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Statuten van
De Coöperatieve Thermo Bello U.A.,
gevestigd te Culemborg
van 2 april 2013

Integrale tekst van de statuten van de coöperatie, zoals deze luiden na
oprichting, bij akte op 2 april 2013 verleden voor mr. Peter Klaas Jan van den
Broecke, notaris te Culemborg.
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1.

STATUTEN
Artikel 1 – Begripsbepalingen
1. In deze Statuten wordt verstaan onder:
• ALV: betekent het orgaan van de Coöperatie dat wordt gevormd door de
Leden, alsmede de bijeenkomst van Leden (of hun vertegenwoordigers) en
andere personen met vergaderrechten in een vergadering;
• Bestuur: het orgaan dat belast is met het Bestuur van de Coöperatie;
• Bestuurder(s): het lid of de leden van het Bestuur;
• Bijzondere Meerderheid: ten minste twee/derde (2/3) van het aantal
uitgebrachte geldige stemmen in een ALV, waarin ten minste twee/derde
(2/3) van het aantal stemmen aanwezig en/of vertegenwoordigd is dat
door alle Leden in een voltallige ALV gezamenlijk kan worden uitgebracht,
berekend volgens artikel 2:24d BW.
• BW: het Burgerlijk Wetboek;
• Coöperatie: betekent de rechtspersoon waarvan de interne organisatie
wordt beheerst door deze Statuten;
• Gewone Meerderheid: meer dan de helft van het aantal uitgebrachte
geldige stemmen in een ALV, waarin ten minste de helft van het aantal
stemmen aanwezig en/of vertegenwoordigd is dat door alle Leden in een
voltallige ALV gezamenlijk kan worden uitgebracht, berekend volgens
artikel 2:24d BW;
• Ledencertificaten: de eenheden waarin de daarmee evenredige
aanspraken van de Leden op het ledenkapitaal verdeeld zijn als bedoeld in
artikel 14 lid 1 (Ledencertificaten);
• Ledenovereenkomst: een overeenkomst gesloten tussen de Coöperatie en
een Lid, zoals in de wet bepaald, bevattende onder andere de verhouding
tussen het Lid en de Coöperatie, als mede de verplichtingen van het
betreffende Lid;
• Lid: een Lid A, een Lid B, een Lid C en/of een Lid D;
• Lid A: een lid A van de Coöperatie;
• Lid B: een lid B van de Coöperatie;
• Lid C: een lid C van de Coöperatie;
• Lid D: een lid D van de Coöperatie;
• Lidmaatschap(srecht): met betrekking tot een Lid, alle rechten,
verplichtingen en contractuele verhoudingen van het betreffende Lid ten
opzichte van de Coöperatie en de andere Leden, die in verband met het
lidmaatschap van de Coöperatie voortvloeien uit de Statuten en de
Ledenovereenkomst;
• Orgaan: het Bestuur, de ALV, de Vergadering van Leden A, de Vergadering
van Leden B, de Vergadering van Leden C, de Vergadering van Leden D en
eventueel op grond van artikel 23 (Commissies en werkgroepen)
ingestelde commissies of werkgroepen;
• schriftelijk: alle documenten die via een gangbaar (elektronisch)
communicatiemiddel worden overgebracht en op schrift kunnen worden
ontvangen;
• Statuten: de statuten van de Coöperatie;
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U.A.: de afkorting van "uitsluiting van aansprakelijkheid" als bedoeld in
artikel 2:56 BW;
• Energiebedrijf Thermo Bello B.V.: de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid Energiebedrijf Thermo Bello B.V., statutair
gevestigd te Culemborg en ten tijde van het opmaken van de Statuten
kantoorhoudende aan de Godfried Bomansstraat 6 c, 4103 WR
Culemborg, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 30247605,
alsmede haar rechtsopvolgers onder algemene titel en haar middellijke en
onmiddellijke dochtermaatschappijen;
• Vergadering van Leden A: het orgaan bestaande uit de Leden A, alsmede
de bijeenkomst van de Leden A in een vergadering;
• Vergadering van Leden B: het orgaan bestaande uit de Leden B, alsmede
de bijeenkomst van de Leden B in een vergadering;
• Vergadering van Leden C: het orgaan bestaande uit de Leden C, alsmede
de bijeenkomst van de Leden C in een vergadering;
• Vergadering van Leden D: het orgaan bestaande uit de Leden D, alsmede
de bijeenkomst van de Leden D in een vergadering;
• Versterkte Meerderheid: ten minste vijfenzeventig procent (75%) van het
aantal door de Leden uitgebrachte geldige stemmen in een ALV, waarin
ten minste vijfenzeventig procent (75%) van het aantal stemmen
aanwezig en/of vertegenwoordigd is dat door alle Leden in een voltallige
ALV gezamenlijk kan worden uitgebracht, berekend volgens artikel 2:24d
BW.
2. Tenzij uitdrukkelijk anders blijkt, heeft een begrip dat in lid 1 is omschreven in
het meervoud, met dienovereenkomstige aanpassing van de vermelde
beschrijving, in het enkelvoud de betekenis als in lid 1 is omschreven.
Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor een begrip dat in lid 1 is omschreven in
het enkelvoud.
Artikel 2 – Naam en zetel
1. De Coöperatie draagt de naam: De Coöperatieve Thermo Bello U.A.
2. De Coöperatie is gevestigd te Culemborg.
Artikel 3 - Doel
1. De Coöperatie heeft ten doel het voorzien van bepaalde materiële behoeften
van haar Leden door het uitkeren van het resultaat van de Coöperatie, alsmede
het (doen) uitkeren van vergoedingen, middels het aangaan van
overeenkomsten met haar Leden, in het bedrijf dat zij te dien einde ten
behoeve van haar Leden uitoefent of doet uitoefenen met betrekking tot:
a. (i) het bevorderen, verbreden en verdiepen van het gebruik, de
toepassing, de productie, de levering en de verdere ontwikkeling van
duurzame energie en het bevorderen van de transitie naar het
gebruik en de toepassing van duurzame energie;
(ii) het bevorderen en behouden van een schoon milieu en mitsdien het
beperken en voorkomen van milieuverontreiniging;
(iii) de bevordering van het doelmatige energieverbruik en mitsdien het
beperken van dit energieverbruik en aldus besparen van energie;
(iv) het bevorderen van werkgelegenheid, kennis en onderwijs, alsmede
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het (doen) geven van voorlichting op het gebied van duurzame
energie en duurzaamheid in het algemeen;
(v) het bevorderen en waarborgen van de continuïteit in de activiteiten
van de Coöperatie, door het nastreven van daartoe voldoende
bedrijfseconomisch en financieel rendement;
b. het verwezenlijken en doen verwezenlijken van een duurzame
energievoorziening alsmede het realiseren en doen realiseren van
energiebesparingen, alles in de ruimste zin van het woord.
De Coöperatie tracht haar doel te bereiken door:
a. (i) het verkrijgen, het deelnemen in, het voeren van beheer over en het
financieren van Energiebedrijf Thermo Bello B.V. in het bijzonder; en,
(ii) in het algemeen, het oprichten, verkrijgen en vervreemden van
(andere) rechtspersonen, vennootschappen of ondernemingen, het
verkrijgen en vervreemden van belangen daarin en het beheren of
doen beheren, en het voeren of doen voeren van bestuur over
rechtspersonen, vennootschappen of ondernemingen en het
financieren of doen financieren daarvan, indien en voor zover het
betreft rechtspersonen, vennootschappen of ondernemingen waarvan
de doelstelling valt binnen het bepaalde in artikel 3 lid 1 sub a en
artikel 3 lid 1 sub b van deze Statuten;
b. het ontwikkelen, beheren en optimaliseren van toepassingen van
duurzame energie en energiebesparing in Culemborg;
c. het vergaren en verspreiden van kennis over lokale energiewinning en
energiebesparing;
d. het bewerkstelligen dat genoegzame financiering wordt verkregen
teneinde het verwerven en houden van investeringen en deelnemingen en
andere belangen te financieren en het investeren van de door de Leden
ingelegde gelden in activiteiten binnen de groep teneinde winst te kunnen
maken ten behoeve van de Leden;
e. het bijhouden van ontwikkelingen, activiteiten en de financiële positie
van de Coöperatie en de deelnemingen van de Coöperatie;
f. het ontwikkelen van een visie en een strategie voor de Coöperatie en de
deelnemingen van de Coöperatie;
g. het minimaal jaarlijks rapporteren aan de Leden over de hiervoor vermelde
ontwikkelingen, activiteiten en de financiële positie en het rapporteren
over wijzigingen in visie en/of strategie;
h. het financieren van rechtspersonen, vennootschappen of ondernemingen
waarmee de Coöperatie in een groep is verbonden, voor zover het betreft
groepsmaatschappijen van wie de doelstelling valt binnen het bepaalde in
artikel 3 lid 1 sub a en artikel 3 lid 1 sub b van deze Statuten;
i. het verstrekken van adviezen en het verlenen van andere financiële,
bestuurlijke of andere diensten aan haar Leden en aan rechtspersonen,
vennootschappen of ondernemingen waarmee de Coöperatie in een groep
is verbonden en aan derden, zulks voor zover die diensten passen binnen
het bepaalde in artikel 3 lid 1 sub a en artikel 3 lid 1 sub b van deze
Statuten;
j. het ter leen opnemen van gelden al dan niet ter verwerving van
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deelnemingen, het ter leen verstrekken van gelden en het stellen van
zekerheid, ook voor schulden van derden, alsmede het aangaan van
daarmee samenhangende overeenkomsten met en ten behoeve van
rechtspersonen, vennootschappen of ondernemingen waarmee de
Coöperatie in een groep is verbonden, zulks voor zover dit past binnen het
bepaalde in artikel 3 lid 1 sub a en artikel 3 lid 1 sub b van deze Statuten;
k. het verstrekken van garanties, het verbinden van de Coöperatie en het
bezwaren van activa van de Coöperatie voor de voldoening van schulden
en andere verplichtingen van de Coöperatie, ten behoeve van
rechtspersonen, vennootschappen of ondernemingen waarmee de
Coöperatie in een groep is verbonden en ten behoeve van derden, zulks
voor zover dit past binnen het bepaalde in artikel 3 lid 1 sub a en artikel 3
lid 1 sub b van deze Statuten;
l. het verkrijgen, beheren en exploiteren van rechten van intellectuele en
industriële eigendom en het verkrijgen, bezwaren, beheren, (ver-)huren,
exploiteren, financieren en vervreemden van (on)roerende zaken,
registergoederen en andere vermogenswaarden alsmede het exploiteren,
administreren en uitoefenen van alle aan die (on)roerende zaken,
registergoederen en vermogenswaarden verbonden rechten en plichten,
zulks voor zover dit past binnen het bepaalde in artikel 3 lid 1 sub a en
artikel 3 lid 1 sub b van deze Statuten;
en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
3. Als nevendoel kan de Coöperatie andere maatschappelijke en ideële belangen
van haar Leden behartigen.
