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DOORLOPENDE TEKST
van de statuten van de coöperatie genaamd: "Eerste Maastrichtse Energie Coöperatie
(E.M.E.C.). U.A." gevestigd te Maastricht, zoals deze luiden na akte van -------------statutenwijziging op eenendertig januari twee duizend zeventien voor mr. Irene -----Cornelia Willemina Willemsen, kandidaat-notaris, als waarnemer van - in die -------hoedanigheid hierna verder aangeduid als “notaris” - mr. Mauritius Wilhelmus -----Josephus Maria Giesbers, notaris te Maastricht verleden. --------------------------------ARTIKEL 1. NAAM EN ZETEL ------------------------------------------------------------1. De coöperatie draagt de naam: Eerste Maastrichtse Energie Coöperatie -------(E.M.E.C.) U.A.. ---------------------------------------------------------------------------2. Zij is gevestigd te Maastricht. ------------------------------------------------------------ARTIKEL 2. DOEL ----------------------------------------------------------------------------1. De coöperatie heeft ten doel te voorzien in de materiële behoefte(-n) van haar --leden krachtens overeenkomsten, met haar leden gesloten in het bedrijf dat de --coöperatie te dien einde ten behoeve van haar leden uitoefent of doet uitoefenen
op het gebied van duurzame energie. ----------------------------------------------------2. De coöperatie kan daarnaast andere maatschappelijke belangen van de leden ---behartigen. -----------------------------------------------------------------------------------3. De coöperatie kan haar werkkring ook tot derden uitstrekken mits dit niet in ----zodanige mate geschiedt dat de overeenkomsten met de leden voor haar bedrijf van ondergeschikte betekenis zijn. ------------------------------------------------------4. Het bedrijf dat de coöperatie uitoefent of doet uitoefenen omvat: ------------------a. het stimuleren van het gebruik van duurzame, lokaal opgewekte energie in de
gemeente Maastricht; -----------------------------------------------------------------b. het produceren of doen produceren van duurzame energie in de gemeente---Maastricht, direct of indirect ten behoeve van de leden of door de leden -----aangewezen personen; ----------------------------------------------------------------c. het leveren van een bijdrage aan de lokale energietransitie en het vergroten -van duurzaamheidsbewustzijn binnen de lokale gemeenschap in het----------algemeen en de samenwerking tussen leden in het bijzonder. ------------------met al hetgeen daartoe behoort of daartoe dienstig is, alles in de ruimste zin van
het woord. -----------------------------------------------------------------------------------5. De coöperatie tracht dit doel onder meer te bereiken door: --------------------------a. het sluiten van overeenkomsten met leden teneinde te voorzien in hun -------behoefte aan duurzame, lokaal geproduceerde energie; -------------------------b. het doen produceren van duurzame energie; --------------------------------------c. het samenwerken met en het al dan niet tezamen met anderen deelnemen in en besturen van andere ondernemingen; -------------------------------------------d. het geven van voorlichting over de locale opwekking van- en het gebruik van
duurzame energie; ---------------------------------------------------------------------e. het verkrijgen, verwerven in genot, vervreemden, huren, verhuren, -----------vervaardigen, administreren, financieren, beheren, exploiteren en bezwaren van goederen; --------------------------------------------------------------------------f. het ontwikkelen en innoveren van methodes om duurzame energie op lokaal
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niveau op te wekken en te distribueren; --------------------------------------------g. het verrichten van alle handelingen en werkzaamheden, die in de ruimste zin
in verband staan met of dienstig kunnen zijn het voormelde doel. -------------DUUR --------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 3 ------------------------------------------------------------------------------------------De coöperatie is aangegaan voor onbepaalde tijd. -----------------------------------------LIDMAATSCHAP -----------------------------------------------------------------------------Artikel 4 ------------------------------------------------------------------------------------------1. Leden kunnen zijn meerderjarige natuurlijke personen en rechtspersonen. Ook -samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid (maatschappen, ---------vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen) kunnen lid zijn
van de coöperatie. Het lidmaatschap van een dergelijk samenwerkingsverband -betekent het lidmaatschap van de gezamenlijke vennoten. Het ---------------------samenwerkingsverband wordt daarbij beschouwd als één lid. In een --------------huishoudelijk reglement kunnen nadere eisen voor het lidmaatschap worden ----gesteld. ---------------------------------------------------------------------------------------2. Leden zijn zij die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld onder
