van de schorsing heeft besloten, vervalt
de schorsing. Een geschorst Lid van het Bestuur wordt in de gelegenheid
gesteld zich in de vergadering van het betreffende orgaan te
verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.
6. In geval van belet of ontstentenis van een of meer leden van het Bestuur zijn
de overblijvende leden van het Bestuur tijdelijk met het gehele Bestuur
belast. In geval van belet of ontstentenis van alle Bestuursleden, neemt de
Ledenraad zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een
definitieve voorziening te doen treffen.
ORGANISATIE VAN HET BESTUUR / VERTEGENWOORDIGING
Artikel 26
1. Besluiten van het Bestuur worden genomen met volstrekte meerderheid
van stemmen.
2. De vergoeding van de leden van het Bestuur wordt door de Ledenraad
vastgesteld, zulks op voorstel van de Raad van Commissarissen.
3. Het Bestuur is bevoegd de Coöperatie te vertegenwoordigen. De
bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk
handelende bestuurders.
BOEKJAAR, BEGROTING, JAARVERSLAG, JAARREKENING EN
WINSTBESTEMMING
Artikel 27
1. Het boekjaar van de Coöperatie is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Uiterlijk in de maand november stelt het Bestuur een begroting op voor het
komende boekjaar.
3. Binnen zes maanden na afloop van een boekjaar, behoudens verlenging van
deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de Ledenraad op grond
van bijzondere omstandigheden, maakt het Bestuur de jaarrekening op,
bestaande uit de balans per het einde van dat jaar, de winst en
verliesrekening over dat jaar en de toelichting op deze stukken, een en
ander overeenkomstig de bepalingen van titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek. Tegelijkertijd maakt het Bestuur een jaarverslag. Deze stukken
worden ondertekend door de leden van het Bestuur en door de
commissarissen. Indien een ondertekening ontbreekt, wordt daarvan onder
opgave van reden melding gemaakt.
4. Uiterlijk vanaf de laatste dag van de termijn bedoeld in lid 3 ligt de
opgemaakte jaarrekening met het jaarverslag en de krachtens de wet toe te
voegen gegevens, ten kantore van de Coöperatie ter inzage voor de leden.
Ieder van hen kan kosteloos digitale afschriften daarvan verkrijgen.
5. De Coöperatie verleent opdracht tot onderzoek van de jaarrekening aan een
registeraccountant. Tot het verlenen van de opdracht is de Ledenraad
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bevoegd. Gaat deze daartoe niet over dan is het Bestuur, op voorstel van de
Raad van Commissarissen, bevoegd. De opdracht kan te allen tijde worden
ingetrokken door de Ledenraad en door degene die haar heeft verleend.
6. De Ledenraad stelt de jaarrekening vast. De jaarrekening kan niet worden
vastgesteld indien de Ledenraad geen kennis heeft kunnen nemen van de
verklaring van de accountant omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.
7. De Ledenraad kan bij afzonderlijk besluit na de vaststelling van de
jaarrekening het Bestuur decharge verlenen voor het gevoerde beleid. De
decharge kan worden verleend ten aanzien van een of meer bestuurders
afzonderlijk als ook aan het gehele Bestuur.
8. De winst in enig jaar zal worden bestemd op de wijze zoals door de
Ledenraad zal worden bepaald, zulks zoveel mogelijk in overeenstemming
met de doelstelling van de Coöperatie.
9. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort
slechts worden gedelgd voorzover de wet dat toestaat.
REGLEMENTEN
Artikel 28
1. Onverminderd het bepaalde in deze statuten kunnen nadere bepalingen ter
uitwerking van deze statuten in door de Ledenraad vast te stellen
reglementen worden gegeven.
2. De vaststelling, wijziging en intrekking van reglementen, geschiedt
overeenkomstig het bepaalde in artikel 29 leden 1 en 2.
3. Een besluit tot wijziging van de Reglementen wordt genomen door het
Bestuur na goedkeuring van de Ledenraad.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 29
1. De Ledenraad is bevoegd deze statuten te wijzigen. Door de Ledenraad kan
slechts met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen
in een vergadering waarin ten minste twee/derde gedeelte van de leden
aanwezig of vertegenwoordigd is tot statutenwijziging worden. Indien in
de vergadering minder dan twee/derde gedeelte van de leden aanwezig of
vertegenwoordigd is, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen
en gehouden, te houden niet eerder dan twee weken na de eerste
vergadering en niet later dan zes weken na de eerste vergadering, in welke
nieuwe vergadering over hetzelfde voorstel tot statutenwijziging kan
worden besloten, ongeacht het ter vergadering aanwezige of
vertegenwoordigde aantal leden. In de oproeping voor die nieuwe
vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden
genomen ongeacht het ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde
aantal leden, mits met een meerderheid van ten minste twee/derde van de
uitgebracht stemmen.
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2.

Een besluit tot wijziging van de statuten kan door de Ledenraad slechts
worden genomen in een speciaal daartoe belegde vergadering, daartoe
opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal
worden voorgesteld, waarvoor de voorstellen tot wijziging van de statuten
aan de oproepingsbrief zijn toegevoegd. Het voorstel tot wijziging moet,
onverminderd het in artikel 42 lid 2 eerste zin van Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek bepaalde, ten minste veertien dagen voor de vergadering de dag
van oproeping en die van vergadering niet meegerekend ter kennis van de
leden van de Ledenraad zijn gebracht.
3. De wijziging van de statuten moet op straffe van nietigheid bij notariële
akte tot stand komen. Het Bestuur is verplicht een authentiek afschrift van
de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van
het handelsregister.
4. Een wijziging van de statuten behoeft bovendien de voorafgaande
goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 30
1. De Ledenraad is bevoegd de Coöperatie te ontbinden. Op een besluit tot
ontbinding is het bepaalde omtrent de besluitvorming bij statutenwijziging
zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing. Een besluit tot
ontbinding behoeft bovendien de voorafgaande goedkeuring van de Raad
van Commissarissen
2. De Coöperatie blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot
vereffening van haar vermogen nodig is.
3. De vereffening geschiedt door het Bestuur, onder toezicht van de
accountant, tenzij de Ledenraad bij het besluit tot ontbinding anders heeft
beslist.
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten en de
daarop gebaseerde reglementen zoveel mogelijk van kracht.
5. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de
Coöperatie inschrijving geschiedt in het handelsregister.
6. Een eventueel batig saldo wordt bestemd door de Ledenraad en wel zoveel
mogelijk in overeenstemming met het doel van de Coöperatie.
UITGESLOTEN AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 31
Indien bij gerechtelijke of buitengerechtelijke vereffening van de boedel van de
Coöperatie blijkt dat haar bezittingen ontoereikend zijn om haar verplichtingen
te voldoen, zijn noch zij die bij haar ontbinding leden waren, noch zij, van wie
het lidmaatschap voordien was beëindigd, tegenover de vereffenaars en
crediteuren voor een tekort aansprakelijk.
SLOTBEPALINGEN
Artikel 32
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1.
2.

Het eerste boekjaar eindigt op éénendertig december tweeduizend zestien.
Zolang geen verkiezing als bedoeld in artikel 17 heeft plaats gehad, treden
de oprichters op als leden van de Ledenraad.
Tenslotte verklaarden de comparanten dat als Bestuurders optreden de
comparanten sub 1 en 2.
Deze akte is verleden te Enschede op de datum in het hoofd van deze akte
vermeld.
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.
De inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht.
De verschenen personen hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte
geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te
hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.
Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen
personen en mij, notaris, ondertekend.