4. De Coöperatie laat zich bij het nastreven haar doelstelling niet uitsluitend
leiden door enkel economische overwegingen. De Coöperatie houdt bij het
nastreven van haar doelstelling, binnen het kader van een verantwoord
ondernemingsbeleid, zoveel mogelijk rekening met het maatschappelijk belang
en met het duurzaam belang van alle bij de Coöperatie betrokkenen.
5. De Coöperatie kan de overeenkomsten die zij met haar Leden sluit ook met
derden aangaan, maar niet in zodanige mate dat de overeenkomsten met de
Leden van ondergeschikte betekenis worden.
6. De Coöperatie is niet bevoegd om direct te laste van haar Leden komende
verplichtingen aan te gaan.
7. De Coöperatie heeft niet de bevoegdheid om eenzijdig de rechten en
verplichtingen uit hoofde van de Ledenovereenkomsten, welke zij is aangegaan
in het bedrijf dat zij te dien einde ten behoeve van haar Leden uitoefent of
doet uitoefenen, te wijzigen, te veranderen, te herroepen of over te dragen.
Artikel 4 – Voorwaarden waar Leden aan moeten voldoen
1. De Coöperatie kent Leden A, Leden B, Leden C en Leden D.
2. a. Leden kunnen zijn meerderjarige natuurlijke personen en rechtspersonen.
b. Ook samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid (zoals
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
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beschouwd als één Lid. De Lidmaatschapsrechten van het
samenwerkingsverband kunnen alleen worden uitgeoefend door een
vennoot die bestuursbevoegdheid heeft. De vennoten van het
samenwerkingsverband wijzen een van hen aan als de vennoot die
namens het samenwerkingsverband de Lidmaatschapsrechten zal
uitoefenen.
Een Lid dat rechtspersoon is wordt vertegenwoordigd door wettelijke of
statutaire vertegenwoordigers of door de perso(o)n(en) die blijkens het
handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken bevoegd
is/zijn om de rechtspersoon te vertegenwoordigen. Deze wettelijke
vertegenwoordiger(s) kan/ kunnen aan een of meer anderen een
schriftelijke volmacht geven om de rechtspersoon binnen de grenzen van
die volmacht te vertegenwoordigen.
Ten aanzien van het Lidmaatschap gelden verder de volgende
kwaliteitseisen.
(i) Leden A kunnen slechts zijn particulieren (natuurlijk personen) die
hun woonplaats hebben in Culemborg en woonachtig zijn, of zijn
geweest in het marktgebied van Energiebedrijf Thermo Bello B.V.,
zijnde het plangebied EVA-Lanxmeer te Culemborg en die als zodanig
een zogenaamde bewonersovereenkomst met de vereniging
Bewonersvereniging EVA-Lanxmeer hebben gesloten;
(ii) Leden B kunnen slechts zijn verenigingen met volledige
rechtsbevoegdheid of stichtingen, statutair en feitelijk gevestigd te
Culemborg, die zich op hoofdlijnen ten doel stellen het realiseren en
in stand houden van het plangebied EVA-Lanxmeer te Culemborg,
gebaseerd op duurzame ecologische principes, zoals een integratie
van organische vormgeving, bio-ecologisch bouwen, perma-cultuur
en verantwoord omgaan met water en energie;
(iii) Leden C kunnen slechts zijn bedrijven, daaronder begrepen zowel
commerciële als niet-commerciële organisaties en zowel
rechtspersonen als samenwerkingsverbanden zonder
rechtspersoonlijkheid, die feitelijk gevestigd zijn in het marktgebied
van Energiebedrijf Thermo Bello B.V., zijnde het plangebied EVALanxmeer te Culemborg;
(iv) Leden D kunnen slechts zijn besloten vennootschappen, naamloze
vennootschappen of zo veel mogelijk daarmee vergelijkbare
vennootschappen met rechtspersoonlijkheid, die met de Coöperatie,
Energiebedrijf Thermo Bello B.V. en/of een groepsmaatschappij van
Energiebedrijf Thermo Bello B.V. een overeenkomst zijn aangegaan
strekkende tot samenwerking, (mede) ter realisering van en in
overeenstemming met het statutaire doel van de Coöperatie en/of
Energiebedrijf Thermo Bello B.V., en die deze overeenkomst in stand
houden;
die bekwaam zijn overeenkomsten te sluiten, niet in staat van
faillissement verkeren, aan wie geen surseance van betaling is verleend en
op wie niet de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van
toepassing is verklaard.
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Elk Lid is verplicht ervoor zorg te dragen steeds aan vorenbedoelde
kwaliteitseis(en) te blijven voldoen. Indien een Lid ophoudt aan de voor
het Lidmaatschap vereiste hoedanigheden te voldoen is het Lid verplicht
dit zo spoedig mogelijk aan het Bestuur mede te delen.
f. Elk Lid is verplicht om met de Coöperatie een Ledenovereenkomst aan te
gaan.
3. Het Bestuur is na voorafgaande goedkeuring van de ALV bevoegd bij besluit
aan een of meer in dat besluit genoemde personen ontheffing te verlenen van
de in het vorige lid bedoelde vereisten.
Het Bestuur kan bij het verlenen van deze ontheffing voorwaarden stellen.
4. Indien een Lid niet langer voldoet aan de vereisten gesteld in lid 2,
respectievelijk ten aanzien van hem geen ontheffing als bedoeld in lid 3 is
verleend, of indien een Lid niet (meer) voldoet aan de door het Bestuur
gestelde voorwaarden als bedoeld in lid 3, kan deze het aan zijn Lidmaatschap
verbonden vergader- en stemrecht niet (langer) uitoefenen en is zijn recht op
uitkeringen uit hoofde van zijn Lidmaatschap opgeschort.
Indien een Lid niet langer voldoet aan de vereisten gesteld in lid 2,
respectievelijk geen ontheffing als bedoeld in lid 3 is verleend, is de Coöperatie
overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 lid 1 (Einde van het Lidmaatschap)
bevoegd het Lidmaatschap op te zeggen.
5. Als geen van de Leden voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen, mogen zij
niettemin in een ALV hun stemrecht uitoefenen ten aanzien van een voorstel
tot:
a. wijziging van de Statuten van de Coöperatie waardoor in elk geval de in
deze Statuten opgenomen kwaliteitseisen geheel of gedeeltelijk komen te
vervallen;
b. ontbinding van de Coöperatie en vereffening van haar vermogen.
6. Op het niet bezitten van een of meer van de in deze Statuten of in een
reglement gestelde vereisten voor het Lidmaatschap kan door een Lid geen
beroep worden gedaan om zich aan enige verplichting jegens de Coöperatie te
onttrekken.
Artikel 5 – Aanvraag, toelating en administratie van het Lidmaatschap
1. Het Lidmaatschap wordt schriftelijk aangevraagd bij het Bestuur onder
verstrekking van alle door het Bestuur verlangde gegevens en overigens op de
wijze als eventueel in een reglement als bedoeld in artikel 37 (Reglementen)
mocht zijn geregeld.
In de aanvraag vermeldt de aanvrager/natuurlijk persoon behalve zijn naam en
voorletters ook zijn geboortedatum en zijn adres, alsmede het aantal
Ledencertificaten dat wordt gewenst.
Rechtspersonen die als Lid wensen te worden toegelaten, zijn verplicht vooraf
de naam, het adres en de geboortedatum van hun tot vertegenwoordiging
bevoegde bestuurder(s) aan de Coöperatie mede te delen en, na toelating, ten
spoedigste de wijzigingen die zich daarin zouden voordoen. Zij zijn voorts
verplicht bij hun aanvraag de navolgende stukken te voegen: hun statuten (in
de Nederlandse of Engelse taal) waaruit moet blijken dat zij bevoegd zijn zich
aan de Coöperatie te verbinden.