verstrekking van alle door het bestuur verlangde gegevens en door het bestuur -als lid zijn toegelaten. Hiervan blijkt uit een door het bestuur afgegeven ---------verklaring. -----------------------------------------------------------------------------------Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering --alsnog tot toelating besluiten. ------------------------------------------------------------3. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen. Het -----------lidmaatschap en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen zijn --------ondeelbaar. ----------------------------------------------------------------------------------Het lidmaatschap is niet vatbaar voor overgang door erfopvolging, fusie of------splitsing. -------------------------------------------------------------------------------------4. Het lidmaatschap wordt beheerst door deze statuten en door een door de ---------algemene ledenvergadering vast te stellen huishoudelijk reglement. ---------------5. Indien een lidmaatschap tot een onverdeeldheid behoort, kunnen zij slechts door
een gemachtigde van hen tegenover de coöperatie worden vertegenwoordigd en
alleen door deze gemachtigde het stemrecht in de ledenvergadering uitoefenen. 6. De leden zijn niet aansprakelijk voor de schulden van de coöperatie, noch tijdens
hun lidmaatschap noch later, noch voor een tekort in geval van een ontbinding of
gerechtelijke vereffening. -----------------------------------------------------------------7. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen. Adreswijzigingen dienen schriftelijk aan het bestuur te worden ----medegedeeld. -------------------------------------------------------------------------------Artikel 5 ------------------------------------------------------------------------------------------1. Het lidmaatschap eindigt: -----------------------------------------------------------------a. door de dood van het lid; -------------------------------------------------------------b. door opzegging door het lid; ---------------------------------------------------------c. door opzegging door de coöperatie; ------------------------------------------------d. door ontzetting; ------------------------------------------------------------------------e. voor rechtspersonen of samenwerkingsverbanden: indien de rechtspersoon of
het samenwerkingsverband ophoudt te bestaan. -----------------------------------
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2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden met --------inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Zij geschiedt schriftelijk aan
het bestuur. ----------------------------------------------------------------------------------Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk: -------------------------------------------------a. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn ----beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is ----------geworden of medegedeeld, tenzij het betreft een wijziging van de geldelijkerechten en verplichtingen; ------------------------------------------------------------b. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van
de coöperatie in een andere rechtsvorm of tot fusie of splitsing. ---------------3. Opzegging van het lidmaatschap namens de coöperatie kan met inachtneming --van een opzegtermijn van een maand door het bestuur worden gedaan: ------------ wanneer een lid na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand een of meer van -zijn verplichtingen jegens de coöperatie niet nakomt; ---------------------------- wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat ----moment door de statuten of het huishoudelijk reglement voor het -------------lidmaatschap worden gesteld;--------------------------------------------------------De opzegging kan evenwel onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de coöperatie niet kan worden -------gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. -----------------------------------------De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen. ----------4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid
in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de coöperatie handelt of -wanneer het lid de coöperatie op onredelijke wijze benadeelt. Zij geschiedt door
het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt, met --opgave van de redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na de --ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene -----------------ledenvergadering. --------------------------------------------------------------------------Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een -geschorst lid heeft geen stemrecht. ------------------------------------------------------5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, wordt de door het
betreffende lid verschuldigde jaarlijkse bijdrage naar evenredigheid verminderd
en - indien en voorzover deze bijdrage inmiddels door het lid werd voldaan - aan
het lid gerestitueerd. -----------------------------------------------------------------------MIDDELEN -------------------------------------------------------------------------------------Artikel 6 ------------------------------------------------------------------------------------------1. De middelen van de coöperatie bestaan uit: --------------------------------------------a. de jaarlijkse contributies van de leden; ---------------------------------------------b. giften, erfstellingen en legaten; ------------------------------------------------------c. subsidies;--------------------------------------------------------------------------------d. het door de algemene vergadering gereserveerde deel van een batig saldo; --e. andere inkomsten. ---------------------------------------------------------------------2. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene ------ledenvergadering. De leden kunnen daarbij in categorieën worden ingedeeld, die