Voor buitenlandse Leden geldt daarnaast dat zij een authentiek uittreksel uit
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het handelsregister alsmede een verklaring van een advocaat of een notaris
van het land waar het desbetreffende aspirant-Lid werkzaam is dienen te
overleggen, waaruit blijkt dat het aspirant-Lid bevoegd is zich aan de
Coöperatie te binden, in staat is de aan het Lidmaatschap verbonden
verplichtingen na te komen, niet in staat van faillissement verkeert en dat aan
hem geen surseance van betaling is verleend.
2. Het Bestuur beslist binnen twaalf weken na ontvangst van de aanvraag over
toelating of niet-toelating en geeft van zijn beslissing aan de aanvrager
schriftelijk kennis. Bij toelating dient het nieuwe Lid tevens op de hoogte te
worden gesteld van het nummer waaronder hij wordt geregistreerd als Lid van
de Coöperatie en ontvangt hij een exemplaar van de Statuten en reglementen
van de Coöperatie.
Bij niet-toelating door het Bestuur kan de ALV alsnog tot toelating besluiten.
De ALV kan haar bevoegdheden hiertoe delegeren aan een door haar ingestelde
commissie. Die commissie bestaat uit ten minste drie personen, die geen deel
mogen uitmaken van het Bestuur.
Het orgaan dat tot toelating beslist, bepaalt ook de aanvangsdatum van het
Lidmaatschap.
3. Ieder Lid is verplicht aan de Coöperatie schriftelijk zijn adres, alsmede
adreswijzigingen op te geven. Indien tevens een elektronisch adres bekend
wordt gemaakt ter opneming in het ledenregister, houdt deze bekendmaking
tevens de instemming in om alle kennisgevingen en mededelingen alsmede
oproepingen voor een ALV langs elektronische weg toegezonden te krijgen.
4. Het Bestuur houdt een Ledenlijst bij, waarop de namen van de Leden zijn
vermeld. De Ledenlijst ligt voor de Leden ter inzage.
Het Bestuur houdt daarnaast een Ledenregister bij waarin de namen,
(elektronische) adressen van de Leden van de Coöperatie, de datum van de
aanvang van hun Lidmaatschap, de letter/categorie van het Lidmaatschap en
het aantal door het Lid gehouden Ledencertificaten. Het Bestuur maakt
terstond aantekening in het Ledenregister zodra zich een wijziging voordoet.
Bij een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid neemt het
Bestuur in het ledenregister de naam en het adres op van degene die namens
het samenwerkingsverband de Lidmaatschapsrechten zal uitoefenen.
Leden kunnen in het register de daarin met betrekking tot henzelf opgenomen
gegevens inzien. Het Bestuur kan op verzoek van een Lid een verklaring
omtrent het op zijn naam ingeschreven aantal Ledencertificaten afgeven.
Artikel 6 – Overdracht en overgang van
Lidmaatschapsrecht/pandrecht/vruchtgebruik
1. Het Lidmaatschap is slechts overdraagbaar indien het Bestuur, voorafgaand
aan de overdracht, schriftelijk toestemming heeft verleend. De regels van
artikel 4 leden 1 en 2 (Voorwaarden waar Leden aan moeten voldoen) zijn van
overeenkomstige toepassing op deze goedkeuring. Aan de goedkeuring kunnen
voorwaarden worden verbonden.
2. Een Lidmaatschap kan gedeeltelijk of geheel worden overgedragen, maar
slechts met alle daaraan verbonden rechten en verplichtingen, inclusief alle
door het Lid gehouden Ledencertificaten. Voor de overdracht van het
Lidmaatschap en alle daaraan verbonden rechten en verplichtingen is een
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notariële of onderhandse akte vereist, waarbij de overdrager, de verkrijger en
de Coöperatie partij zijn.
3. Alle tot aan het moment van overdracht van een Lidmaatschap verbonden
rechten en verplichtingen zijn volledig voor rekening en risico van het
overdragende Lid.
4. Het Lidmaatschapsrecht van een rechtspersoon kan worden verkregen middels
juridische fusie of splitsing door de verkrijgende rechtspersoon, mits die
juridische fusie of splitsing door het Bestuur is goedgekeurd. De regels van
artikel 4 leden 1 en 2 (Voorwaarden waar Leden aan moeten voldoen) zijn van
overeenkomstige toepassing op deze goedkeuring. Aan de goedkeuring kunnen
voorwaarden worden verbonden.
5. Het Lidmaatschap is voor overgang krachtens erfrecht vatbaar in geval van
overlijden van een Lid, mits die overgang door het Bestuur is goedgekeurd. De
regels van artikel 4 leden 1 en 2 (Voorwaarden waar Leden aan moeten
voldoen) zijn van overeenkomstige toepassing op deze goedkeuring. Aan de
goedkeuring kunnen voorwaarden worden verbonden.
Indien de overgang van het Lidmaatschap krachtens erfrecht ertoe leidt dat
het Lidmaatschap gehouden wordt door meerdere Leden, zijn zij verplicht een
vertegenwoordiger aan te stellen.
6. De wijze waarop de hiervoor in dit lid vermelde overdracht of overgang van
het Lidmaatschap kan geschieden en de voorwaarden waaronder dit kan
geschieden, kunnen nader worden uitgewerkt in een reglement dat zal worden
vastgesteld met inachtneming van het bepaalde in artikel 37 (Reglementen).
7. Op het Lidmaatschapsrecht kan geen pandrecht worden gevestigd.
8. Op het Lidmaatschapsrecht kan vruchtgebruik worden gevestigd, met dien
verstande dat het stemrecht verbonden aan het Lidmaatschapsrecht toekomt
aan het Lid.
Artikel 7 – Einde van het Lidmaatschap
1. Het Lidmaatschap eindigt:
a. indien het Lid is:
(i) een natuurlijk persoon: door het overlijden van het Lid, tenzij het
bepaalde in artikel 6 lid 5 (Overdracht en overgang van
Lidmaatschapsrecht/pandrecht/vruchtgebruik) van toepassing is;
(ii) een rechtspersoon: doordat die rechtspersoon ophoudt te bestaan,
tenzij dit ophouden te bestaan het gevolg is van fusie of splitsing en
het bepaalde in artikel 6 lid 4 (Overdracht en overgang van
Lidmaatschapsrecht/pandrecht/vruchtgebruik) van toepassing is. Bij
fusie gaat het Lidmaatschap over op de verkrijgende rechtspersoon
en bij splitsing gaat het Lidmaatschap over op de rechtspersoon die
op grond van de beschrijving bij splitsing daartoe is aangewezen;
b. door opzegging door het Lid of door de Coöperatie;
c. door ontzetting (royement) door de Coöperatie.
2. Door het toe- en uittreden van vennoten van een samenwerkingsverband
eindigt het Lidmaatschap van het samenwerkingsverband niet, maar bij
uittreding participeert een vennoot niet langer in het Lidmaatschap, terwijl
toetreding met zich brengt dat een vennoot deel krijgt in het Lidmaatschap.
3. Wanneer het Lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft niettemin
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de eventueel voor dat boekjaar vastgestelde jaarlijkse contributie als bedoeld
in artikel 36 (Contributie en aansprakelijkheid Leden) geheel verschuldigd.
Artikel 8 – Opzegging Lidmaatschap door Lid
1. Opzegging van het Lidmaatschap door het Lid kan slechts schriftelijk
geschieden.
2. Opzegging door het Lid kan, met inachtneming van het in het lid 1 bepaalde,
te allen tijde plaatsvinden. Geschiedt de opzegging eerder dan drie maanden
voor het einde van het lopende boekjaar, dan eindigt het Lidmaatschap aan
het eind van het lopende boekjaar; geschiedt de opzegging op een later tijdstip
van het boekjaar, dan eindigt het Lidmaatschap aan het eind van het volgende
boekjaar.
3. Een Lid kan voorts zijn Lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen
binnen een -maand nadat een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn
verplichtingen zijn verzwaard, hem is bekend geworden of medegedeeld; het
besluit is alsdan niet op hem van toepassing.
4. In afwijking van het in lid 3 bepaalde, kan een Lid zijn Lidmaatschap met
onmiddellijke ingang opzeggen, indien van het Lid redelijkerwijs niet gevergd
kan worden het Lidmaatschap te laten voortduren en voorts binnen een maand
nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de Coöperatie in een
andere rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing.
5. Het Bestuur houdt een register bij, waarin opzeggingen van het Lidmaatschap
worden aangetekend in volgorde van ontvangst.
Artikel 9 – Opzegging Lidmaatschap door Coöperatie
1. Beëindiging van het Lidmaatschap door de Coöperatie kan geschieden:
a. indien een Lid niet langer voldoet aan de in deze Statuten vastgelegde
vereisten voor het Lidmaatschap, met name:
(i) ten aanzien van een Lid A, indien het betreffende Lid A niet langer
voldoet aan de in artikel 4 lid 2 sub d. onder (i) (Voorwaarden waar
Leden aan moeten voldoen) vastgelegde vereisten;
(ii) ten aanzien van een Lid B, indien het betreffende Lid B niet langer
voldoet aan de in artikel 4 lid 2 sub d. onder (ii) (Voorwaarden waar
Leden aan moeten voldoen) vastgelegde vereisten;
(iii) ten aanzien van een Lid C, indien het betreffende Lid C niet langer
voldoet aan de in artikel 4 lid 2 sub d. onder (iii) (Voorwaarden waar
Leden aan moeten voldoen) vastgelegde vereisten;
(iv) ten aanzien van een Lid D, indien het betreffende Lid D niet langer
voldoet aan de in artikel 4 lid 2 sub d. onder (iv) (Voorwaarden waar
Leden aan moeten voldoen) vastgelegde vereisten;
b. indien van de Coöperatie redelijkerwijs niet gevergd kan worden het
Lidmaatschap voort te zetten;
c. indien het betreffende Lid niet voldoet aan haar verplichtingen jegens de
Coöperatie krachtens deze Statuten;
d. indien aan het betreffende Lid uitstel van betaling is verleend of indien hij
failliet is verklaard;
e. als een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid als bedoeld
in artikel 4 (Voorwaarden waar Leden aan moeten voldoen) wordt
ontbonden;
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f. indien het betreffende Lid geen Ledencertificaten meer houdt; of
g. indien het betreffende Lid daarmee schriftelijk heeft ingestemd.
2. Opzegging door de Coöperatie vindt plaats door het Bestuur. Het Bestuur
bepaalt in elk individueel geval of beëindiging onmiddellijk plaats dient te
vinden of dient te geschieden op een nader door het Bestuur te bepalen
datum.
3. Een besluit tot opzegging wordt door het Bestuur genomen en kan slechts
worden genomen met ten minste twee/derde (2/3) van de geldig uitgebrachte
stemmen.
4. Van een besluit tot opzegging wordt door het Bestuur bij aangetekend
schrijven, onder vermelding van de feiten waarop het besluit is gegrond,
mededeling gedaan aan het betrokken Lid.
Artikel 10 – Ontzetting (royement) door Coöperatie
1. Ontzetting uit het Lidmaatschap kan alleen door het Bestuur worden
uitgesproken wanneer een Lid in strijd met de Statuten, reglementen of
besluiten van de Coöperatie handelt, zoals onder meer in het geval dat,
ondanks betalingsherinnering, de jaarlijkse bijdrage niet of niet tijdig wordt
betaald of wanneer het Lid de Coöperatie op onredelijke wijze benadeelt.
2. Een besluit tot ontzetting wordt door het Bestuur genomen en kan slechts
worden genomen met ten minste twee/derde (2/3) van de geldig uitgebrachte
stemmen.
3. Van een besluit tot ontzetting wordt door het Bestuur bij aangetekend
schrijven, onder vermelding van de feiten waarop het besluit is gegrond,
mededeling gedaan aan het betrokken Lid.
Artikel 11 – Schorsing van een Lid
1. Een Lid kan door het Bestuur voor een periode van ten hoogste drie maanden
worden geschorst als een Lid in strijd handelt met de Statuten, reglementen of
besluiten van de Coöperatie, of de Coöperatie op onredelijke wijze benadeelt.
2. Gedurende deze periode van schorsing kan het Lid zijn Lidmaatschapsrechten
niet uitoefenen. Zijn Lidmaatschapsverplichtingen blijven bestaan.
3. Een besluit tot schorsing wordt door het Bestuur genomen en kan slechts
worden genomen met ten minste twee/derde (2/3) van de geldig uitgebrachte
stemmen.
Artikel 12 – 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.
Artikel 13 – Beroep tegen schorsing, opzegging of ontzetting
1. Een Lid, wiens Lidmaatschap namens de Coöperatie is opgezegd krachtens het
bepaalde in artikel 9 (Opzegging Lidmaatschap door Coöperatie), die uit het
Lidmaatschap is ontzet krachtens het bepaalde in artikel 10 (Ontzetting
(royement) door Coöperatie) of die krachtens het bepaalde in artikel 11
(Schorsing van een Lid) is geschorst, kan daartegen bij de ALV binnen een
maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep komen.
2. De ALV kan het door het Bestuur genomen besluit bekrachtigen of vernietigen.
De ALV kan voorts bepalen dat degene die een beroep bij de ALV heeft
ingesteld, de kosten, verbonden aan de behandeling van het beroep dient te
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vergoeden.
Gedurende de behandeling van het beroep wordt het Lid geacht te zijn
geschorst, ook ten aanzien van eventuele functies die bij binnen de Coöperatie
bekleedt. Artikel 11 lid 2 (Schorsing van een Lid) is van overeenkomstige
toepassing.
4. Wanneer tegen een besluit als bedoeld in artikel 9 (Opzegging Lidmaatschap
door Coöperatie) en artikel 10 (Ontzetting (royement) door Coöperatie) geen
beroep wordt ingesteld, eindigt het Lidmaatschap in geval van opzegging op
de daartoe in het besluit genoemde datum en in geval van ontzetting op de
dag van het besluit.
5. In geval van bekrachtiging na ingesteld beroep eindigt het Lidmaatschap op de
datum van het besluit van de ALV.
6. Indien de ALV besluit tot vernietiging van een besluit tot opzegging of
ontzetting, dan wel niet binnen drie maanden na het beroep dienaangaande
een besluit heeft genomen, wordt het Lidmaatschap van het desbetreffende
Lid als niet geëindigd beschouwd.
7. De schorsing als Lid, de opzegging van het Lidmaatschap namens de
Coöperatie, de ontzetting uit het Lidmaatschap en het beroep kunnen nader in
een reglement als bedoeld in artikel 37 (Reglementen) worden geregeld.
Artikel 14 – Ledencertificaten
1. Het ledenkapitaal van de Coöperatie wordt belichaamd door Ledencertificaten.
Ieder Ledencertificaat heeft een nominale waarde van tweehonderdvijftig euro
(EUR 250,00). Door de Coöperatie wordt geen rente vergoed over het
ledenkapitaal.
2. a. Ieder Lid is verplicht, onder de door het Bestuur vast te stellen
voorwaarden, bij zijn toetreding ten minste één Ledencertificaat te nemen
onder gehoudenheid tot storting van het nominale bedrag ervan in geld,
te voldoen voor of op het tijdstip van de verkrijging. Over het aantal toe
te wijzen Ledencertificaten beslist het Bestuur naar algemene, door haar
vast te stellen, maatstaven.
b. Elk Lid is verplicht om gedurende zijn Lidmaatschap voor ten minste één
Ledencertificaat deel te nemen in het ledenkapitaal van de Coöperatie.
c. De Coöperatie kan geen Ledencertificaten houden.
3. De Ledencertificaten luiden op naam. Er worden geen Ledencertificaatbewijzen
uitgegeven.
4. Van het door ieder Lid te houden aantal Ledencertificaten wordt melding
gemaakt in het Ledenregister als bedoeld in artikel 5 lid 4 (Aanvraag, toelating
en administratie van het Lidmaatschap). De Coöperatie houdt nauwkeurig
aantekening van de uitgifte, overdracht en overgang van Ledencertificaten. De
aldus bijgehouden administratie, welke in het bijzonder moet vermelden de
data van uitgifte, overdracht en overgang, geldt als volledig bewijs ten aanzien
van het bezit van Ledencertificaten van de Leden, behoudens tegenbewijs door
het Lid.
5. Uitgifte van nieuwe Ledencertificaten aan Leden geschiedt krachtens een
besluit van het Bestuur op de tijdstippen en voorwaarden als in het
Bestuursbesluit bepaald.
6. Indien een Lid extra Ledencertificaten wenst te verkrijgen, richt hij een daartoe
3.
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strekkend verzoek tot het Bestuur op een door het Bestuur vast te stellen
formulier en overigens op door het Bestuur vast te stellen voorwaarden. De
aanvrager vermeldt het aantal Ledencertificaten dat hij wil verkrijgen en
verstrekt alle door het Bestuur nodig geoordeelde gegevens. Het Bestuur
beslist over de aanvraag, die kan worden geweigerd indien het de toewijzing
van Ledencertificaten niet in het belang van de Coöperatie acht.
Een Lid kan zonder goedkeuring van het Bestuur, aan welke goedkeuring
voorwaarden kunnen worden verbonden nimmer meer Ledencertificaten
verwerven dan overeenkomt met nominaal vijfentwintigduizend euro
(EUR 25.000,00).
Indien een Lid door een andere omstandigheid dan in lid 6 beschreven, houder
is geworden van meer Ledencertificaten dan overeenkomt met nominaal
vijfentwintigduizend euro (EUR 25.000,00), is hij verplicht de boven voormelde
grens gehouden Ledencertificaten binnen zes weken, nadat voormelde
omstandigheid zich heeft voorgedaan, te vervreemden en te leveren hetzij aan
de Coöperatie, ten gevolge waarvan deze Ledencertificaten komen te vervallen,
hetzij aan een Lid, die het maximum aantal als bedoeld in lid 7, nog niet heeft
bereikt. Het bepaalde in artikel 15 (Levering of inkoop Ledencertificaten bij
einde Lidmaatschap) omtrent de prijsvaststelling is van overeenkomstige
toepassing op de prijsvaststelling van Ledencertificaten, die op grond van dit
lid moeten worden overgedragen.
Ingeval een Lid waarop lid 8 van dit artikel van toepassing is in gebreke blijft
aan zijn verplichting als bedoeld in lid 8 te voldoen, is het Bestuur
onherroepelijk gemachtigd de betreffende Ledencertificaten aan de Coöperatie
te leveren, ten gevolge waarvan deze Ledencertificaten komen te vervallen,
terwijl de opbrengst na aftrek van alle kosten aan het betreffende Lid moet
worden uitgekeerd.