een verschillende contributie betalen. Het bestuur is bevoegd om, op grond van bijzondere omstandigheden, een lid geheel of gedeeltelijk ontheffing te verlenen
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van het betalen van contributie in enig jaar. Het bestuur bepaalt wanneer de -----contributie moet worden voldaan. -------------------------------------------------------WIJZIGING IN DE OVEREENKOMSTEN/HET BEDINGEN VAN RECHTEN --TEN GUNSTE VAN DERDEN --------------------------------------------------------------Artikel 7 ------------------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur is met voorafgaande goedkeuring van de algemene --------------------ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het wijzigen van de met de leden in -de uitoefening van haar bedrijf gesloten overeenkomsten, mits de coöperatie ----deze bevoegdheid in de overeenkomst op duidelijke wijze heeft bedongen. ------2. De coöperatie kan ten behoeve van de leden rechten bedingen. Ook kan de ------coöperatie nakoming van bedongen rechten jegens en schadevergoeding ten ----behoeve van een lid vorderen, tenzij dit lid zich daartegen verzet. -----------------BESTUUR ---------------------------------------------------------------------------------------Artikel 8 ------------------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur bestaat uit een ten minste twee en ten hoogste zeven natuurlijke ----personen. De voorzitter van het bestuur wordt in functie benoemd. Het bestuur -wijst uit zijn middel een secretaris en een penningmeester aan. --------------------De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast. ----------------2. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de --leden van de coöperatie. De benoeming van bestuurders geschiedt uit een of ----meer bindende voordrachten, behoudens het hierna bepaalde. Tot het opmaken -van een voordracht is het bestuur bevoegd. De voordracht van het bestuur wordt
bij de oproeping voor de vergadering medegedeeld. ----------------------------------Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met -ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de ----algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin ten minste de helft -van het aantal stemmen dat door de stemgerechtigden gezamenlijk kan worden-uitgebracht vertegenwoordigd is. --------------------------------------------------------Is geen voordracht opgemaakt of wordt het bindend karakter overeenkomstig het
vorenstaande aan de voordracht ontnomen, dan is de algemene vergadering vrij in de benoeming. ---------------------------------------------------------------------------3. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene
ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. De algemene ledenvergadering
besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van twee/derde van de -----uitgebrachte stemmen. ---------------------------------------------------------------------4. De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie---maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in -de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan. --------------------------------5. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. Onder
een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse
algemene ledenvergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is één
maal onmiddellijk herbenoembaar. Indien het periodiek aftreden van -------------bestuursleden met het oog op een evenwichtig functioneren van het bestuur -----onwenselijk is, kan het bestuur de zittingsduur van een bestuurder verlengen met
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maximaal één jaar, zulks ter uitsluitende beoordeling van de algemene -----------ledenvergadering. --------------------------------------------------------------------------6. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:-----------------------------------------------a. door het eindigen van het lidmaatschap van de coöperatie; ---------------------b. door ontslagname van het betreffende bestuurslid; -------------------------------c. door overlijden; ------------------------------------------------------------------------d. door verlies van het vrije beheer over zijn vermogen door ----------------------ondercuratelestelling of onderbewindstelling;-------------------------------------e. door toetreding tot de coöperatieraad. ----------------------------------------------7. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is-------gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo spoedig
mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt. ---------------------------------------------------------8. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste twee andere----bestuurders dit wensen. De oproepingstermijn bedraagt ten minste drie dagen. --9. Het bestuur kan slechts rechtsgeldig besluiten in een vergadering waarin ten ----minste de helft van aantal bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien de oproeping tot de vergadering niet rechtsgeldig heeft plaatsgevonden kan het-bestuur besluiten nemen indien alle bestuurders in die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen,
mits alle bestuurders zich schriftelijk voor het voorstel hebben uitgesproken. ---Aan het vereiste van schriftelijkheid is voldaan indien de verklaring van de -----betreffende bestuurder elektronisch is vastgelegd. Van besluiten die op deze ----wijze zijn genomen wordt tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering ---------mededeling gedaan. ------------------------------------------------------------------------Artikel 9 ------------------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur is belast met het besturen van de coöperatie. Het bestuur kan uit zijn
midden een dagelijks bestuur benoemen, waaraan tot wederopzegging taken en bevoegdheden worden gedelegeerd. -----------------------------------------------------2. a. Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de algemene --------------ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten
tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het -aangaan van overeenkomsten waarbij de coöperatie zich als borg of----------hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of ---zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. ------------b. Het besluit tot goedkeuring kan uitsluitend worden genomen met een --------meerderheid van drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen in een -----algemene ledenvergadering waarin ten minste drie/vierde van de leden ------aanwezig dan wel vertegenwoordigd is.--------------------------------------------3. De algemene ledenvergadering kan andere bestuursbesluiten dan de besluiten --vermeld in het tweede lid aan haar voorafgaande goedkeuring onderwerpen. Een
dergelijk besluit wordt schriftelijk aan het bestuur medegedeeld. Het ontbreken van deze goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur niet aan. --------------------------------------------------------------------------------------4. De coöperatieraad kan bestuursbesluiten aan haar voorafgaande goedkeuring ---onderwerpen. Een dergelijk besluit wordt schriftelijk aan het bestuur --------------
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medegedeeld. Het ontbreken van deze goedkeuring tast de -------------------------vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur niet aan, ook niet indien het -besluiten betreft als bedoeld in lid 2a. ---------------------------------------------------5. Elke bestuurder is tegenover de coöperatie gehouden tot een behoorlijke---------taakuitoefening. Bij de vervulling van hun taak richten bestuurders zich naar het
belang van de coöperatie en de met haar verbonden onderneming. ----------------Het bestuur is bevoegd, met voorafgaande goedkeuring van de algemene --------vergadering, tot het maken, wijzigen of opheffen van een taakverdeling tussen -de diverse bestuurders. Op het besluit tot goedkeuring is het bepaalde in artikel 2.b van overeenkomstige toepassing. ---------------------------------------------------Elke bestuurder draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken.
Hij is voor het geheel aansprakelijk terzake van onbehoorlijk bestuur, tenzij hem
mede gelet op de aan anderen toebedeelde taken geen ernstig verwijt kan worden
gemaakt en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de -----gevolgen van onbehoorlijk bestuur af te wenden. -------------------------------------6. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van
zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden --------ingesteld en opgeheven. Het bestuur benoemt en ontslaat de leden van de -------commissies en bepaalt ook de taak en de werkwijze. ---------------------------------VERTEGENWOORDIGING -----------------------------------------------------------------Artikel 10 ----------------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur vertegenwoordigt de coöperatie. ------------------------------------------2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk -----handelende bestuurders. -------------------------------------------------------------------3. a. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en de 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. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen,
wordt het besluit genomen door de coöperatieraad. Bij het ontbreken van de
coöperatieraad wordt het besluit genomen door de algemene vergadering. --b. In alle gevallen waarin de coöperatie een tegenstrijdig belang heeft met een of meer bestuurder(-s), kan de coöperatie niettemin worden--------------------vertegenwoordigd door de betreffende bestuurder(-s), mits met inachtneming
van het bepaalde in lid 2 en lid 3.a. van dit artikel. -------------------------------In alle gevallen waarin de coöperatie een tegenstrijdig belang heeft met een of meer bestuurder kan de algemene vergadering een of meer personen------aanwijzen om de coöperatie te vertegenwoordigen. ------------------------------4. Het bestuur kan aan een of meer bestuurders of derden volmacht verlenen -------teneinde de in die volmacht omschreven handelingen te verrichten. ---------------COÖPERATIERAAD -------------------------------------------------------------------------Artikel 11 ----------------------------------------------------------------------------------------1. De algemene ledenvergadering kan besluiten het instellen van een raad van -----commissarissen (hierna: de coöperatieraad) die tot taak zal hebben het ---------uitoefenen van toezicht op het beleid en de handelingen van het bestuur en op de
algemene gang van zaken in de coöperatie en de met haar verbonden -------------onderneming. --------------------------------------------------------------------------------
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3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.