De Ledencertificaten zijn niet vatbaar voor verpanding, vruchtgebruik,
vervreemding of overgang, onverminderd het bepaalde in de leden 11 en 12
van dit artikel.
Ledencertificaten zijn slechts overdraagbaar:
a. tussen Leden onderling, met inachtneming van lid 2 onder b. en de leden
7 en 8 van dit artikel;
b. tezamen met het Lidmaatschap, zoals omschreven in artikel 6 lid 2
(Overdracht en overgang van
Lidmaatschapsrecht/pandrecht/vruchtgebruik).
Ledencertificaten zijn voor overgang vatbaar:
a. in geval van juridische fusie of splitsing, tezamen met het Lidmaatschap,
overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 lid 4 (Overdracht en overgang
van Lidmaatschapsrecht/pandrecht/vruchtgebruik);
b. in geval van overlijden van een Lid, tezamen met het Lidmaatschap,
overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 lid 5 (Overdracht en overgang
van Lidmaatschapsrecht/pandrecht/vruchtgebruik);
Levering van Ledencertificaten geschiedt bij een daartoe bestemde akte
waarbij de betrokkenen partij zijn, gevolgd door schriftelijke mededeling
daarvan aan de Coöperatie.
Al hetgeen naar het oordeel van het Bestuur met betrekking tot de
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Ledencertificaten regeling behoeft, kan nader worden uitgewerkt in een
reglement dat zal worden vastgesteld met inachtneming van het bepaalde in
artikel 37 (Reglementen).
Artikel 15 – Levering of inkoop Ledencertificaten bij einde Lidmaatschap
1. Indien het Lidmaatschap eindigt is het gewezen Lid, waaronder voor de
toepassing van dit artikel mede worden verstaan zijn rechtverkrijgende(n) en
degene(n), die zijn rechten uitoefen(t) (en), verplicht onder goedkeuring van
het Bestuur, zijn Ledencertificaten binnen zes maanden na de beëindiging van
het Lidmaatschap te leveren (of toe te delen) aan een Lid, evenwel met
inachtneming van het daaromtrent in artikel 14 lid 7 (Ledencertificaten)
bepaalde. De verkrijger(s) van de Ledencertificaten treedt/treden, voor zover
het door hem/hen overgenomen Ledencertificaten betreft, in de aan deze
Ledencertificaten verbonden rechten en verplichtingen van het gewezen Lid.
2. Indien binnen de daarvoor gestelde termijn geen overdracht of toedeling van
de Ledencertificaten als bedoeld in het vorige lid heeft plaatsgehad, is het
gewezen Lid verplicht de Ledencertificaten aan de Coöperatie over te dragen,
ten gevolge waarvan deze Ledencertificaten komen te vervallen. De Coöperatie
is in dit geval binnen een jaar na de beëindiging van het Lidmaatschap tot
afname van die Ledencertificaten verplicht.
3. De inkoop van Ledencertificaten door de Coöperatie op grond van het vorige
lid geschiedt ingevolge een besluit van het Bestuur tegen het lagere bedrag
van de volgende twee bedragen:
a. de nominale waarde;
b. de netto vermogenswaarde per Ledencertificaat volgens de laatst
gecontroleerde (interim) balans voorafgaand aan de inkoop door de
Coöperatie.
4. Indien aan de verplichting tot overdracht, bedoeld in lid 2, binnen een door het
Bestuur vast te stellen termijn niet wordt voldaan, is het Bestuur
onherroepelijk tot overdracht van de Ledencertificaten aan de Coöperatie
gemachtigd.
5. Het Bestuur is bevoegd de in lid 1 genoemde termijn van zes maanden te
verlengen indien daartoe naar zijn oordeel redenen aanwezig zijn.
6. Indien Ledencertificaten tot een onverdeeldheid behoren, kunnen de
gezamenlijke gerechtigden zich slechts door een door hen tezamen schriftelijk
aan te wijzen persoon tegenover de Coöperatie doen vertegenwoordigen.
7. Levering van aandelen geschiedt op de wijze als bepaald in artikel 14 lid 13
(Ledencertificaten).
Artikel 16 – Inkoop van Ledencertificaten anders dan na einde Lidmaatschap
De ALV kan met inachtneming van het bepaalde in artikel 14 lid 2
(Ledencertificaten) na een daartoe strekkend verzoek van een Lid, op voorstel van
het Bestuur, bepalen, dat Ledencertificaten door de Coöperatie van het Lid worden
ingekocht zonder dat het Lid heeft opgehouden Lid van de Coöperatie te zijn, ten
gevolge waarvan deze Ledencertificaten komen te vervallen. Dit besluit kan alleen
worden genomen met een Versterkte Meerderheid.
Het Bestuur geeft alleen gevolg aan dit besluit, onder de voorwaarde dat de
Coöperatie over voldoende middelen beschikt en naar het redelijk oordeel van het
Bestuur bedoelde uitbetaling de liquiditeit van de Coöperatie niet in gevaar brengt.
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Artikel 17 – Bestuur: samenstelling en benoeming
1. De Coöperatie heeft een Bestuur bestaande uit vier personen, te weten een
Bestuurder A, een Bestuurder B, een Bestuurder C en een Bestuurder D.
Het Bestuur heeft een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het
Bestuur voorziet zelf in de verdeling van de functies, tenzij de ALV zich het
recht voorbehoudt de voorzitter te benoemen. De functies van secretaris en
penningmeester kunnen in één persoon worden verenigd.
Een niet-voltallig Bestuur behoudt zijn bevoegdheden.
Het Bestuur draagt er zorg voor dat de ALV zo spoedig mogelijk in de
vacatures kan voorzien.
2. De ALV benoemt de Bestuurders A, B en C. In afwijking van het bepaalde in
artikel 2:37 lid 2 BW wordt Bestuurder D met gebruikmaking van de
mogelijkheid als bedoeld in artikel 2:37 lid 3 BW benoemd door de Vergadering
van Leden D.
De Bestuurders kunnen buiten de leden worden benoemd.
Tot Bestuurder kunnen enkel natuurlijke personen worden benoemd.
Tot Bestuurder kunnen niet worden benoemd:
a. commissarissen, bestuurders of werknemers van Energiebedrijf Thermo
Bello B.V. of van een met haar in een groep verbonden vennootschap;
b. de echtgenoten, geregistreerde partners en bloed- en aanverwanten in de
rechte lijn van de personen bedoeld onder a.
3. De benoeming van Bestuurders – met uitzondering van de Bestuurder D - vindt
plaats uit een bindende voordracht, op te maken door:
a. de Vergadering van Leden A voor wat betreft een Bestuurder A;
b. de Vergadering van Leden B voor wat betreft een Bestuurder B;
c. de Vergadering van Leden C voor wat betreft een Bestuurder C.
De voordracht wordt bij de oproeping voor de ALV meegedeeld.
De voordracht is bindend. Aan de voordracht kan evenwel het bindend karakter
worden ontnomen door een besluit van de ALV, met een Bijzondere
Meerderheid.
Indien de voordracht één kandidaat voor een te vervullen plaats bevat, heeft
een besluit over de voordracht tot gevolg dat de kandidaat is benoemd, tenzij
het bindend karakter aan de voordracht wordt ontnomen.
Als de ALV het bindend karakter aan de voordracht heeft ontnomen, is zij vrij
in de benoeming.
De ALV is ook vrij in de benoeming als de voordracht niet uiterlijk bij de
oproeping voor de ALV door het Bestuur is meegedeeld.
Ingeval van een vacature zal het Bestuur een Vergadering van Leden van de
desbetreffende soort bijeenroepen teneinde een voordracht tot benoeming van
een Bestuurder op te stellen. De oproeping tot deze vergadering dient zodanig
te geschieden dat deze binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature
wordt gehouden. Indien binnen drie maanden na het ontstaan van die
vacature geen voordracht is ingediend, is de ALV vrij in de benoeming.
4. Een Bestuurder kan te allen tijde worden geschorst en ontslagen door het
Orgaan dat hem heeft benoemd.
Als de ALV op grond van het bepaalde in de vorige zin bevoegd is tot schorsing
en ontslag van een Bestuurder, geschiedt dit door een besluit met een
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Bijzondere Meerderheid, tenzij het besluit wordt genomen op voorstel van de
Vergadering van Leden van dezelfde soort als de Bestuurder die het betreft.
5. a. Bestuurders worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar.
Het Bestuur stelt aan de hand van de voorgeschreven zittingsduur een
rooster van aftreden vast. Daarbij moet worden voorkomen dat het
periodiek aftreden een evenwichtig functioneren van het Bestuur in
gevaar brengt, om welke reden het Bestuur van geval tot geval de
zittingsduur van een Bestuurder mag verlengen met ten hoogste één jaar.
Een volgens het rooster aftredende Bestuurder is eenmaal onmiddellijk
herbenoembaar. Nadien komt een Bestuurder pas weer voor benoeming
als Bestuurder in aanmerking nadat ten minste één jaar na zijn laatste
defungeren is verstreken.
b. Als een Bestuurder wordt benoemd in een tussentijdse vacature neemt hij
op het rooster de plaats in van degene in wiens vacature hij werd
benoemd.
6. Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer leden van het Bestuur zijn
de overblijvende leden van het Bestuur of is het enig overblijvende lid van het
Bestuur tijdelijk met het gehele bestuur belast. Ingeval van ontstentenis neemt
de ALV zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve
voorziening te doen treffen.
Artikel 18 – Bestuur: einde functie, schorsing
1. Een lidmaatschap van het Bestuur eindigt:
- door aftreden van een Bestuurder (bedanken);
- door verloop van de termijn waarvoor de Bestuurder is benoemd,
behoudens verlenging van die termijn door het Bestuur als bedoeld in
artikel 17 lid 5 onder a. (Bestuur: samenstelling en benoeming);
- door overlijden van een Bestuurder;
- door ondercuratelestelling van een Bestuurder of onder bewindstelling
van zijn gehele vermogen;
- als de Bestuurder niet meer voldoet aan de vereisten als opgenomen in
artikel 17 lid 2 (Bestuur: samenstelling en benoeming) om als Bestuurder
te kunnen worden benoemd;
- door ontslag van de Bestuurder op grond van een besluit van het Orgaan
dat hem heeft benoemd, met inachtneming van het bepaalde in artikel 17
lid 4 (Bestuur: samenstelling en benoeming);
- wanneer de Bestuurder in staat van faillissement wordt verklaard, een
regeling in het kader van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen
op hem van toepassing wordt verklaard of hij surseance van betaling
verkrijgt.
2. Een Bestuurder kan te allen tijde worden geschorst door het Orgaan dat hem
heeft benoemd, met inachtneming van het bepaalde in artikel 17 lid 4
(Bestuur: samenstelling en benoeming).
De schorsing beloopt ten hoogste drie maanden en kan door de ALV eenmaal
met die termijn worden verlengd. Volgt gedurende de schorsing geen ontslag,
dan is de schorsing na het verloop van de termijn geëindigd. De Bestuurder
wordt in de gelegenheid gesteld zich in de betreffende ALV te verantwoorden
en kan zich daarin door een raadsman laten bijstaan.
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Artikel 19 – Bestuur: bijeenroeping, vergaderingen, besluitvorming
1. Iedere Bestuurder is bevoegd een vergadering van het Bestuur bijeen te
roepen.
Het Bestuur vergadert:
a. ten minste vier keer per jaar en steeds onmiddellijk voorafgaand aan een
vergadering van de ALV;
b. steeds wanneer er een besluit noodzakelijk is van de algemene
vergadering van aandeelhouders van Energiebedrijf Thermo Bello B.V.;
c. indien een Bestuurder een Bestuursvergadering noodzakelijk acht.
2. De bijeenroeping van de vergaderingen van het Bestuur vindt schriftelijk
plaats, met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, de dag
van bijeenroeping en die van de vergadering niet meegerekend, onder opgave
van de dag, het aanvangstijdstip en de plaats van de vergadering en van de te
behandelen onderwerpen (agenda).
De Bestuurder die voor dit doel een adres aan de Coöperatie bekend heeft
gemaakt, kan tot de vergaderingen van het Bestuur worden opgeroepen door
een langs elektronische weg aan dat adres toegezonden leesbaar en
reproduceerbaar bericht.
3. De vergaderingen van het Bestuur worden gehouden op de plaats te bepalen
door degene die de vergadering bijeenroept.
4. Als wordt gehandeld in strijd met een van de bepalingen van de twee vorige
leden kan het Bestuur toch rechtsgeldige besluiten nemen, als alle Bestuurders
in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
5. Een Bestuurder kan aan een andere Bestuurder schriftelijk volmacht verlenen
om zich in de vergadering te laten vertegenwoordigen. Een elektronisch
vastgelegde volmacht geldt als een schriftelijke volmacht.
Een Bestuurder kan slechts één andere Bestuurder in de vergadering
vertegenwoordigen.
6. Bestuurder A, en Bestuurder D hebben ieder drie stemmen in de vergaderingen
van het Bestuur.
Bestuurder B en Bestuurder C hebben ieder twee stemmen in de vergaderingen
van het Bestuur.
ledere Bestuurder oefent zijn stemrecht uit in vrijheid, derhalve zonder
gebonden te zijn aan enige instructie.
Voor zover in deze Statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven,
worden de besluiten door het Bestuur genomen met (gewone) meerderheid
van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de
voorzitter doorslaggevend.
Artikel 20 - Bestuur: leiding van de vergaderingen, notulen, besluitvorming
buiten vergadering
1. De voorzitter leidt de vergaderingen van het Bestuur; bij zijn afwezigheid
voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
2. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de
vergaderingen worden gehouden.
3. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de
vergadering over de uitslag van een stemming is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd
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gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na
het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist,
dan vindt een nieuwe stemming plaats als de meerderheid van de vergadering
of, als de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk plaatsvond,
een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming
vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
4. Van het verhandelde in de vergaderingen van het Bestuur worden notulen
gehouden door de secretaris of een daartoe door de voorzitter van de
vergadering aangewezen persoon.
De notulen worden - nadat zij zijn vastgesteld - door de voorzitter en de
notulist van de vergadering ondertekend.
5. Het Bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen
als alle Bestuurders zich schriftelijk vóór het voorstel hebben verklaard.
Onder een schriftelijke verklaring wordt ook begrepen een langs elektronische
weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat het
Bestuur voor dit doel heeft vastgesteld en aan alle Bestuurders bekend heeft
gemaakt.
6.
Het Bestuur kan een reglement opstellen waarin zijn interne
aangelegenheden, daaronder begrepen een taakverdeling, worden geregeld.
Artikel 21 – Bestuur: taken en bevoegdheden en bijzondere besluiten
1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Coöperatie binnen de grenzen
van het statutaire doel. Iedere Bestuurder is tegenover de Coöperatie verplicht
tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak.
Tot de Bestuurstaak behoren de verantwoordelijkheid voor de realisatie van de
doelstellingen van de Coöperatie, de vaststelling van de strategie en het beleid
en de daaruit voorvloeiende resultatenontwikkeling.
Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Coöperatie en van
alles met betrekking tot de werkzaamheden van de Coöperatie, naar de eisen
die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie
te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en
verplichtingen van de Coöperatie kunnen worden gekend.
Het Bestuur is verplicht de bedoelde boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
2. Onverminderd het elders in de Statuten dienaangaande bepaalde, heeft het
Bestuur de goedkeuring van de ALV nodig voor besluiten tot:
a. het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden en
bezwaren van registergoederen;
b. het aangaan van kredietovereenkomsten en van geldleningen ten behoeve
en ten laste van de Coöperatie, met uitzondering van opnamen ten laste
van een bestaand krediet;
c. het aangaan van overeenkomsten waarbij de Coöperatie zich als borg of
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich sterk maakt voor een derde of
zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt;
d. het voeren van rechtsgedingen, het nemen van executoriale maatregelen,
het sluiten van vaststellingsovereenkomsten en het onderwerpen van
geschillen aan de beslissing van scheidslieden, een en ander met
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uitzondering van het nemen van maatregelen die tot het bewaren van
recht noodzakelijk zijn;
e. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de Coöperatie
of een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of
vennootschap, waaronder begrepen het toe- en uittreden als vennoot in
een vennootschap, als deze samenwerking of verbreking van ingrijpende
betekenis is voor de Coöperatie;
f. het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste een vierde van
het bedrag van het eigen vermogen volgens de balans met toelichting van
de Coöperatie, door haar of een afhankelijke maatschappij in het kapitaal
van een vennootschap en ook het ingrijpend vergroten of verminderen van
een dergelijke deelneming;
g. het vervreemden (van een zelfstandig onderdeel) van de met de
Coöperatie verbonden onderneming;
h. het doen van investeringen die een bedrag gelijk aan ten minste een
vierde gedeelte van het eigen vermogen van de Coöperatie volgens haar
balans met toelichting vereisen;
i. het aanvragen van faillissement en het aanvragen van surseance van
betaling;
j. het doen van een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van
een aanmerkelijk aantal werknemers van de Coöperatie of van een
afhankelijke maatschappij;
k. het verlenen van volmacht aan procuratiehouders en het vaststellen van
hun vertegenwoordigingsbevoegdheid;
l. het aangaan van aandeelhoudersovereenkomsten namens de Coöperatie;
m. het aangaan, wijzigen of beëindigen van arbeidsovereenkomsten;
n. het nemen van besluiten waartoe de ALV heeft besloten dat deze aan
haar goedkeuring zijn onderworpen. Een dergelijk besluit van de ALV moet
de betreffende Bestuursbesluiten duidelijk omschrijven en moet
onmiddellijk aan het Bestuur worden meegedeeld. In een dergelijk besluit
bepaalt de ALV tevens met welke meerderheid en quorum door haar tot de
aldus voorgeschreven goedkeuring kan worden besloten, waarbij de ALV
keuze heeft uit de navolgende mogelijkheden:
(i) Gewone Meerderheid;
(ii) Versterkte Meerderheid.
Het besluit tot het onderwerpen van Bestuursbesluiten aan de
goedkeuring van de ALV wordt genomen met een Versterkte Meerderheid;
o. alsmede voor besluiten als bedoeld in lid 4 onder a. tot en met d.
Het ontbreken van de ingevolge dit lid vereiste goedkeuring tast de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur of de Bestuurders niet aan.