De algemene ledenvergadering stelt het aantal leden van de coöperatieraad vast.
De coöperatieraad staat het bestuur met raad ter zijde en verleent het bestuur ---gevraagd en ongevraagd advies. Bij de vervulling van hun taak richt de ----------coöperatieraad zich naar het belang van de rechtspersoon en de daarmee verbonden onderneming. --------------------------------------------------------------------------Het bestuur houdt de coöperatieraad geregeld op de hoogte van de gang van ----zaken in de coöperatie en geeft deze alle verlangde inlichtingen. ------------------a. De leden van de coöperatieraad worden door de algemene ledenvergadering
benoemd, al dan niet uit de leden. De benoeming van de leden van de -------coöperatieraad geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, opgesteld -door de coöperatieraad. Op de benoeming van de leden van de ----------------coöperatieraad is het bepaalde in artikel 8 lid 2 van overeenkomstige --------toepassing. De voordracht geschiedt met inachtneming van het bepaalde in -artikel 57a lid 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. -----------------------b. Een lid van de coöperatieraad kan niet tevens lid zijn van het bestuur. Een --werknemer van de coöperatie kan niet lid zijn van de coöperatieraad. --------c. Leden van de coöperatieraad worden benoemd voor een periode van ---------maximaal drie jaar. Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen
twee opeenvolgende jaarlijkse algemene ledenvergaderingen. De leden -----treden af volgens een door de coöperatieraad op te maken rooster. Een ------volgens het rooster aftredend lid is onbeperkt en onmiddellijk -----------------herbenoembaar. Indien het periodiek aftreden van leden met het oog op een evenwichtig functioneren van de coöperatieraad onwenselijk is, kan de raad de zittingsduur van een lid verlengen met maximaal één jaar, zulks ter-------uitsluitende beoordeling van de coöperatieraad. ----------------------------------De coöperatieraad benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris. -----De coöperatieraad vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo dikwijls -als de voorzitter of twee andere leden van de coöperatieraad dat wensen. De ----oproepingstermijn bedraagt tenminste vijf dagen. De coöperatieraad kan een of meer leden van het bestuur in zijn vergadering uitnodigen. -------------------------De coöperatieraad kan slechts besluiten nemen bij meerderheid van stemmen ineen vergadering waartoe de leden tijdig werden opgeroepen en waarin de -------meerderheid van de in functie zijnde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Een lid van de coöperatieraad kan zich in de vergadering door een mederaadslid
laten vertegenwoordigen, op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling -van de voorzitter van de vergadering voldoende volmacht. Een raadslid kan-----daarbij voor slechts een mederaadslid als gemachtigde optreden. ------------------Vond geen (tijdige) oproeping plaats dan kunnen besluiten slechts worden ------aangenomen in een vergadering waarin alle leden aanwezig zijn. ------------------De coöperatieraad kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle--------raadsleden zich schriftelijk voor het betreffende voorstel hebben verklaard. -----De coöperatieraad doet van het in zijn vergadering behandelde aantekening -----houden in een notulenboek. ---------------------------------------------------------------De leden van de coöperatieraad hebben in de algemene ledenvergadering slechts
een raadgevende stem. Het in de vorige volzin bepaalde laat het stemrecht dat --een lid van de coöperatieraad dat uit de leden van de coöperatie is benoemd in --
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zijn hoedanigheid als lid toekomt onverlet. --------------------------------------------10. Raadsleden kunnen te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden ---ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd ----wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. -----11. Het lidmaatschap van de coöperatieraad eindigt voorts: -----------------------------a. door het eindigen van het lidmaatschap van de coöperatie, tenzij het ---------betreffende lid niet uit de leden werd benoemd of de algemene ----------------ledenvergadering ontheffing verleend; ---------------------------------------------b. door ontslagname van het betreffende lid; -----------------------------------------c. door overlijden; ------------------------------------------------------------------------d. door verlies van het vrije beheer over zijn vermogen, waaronder mede ------begrepen faillissement, aanvraag tot surseance van betaling, -------------------ondercuratelestelling en onderbewindstelling; ------------------------------------e. door toetreding tot het bestuur; ------------------------------------------------------f. door indiensttreding van het lid bij de coöperatie. --------------------------------ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN -----------------------------------------------Artikel 12 ----------------------------------------------------------------------------------------1. De algemene ledenvergaderingen worden gehouden in de gemeente Maastricht. 2. Aan de algemene ledenvergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. --------------------------Artikel 13 ----------------------------------------------------------------------------------------1. Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo ------dikwijls het dit wenselijk oordeelt of daartoe op grond van de wet verplicht is. -2. Op schriftelijk verzoek van ten minste één/tiende gedeelte van de -----------------stemgerechtigde leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een------algemene ledenvergadering, te houden binnen vier weken na indiening van het -verzoek. --------------------------------------------------------------------------------------Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, ------kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene ------------------ledenvergadering overgaan op de wijze als in lid 3 bepaald of door middel van -een advertentie in ten minste één ter plaatse waar de coöperatie is gevestigd veel
gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden-------belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen. -----3. De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door schriftelijke
mededeling aan de vergadergerechtigden met inachtneming van een termijn van
ten minste zeven dagen. Aan de eis van schriftelijkheid is voldaan indien de ----mededeling elektronisch is vastgelegd. Het bestuur kan voorwaarden stellen aan
het gebruik van elektronische communicatiemiddelen. ------------------------------Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. -----------------4. Indien geen schriftelijke bijeenroeping van de algemene ledenvergadering heeftplaatsgevonden, kan de algemene vergadering uitsluitend rechtsgeldige besluiten
nemen indien alle stemgerechtigde leden ter vergadering aanwezig of ------------vertegenwoordigd zijn en het bestuur en de coöperatieraad in de gelegenheid zijn
gesteld omtrent het voorstel advies uit te brengen, tenzij een zodanig aantal van de aanwezigen als gerechtigd is tot het uitbrengen in die vergadering van het ---een/tiende gedeelte van het aantal stemmen zich daartegen verzet. Hetzelfde -----
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geldt indien de bijeenroeping geschiedde op een kortere dan de voorgeschreven termijn of indien onderwerpen worden behandeld die niet bij de oproep werden vermeld. -------------------------------------------------------------------------------------Artikel 14 ----------------------------------------------------------------------------------------1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst -zijn, de personen die deel uitmaken van het bestuur en de coöperatieraad --------alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene -----------------ledenvergadering zijn uitgenodigd. Over toelating van anderen dan de hiervoor genoemde personen, beslist de algemene vergadering. -------------------------------Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn ----schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover dan het woord te voeren. ---2. Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid één stem in de algemene -ledenvergadering. Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Aan de eis van -schriftelijkheid is voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. Het ---bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van elektronische ---------------communicatiemiddelen, welke voorwaarden bij de oproeping tot de vergadering
worden bekend gemaakt. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee -------personen als gevolmachtigde optreden. -------------------------------------------------3. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in --vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur en de leden van -de coöperatieraad genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ----ledenvergadering. Dit besluit kan ook schriftelijk totstandkomen. -----------------4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene ------------ledenvergadering worden gehouden. ----------------------------------------------------5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere -----------meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van
de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel---verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een ----------volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, -die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming. ------------Artikel 15 ----------------------------------------------------------------------------------------1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door een ander bestuurslid, aan te wijzen door het bestuur. ---------Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar -----leiding. ---------------------------------------------------------------------------------------2. Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel -----omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend. ----------------------------------Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover 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 de -----meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet ---hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit --------verlangt. --------------------------------------------------------------------------------------