Onverminderd het in lid 2 bepaalde en met inachtneming van het in lid 4
bepaalde, is het Bestuur in de uitoefening van zijn taak in het bijzonder
bevoegd tot het nemen van besluiten betreffende:
a. het uitoefenen van stemrecht op de door de Coöperatie gehouden
aandelen in het kapitaal van een directe of indirecte dochtermaatschappij
van de Coöperatie, hierna te noemen: "groepsvennootschap", alsook op
aandelen die een deelneming vormen, waaronder begrepen de door de
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Coöperatie gehouden aandelen in het kapitaal van Energiebedrijf Thermo
Bello B.V.;
b. het doen van voorstellen aan de ALV tot benoeming van de accountant
van de Coöperatie;
c. het opmaken van de jaarrekening van de Coöperatie;
d. de bestemming van het resultaat, onverminderd het bepaalde in artikel 31
(Winst);
e. een voorstel tot Statutenwijziging; en
f. het doen van een voorstel tot juridische fusie, splitsing en ontbinding van
de Coöperatie.
Het Bestuur is voorts bevoegd namens de Coöperatie als enig aandeelhouder
van Energiebedrijf Thermo Bello B.V. aan het Bestuur van Energiebedrijf
Thermo Bello B.V. aanwijzingen te geven.
De volgende besluiten van het Bestuur kunnen (in afwijking van het bepaalde
in artikel 19 (Bestuur: bijeenroeping, vergaderingen, besluitvorming) lid 6)
slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste vijfenzeventig
procent (75%) van het aantal door de Bestuurders uitgebrachte geldige
stemmen in Bestuursvergadering waarin alle Bestuurders aanwezig en/of
vertegenwoordigd zijn:
a. het vervreemden van aandelen in het kapitaal van een
groepsvennootschap;
b. het vervreemden van meer dan tien procent (10%) van de activa van
Coöperatie of van een groepsvennootschap;
c. het vervreemden van intellectuele eigendomsrechten gehouden door de
Coöperatie of enige groepsvennootschap;
d. het aanvragen van surseance van betaling of faillissement door de
Coöperatie;
e. het uitoefenen van stemrecht op aandelen in een groepsvennootschap
alsook aandelen die een deelneming vormen, waaronder begrepen de door
de Coöperatie gehouden aandelen in het kapitaal van Energiebedrijf
Thermo Bello B.V., indien het een hierna genoemd besluit betreft:
(i) een besluit tot juridische fusie en juridische splitsing;
(ii) een besluit tot wijziging van de statuten;
(iii) het besluit tot ontbinding;
(iv) een besluit tot uitgifte van aandelen;
(v) een besluit tot het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen;
(vi) een besluit tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht;
(vii) een besluit tot machtiging tot verkrijging van aandelen of
certificaten in het eigen kapitaal;
(viii) een besluit tot vervreemding van verkregen aandelen in het eigen
kapitaal of certificaten daarvan in het eigen kapitaal;
(ix) een besluit tot het benoemen van de accountant;
(x) een besluit tot het verlenen van opdracht aan de directie tot het
doen van een aanvraag tot faillietverklaring;
(xi) een besluit tot het vaststellen van de enkelvoudige en voor zover van
toepassing de geconsolideerde jaarrekening;
(xii) een besluit tot het doen van een uitkering uit de winst van het
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lopende boekjaar of reserves; en
(xiii) een besluit dat de goedkeuring van de algemene vergadering van die
groepsvennootschap respectievelijk deelneming betreft, op een door
het bestuur van die groepsvennootschap respectievelijk deelneming
voorgesteld besluit.
Artikel 22 – Vertegenwoordiging
1. Het Bestuur (in de zin van alle Bestuurders gezamenlijk handelend)
vertegenwoordigt de Coöperatie.
Het Bestuur kan ook vertegenwoordigd worden door:
- drie Bestuurders gezamenlijk handelend; of
- Bestuurder A en Bestuurder D tezamen.
2. In alle gevallen waarin de Coöperatie een tegenstrijdig belang heeft met één
of meer Bestuurders, ongeacht of de betreffende Bestuurder(s)
optreedt/optreden in een privé, zakelijke of andere hoedanigheid, blijft de
bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de Coöperatie als vermeld in het
voorgaande lid, tenzij de ALV een of meer personen heeft aangewezen om de
Coöperatie in het desbetreffende geval dan wel in het algemeen in geval van
een zodanig tegenstrijdig belang te vertegenwoordigen. De Bestuurder met
tegenstrijdig belang kan ook als zodanig worden benoemd.
Artikel 23 – Commissies en werkgroepen
1. Het Bestuur kan zich in zijn werkzaamheden doen bijstaan of onder zijn
verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door
een of meer commissies en werkgroepen die door het Bestuur ingesteld en ook
weer opgeheven kunnen worden.
2. Taken, samenstelling en werkwijze van deze commissies en werkgroepen
worden door het Bestuur bepaald.
3. Bestuurders kunnen geen lid van de commissies en werkgroepen zijn.
4. Ten aanzien van iedere commissie of werkgroep zal door het Bestuur een
Bestuurder worden aangewezen die de verantwoordelijkheid heeft over de
werkzaamheden van de commissie of werkgroep en zich actief met de
werkzaamheden van de commissie of werkgroep zal bezighouden.
5. Zo nodig legt een commissie of werkgroep verantwoording af voor haar
werkzaamheden per een nader tussen de betrokken Bestuurder en de
commissie of werkgroep overeen te komen termijn, dit ter beoordeling van de
betrokken Bestuurder.
6. De commissies en werkgroepen hebben geen mandaat om namens de
Coöperatie naar buiten op te treden, tenzij hen dit uitdrukkelijk verleend wordt
door het Bestuur.
7. Nadere regels omtrent de inrichting en het functioneren van commissies en
werkgroepen kunnen worden opgenomen in een door het Bestuur vast te
stellen reglement. Een dergelijk reglement mag niet in strijd zijn met de
Statuten.
Artikel 24 – Boekjaar, verslaggeving en verantwoording
1. Het boekjaar van de Coöperatie is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens
verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de ALV op
grond van bijzondere omstandigheden, maakt het Bestuur een jaarrekening op
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en legt deze voor de Leden ter inzage op het kantoor van de Coöperatie.
Binnen deze termijn legt het Bestuur ook het jaarverslag ter inzage van de
Leden, tenzij de artikelen 2:396 lid 7, 2:403 of 2:58 lid 5 BW voor de
Coöperatie gelden.
De Leden kunnen de stukken als bedoeld in dit lid inzien op het kantoor van de
Coöperatie en er kosteloos een afschrift van krijgen uiterlijk vanaf de dag van
de oproeping voor de ALV als bedoeld in lid 7 van dit artikel.
3. De opgemaakte jaarrekening wordt ondertekend door de Bestuurders.
Ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan
onder opgave van redenen melding gemaakt.
4. De Coöperatie kan en, indien wettelijk vereist, zal aan een registeraccountant
of andere deskundige als bedoeld in artikel 2:393 BW dan wel een organisatie
waarin zodanige deskundigen samenwerken, opdracht verlenen tot onderzoek
van de opgemaakte jaarrekening, welke opdracht zal worden verleend door de
Algemene Vergadering. Indien de Algemene Vergadering nalaat de opdracht te
verlenen zal het Bestuur daartoe bevoegd zijn. De ALV kan de opdracht te allen
tijde intrekken en deze aan een andere deskundige verlenen.
5. De deskundige brengt over zijn onderzoek verslag uit aan het Bestuur en de
ALV. De deskundige geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer.
6. Voor de gevallen waarin de wet dat toestaat, kan het verlenen van de in lid 4
van dit artikel bedoelde opdracht achterwege blijven.
Wordt over de getrouwheid van de stukken aan de ALV geen verklaring als
bedoeld in lid 5 van dit artikel overgelegd, dan worden voorafgaand aan de
ALV als bedoeld in lid 7 van dit artikel de jaarstukken gecontroleerd door een
door de ALV te benoemen controlecommissie van ten minste twee Leden die
geen deel mogen uitmaken van het Bestuur. Het Bestuur is verplicht om de
controlecommissie inzage te geven in de gehele boekhouding en de stukken
die daarop betrekking hebben en om alle door haar gewenste inlichtingen te
verstrekken. Als de commissie dat voor een juiste vervulling van haar taak
noodzakelijk acht, kan zij zich laten bijstaan door een externe deskundige.
Deze commissie zal de jaarrekening onderzoeken en aan de ALV verslag
uitbrengen van haar bevindingen zoals bedoeld in artikel 2:48 lid 2 BW.
7. De jaarrekening wordt vastgesteld door de ALV die het Bestuur uiterlijk een
maand na afloop van de in lid 2 van dit artikel bedoelde termijn doet houden.
Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is geweest,
zal aan de ALV het voorstel worden gedaan om kwijting te verlenen aan de
Bestuurders voor het door hen in het betreffende boekjaar gevoerde beleid,
voor zover van dat beleid uit de jaarrekening of het jaarverslag blijkt of dat
beleid aan de ALV bekend is gemaakt.
Artikel 25 – De ALV: bevoegdheid en jaarvergadering
1. Aan de ALV komen in de Coöperatie alle bevoegdheden toe, die niet door de
wet of de Statuten aan andere Organen zijn opgedragen.