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Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke
stemming. -----------------------------------------------------------------------------------3. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden -door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. -----------Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende algemene ----------------ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de -----secretaris van die vergadering ondertekend. -------------------------------------------BOEKJAAR, JAARREKENING ------------------------------------------------------------Artikel 16 ----------------------------------------------------------------------------------------1. Het boekjaar van de coöperatie is gelijk aan het kalenderjaar. ----------------------2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de coöperatie zodanige -aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen
kunnen worden gekend. -------------------------------------------------------------------De penningmeester is verplicht het Bestuur direct te informeren indien de -------vereniging om welke reden ook haar financiële verplichtingen niet kan nakomen.
3. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene vergadering op
grond van bijzondere omstandigheden, maakt het bestuur een jaarrekening op en
legt het deze voor de leden ter inzage ten kantore van de coöperatie. Binnen deze
termijn legt het bestuur ook het jaarverslag ter inzage voor de leden, tenzij de --artikelen 396 lid 7, of 403 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek voor de ------coöperatie gelden. Bij de aanbieding van de jaarrekening aan de algemene ------vergadering brengt het bestuur verslag uit omtrent de gang van zaken van de ---coöperatie en het gevoerde bestuur. -----------------------------------------------------De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering die het bestuur
uiterlijk een maand na afloop van de termijn doet houden. Vaststelling van de --jaarrekening strekt niet tot kwijting aan een bestuurder. -----------------------------4. Het bestuur kan zich bij het opstellen van de jaarrekening laten bijstaan door een
(register-)accountant die een verklaring overlegt, zoals bedoeld in artikel 393---van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. -----------------------------------------------Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken aan de algemene vergadering niet
overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel--393 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, dan benoemt de algemene ---vergadering jaarlijks een commissie van ten minste twee leden die geen deel van
het bestuur mogen uitmaken. De commissie onderzoekt de jaarrekening, en -----brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. Het ------bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar
gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden tetonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging --voor raadpleging beschikbaar te stellen. Vergt dit onderzoek naar het oordeel ---van de commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op -----kosten van de coöperatie door een deskundige doen bijstaan. De commissie -----brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit. -----5. De opgemaakte jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders en de leden
van de coöperatieraad; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, danwordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. ---------------------------
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6. De coöperatie zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de ------krachtens artikel 392 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen
gegevens vanaf de oproep voor de algemene vergadering, bestemd tot -----------behandeling van de jaarrekening, te zijnen kantore aanwezig zijn. De stukken --worden op eerste verzoek kosteloos aan de leden toegezonden dan wel -----------elektronisch aan hen ter beschikking gesteld. ------------------------------------------7. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts ---worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat. ---------------------------------------WINST -------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 17 ----------------------------------------------------------------------------------------Van de winst wordt een gedeelte, vast te stellen door de algemene ledenvergadering
op voorstel van het bestuur, gereserveerd. Voorzover de winst niet wordt ------------gereserveerd, wordt de winst uitgekeerd aan degenen die in het boekjaar waarop de winst betrekking heeft lid waren van de coöperatie volgens een bij reglement vast te
stellen verdeelsleutel. --------------------------------------------------------------------------Bedragen waarover uiterlijk vijf jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt, ------vervallen aan de coöperatie. -------------------------------------------------------------------STATUTENWIJZIGING, ONTBINDING, FUSIE EN SPLITSING ------------------Artikel 18 ----------------------------------------------------------------------------------------1. In de statuten van de coöperatie kan geen verandering worden gebracht en tot --ontbinding, juridische fusie of splitsing kan niet worden besloten dan door een -besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de -------mededeling dat in die vergadering wijziging van de statuten, ontbinding, fusie of
splitsing zal worden voorgesteld. --------------------------------------------------------2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een -------voorstel tot statutenwijziging, fusie of splitsing hebben gedaan moeten de leden bij de oproep tot de vergadering doch ten minste vijf dagen vóór de vergadering
een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging of het fusie----casu quo splitsingsvoorstel woordelijk is opgenomen, toesturen dan wel ---------elektronisch ter beschikking stellen.-----------------------------------------------------3. Het bepaalde in de eerste twee leden van dit artikel is niet van toepassing, indien
in de algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het
besluit tot statutenwijziging, ontbinding of fusie met algemene stemmen wordt -genomen. ------------------------------------------------------------------------------------4. Een besluit tot statutenwijziging, ontbinding, fusie of splitsing kan slechts ------worden genomen met een meerderheid van twee/derde van de geldig -------------uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden ----tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna, doch niet eerder dan twee weken na de eerste vergadering een tweede vergadering ---gehouden. ------------------------------------------------------------------------------------In die tweede vergadering kan met een meerderheid van ten minste twee/derde -van de geldig uitgebrachte stemmen worden besloten over het voorstel zoals dat
in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal op die -----tweede vergadering tegenwoordige of vertegenwoordigde leden. ------------------In de oproep tot deze tweede vergadering dient te worden vermeld dat deze ------
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vergadering een tweede vergadering is, waarin met genoemde meerderheid kan worden besloten, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. --5. Een statutenwijziging, fusie of splitsing treedt niet in werking dan nadat hiervan
een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte en de --------inschrijving bij de Kamer van Koophandel is ieder bestuurslid afzonderlijk -----bevoegd. -------------------------------------------------------------------------------------VEREFFENING --------------------------------------------------------------------------------Artikel 19 ----------------------------------------------------------------------------------------1. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de
bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in ------------------overeenstemming met het doel van de coöperatie. ------------------------------------2. De vereffening geschiedt door het bestuur, tenzij de algemene ledenvergadering
een of meer andere vereffenaars benoemt. ---------------------------------------------3. Na de ontbinding blijft de coöperatie voortbestaan voorzover dit tot vereffeningvan haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen --van de statuten zoveel mogelijk van kracht.--------------------------------------------In stukken en aankondigingen die van de coöperatie uitgaan, moeten aan haar --naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".--------------------------------4. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende -baten meer aanwezig zijn.-----------------------------------------------------------------6. De boeken en bescheiden van de ontbonden coöperatie moeten worden bewaard
gedurende de door de wet gestelde termijnen. Bewaarder is degene die door de -vereffenaars als zodanig is aangewezen. ------------------------------------------------REGLEMENTEN ------------------------------------------------------------------------------Artikel 20 ----------------------------------------------------------------------------------------1. De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en -----wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of
niet volledig wordt voorzien. -------------------------------------------------------------2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met
deze statuten. --------------------------------------------------------------------------------3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde -in artikel 18 leden 1 tot en met 4 van overeenkomstige toepassing. ----------------SLOTBEPALING ------------------------------------------------------------------------------Aan het vereiste van schriftelijkheid, zoals vermeld in deze statuten, wordt voldaan indien de betreffende verklaring, mededeling of andere uiting waarop het vereiste --betrekking heeft, schriftelijk dan wel elektronisch is vastgelegd. ------------------------
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