2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt de ALV als
bedoeld in Artikel 24 lid 7 (Boekjaar, verslaggeving en verantwoording) - de
jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de
orde:
a. het verslag van het Bestuur over het afgelopen boekjaar;
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het voorstel tot het al of niet goedkeuren van de jaarstukken over het
afgelopen boekjaar;
c. het voorstel tot verlenen van kwijting aan het Bestuur;
d. de benoeming van een deskundige of de leden van de controlecommissie
voor het nieuwe boekjaar;
e. de benoeming van Bestuurders als er in het Bestuur vacatures bestaan; en
f. de voorstellen van het Bestuur of de leden, zoals aangekondigd bij de
oproeping voor de vergadering.
3. Uiterlijk één maand voor het verstrijken van het boekjaar legt het Bestuur de
begroting voor het komende boekjaar ter inzage voor de Leden.
Artikel 26 – De ALV: oproeping
1. De ALV wordt bijeengeroepen door het Bestuur.
Een aantal Leden, samen bevoegd tot het uitbrengen van ten minste een
tiende deel van de stemmen, kan het Bestuur schriftelijk verzoeken een ALV
bijeen te roepen binnen vier weken na dat verzoek. Als het Bestuur niet binnen
veertien dagen na ontvangst van dat verzoek de uitnodiging tot de vergadering
heeft laten uitgaan, kunnen de verzoekers zelf de vergadering bijeenroepen.
Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek bedoeld in de vorige alinea
wordt ook voldaan als het verzoek elektronisch is vastgelegd.
2. De oproeping tot de ALV vindt plaats door middel van een schriftelijk bericht
aan de adressen van de Leden volgens het ledenregister.
De bijeenroeping kan, als een Lid hiermee instemt, ook plaatsvinden door een
langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan
het adres dat door het Lid voor dit doel is bekend gemaakt.
3. De termijn van oproeping bedraagt ten minste veertien dagen, de dag van de
oproeping en de dag van de vergadering niet meegerekend.
4. Naast de plaats, datum en tijd van de vergadering, moet de oproeping een
agenda bevatten waaruit blijkt welke onderwerpen aan de orde worden
gesteld.
De ALV wordt gehouden ter plaatse in Nederland als in de oproeping is bepaald.
5. Als de bijeenroeping van de ALV niet op de juiste wijze plaatsvond, kan de ALV
niettemin een rechtsgeldig besluit nemen als het Bestuur voorkennis heeft van
dat besluit en dat besluit eenstemmig wordt genomen door alle Leden.
Het bepaalde in de eerste zin van dit lid is van overeenkomstige toepassing op
besluitvorming door de ALV als onderwerpen worden behandeld die niet op de
agenda zijn vermeld.
Artikel 27 – De ALV: toegang en stemrecht
1. Toegang tot de ALV hebben alle Bestuurders en alle Leden van de Coöperatie
die niet zijn geschorst of wiens vergader- en stemrecht niet is opgeschort op
grond van artikel 4 lid 4 (Voorwaarden waar Leden aan moeten voldoen). De
vergadering kan besluiten ook andere personen tot (een deel van) de
vergadering toe te laten. Geschorste Leden en Leden van wie het Lidmaatschap
is opgezegd of die uit het Lidmaatschap zijn ontzet, hebben toegang tot dat
deel van de vergadering waar het beroep tegen schorsing, opzegging of
ontzetting aan de orde is.
2. Alle niet geschorste Leden zijn stemgerechtigd in de ALV.
Het aantal stemmen dat een Lid kan uitbrengen, wordt als volgt vastgesteld:
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ieder Lid A heeft een zodanig aantal stemmen, dat aan de Leden A
tezamen drie/tienden van het totaal aantal in de ALV uit te brengen
stemmen toekomen, terwijl aan hen in hun onderlinge verhouding ieder
een gelijk aantal stemmen toekomt;
(ii) ieder Lid B heeft een zodanig aantal stemmen, dat aan de Leden B
tezamen twee/tienden van het totaal aantal in de ALV uit te brengen
stemmen toekomen, terwijl aan hen in hun onderlinge verhouding ieder
een gelijk aantal stemmen toekomt;
(iii) ieder Lid C heeft een zodanig aantal stemmen, dat aan de Leden C
tezamen twee/tienden van het totaal aantal in de ALV uit te brengen
stemmen toekomen, terwijl aan hen in hun onderlinge verhouding ieder
een gelijk aantal stemmen toekomt;
(iv) ieder Lid D heeft een zodanig aantal stemmen, dat aan de Leden D
tezamen drie/tienden van het totaal aantal in de ALV uit te brengen
stemmen toekomen, terwijl aan hen in hun onderlinge verhouding ieder
een gelijk aantal stemmen toekomt;
en wel zodanig dat ieder Lid te allen tijde ten minste één stem heeft.
De ALV kan besluiten het aantal uit te brengen stemmen te verveelvoudigen
om afronding te voorkomen en/of afronding(sverschillen) te verkleinen, doch
slechts met inachtneming van het bovenstaande, onder handhaving van de
onderlinge stemverhouding tussen respectievelijk de gezamenlijke Leden A, de
gezamenlijke Leden B, de gezamenlijke Leden C en de gezamenlijke Leden D.
Met deze regeling wordt steeds beoogd te bereiken dat aan de Leden A
gezamenlijk, de Leden B gezamenlijk, de Leden C gezamenlijk en de Leden D
gezamenlijk in een ALV een zodanig aantal stemmen toekomt, dat zij in een
ALV hun stemmen uitbrengen in een onderlinge stemverhouding van
respectievelijk drie staat tot twee staat tot twee staat tot drie (3:2:2:3), terwijl
ieder Lid ten minste één stem heeft.
3. Een stemgerechtigd Lid kan een ander stemgerechtigd Lid volmacht geven
namens hem te stemmen.
Deze volmacht moet schriftelijk worden gegeven en vóór de stemming aan het
Bestuur worden overgelegd.
Een Lid kan niet meer dan één ander Lid vertegenwoordigen.
Artikel 28 – De ALV: besluitvorming
1. Voor zover in deze Statuten niet anders is bepaald, wordt een besluit genomen
met een Gewone Meerderheid.
Blanco en ongeldige stemmen tellen niet mee voor de besluitvorming maar
tellen wel mee voor het bepalen van een in deze Statuten voorgeschreven
quorum.
2. Indien in deze Statuten is bepaald dat de geldigheid van een besluit
afhankelijk is van het aantal stemmen dat ter vergadering kan worden
uitgebracht en het vereiste aantal ter vergadering niet kan worden
uitgebracht, dan kan, tenzij deze Statuten in enig geval uitdrukkelijk anders
bepalen, een nieuwe ALV worden bijeengeroepen waarin het besluit kan
worden genomen met een (gewone) meerderheid van de uitgebrachte
stemmen, onafhankelijk van het aantal stemmen dat op deze vergadering kan
worden uitgebracht. Bij de oproeping voor de nieuwe vergadering moet
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worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen,
onafhankelijk van het aantal stemmen dat ter vergadering kan worden
uitgebracht.
De hiervoor bedoelde nieuwe vergadering wordt niet eerder dan vier weken en
niet later dan acht weken na de eerste vergadering gehouden.
3. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter over 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 onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de
voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats
als de meerderheid van de ALV of, als de oorspronkelijke stemming niet
hoofdelijk of schriftelijk plaatsvond, een stemgerechtigde aanwezige dit
verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de
oorspronkelijke stemming.
4. Als bij stemming over de verkiezing van personen bij eerste stemming geen
meerderheid wordt verkregen, zal een nieuwe stemming plaatsvinden. Als ook
dan geen meerderheid verkregen wordt, wordt bij een tussenstemming beslist
tussen welke personen wordt herstemd.
Indien bij een tussenstemming, als in de vorige zin bedoeld, of bij een
eindstemming de stemmen staken, komt geen besluit tot stand, tenzij het gaat
om een stemming over personen die op een bindende voordracht voorkomen,
in welk geval bij een tussenstemming, hij die als eerste op de voordracht staat
kandidaat in de eindstemming zal zijn, respectievelijk bij een eindstemming hij
gekozen is, die als eerste op de voordracht is vermeld.
5. Als de stemmen staken over een voorstel dat niet over de verkiezing van
personen gaat, is het voorstel verworpen.
6. Alle stemmingen vinden mondeling plaats, tenzij de voorzitter of ten minste
drie leden vóór de stemming laat of laten weten een schriftelijke stemming te
verlangen.
Schriftelijke stemming vindt plaats bij ongetekende, gesloten stembriefjes.
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk tenzij een lid hoofdelijke stemming
verlangt.
Een stemgerechtigd lid kan zijn stemrecht niet door middel van een
elektronisch communicatiemiddel uitoefenen.
7. Een eenstemmig besluit van alle Leden, ook al zijn deze niet in een vergadering
bijeen, heeft dezelfde kracht als een besluit van de ALV, als dit met voorkennis
van het Bestuur is genomen.
8. Als in een vergadering alle Leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen mits met algemene stemmen - geldige besluiten worden genomen over alle
aan de orde komende onderwerpen, ook al is het onderwerp niet of niet op de
voorgeschreven wijze bij de oproeping aangekondigd of heeft de oproeping
niet op rechtsgeldige wijze plaatsgevonden.
Artikel 29 – De ALV: leiding en notulen
1. Een ALV wordt geleid door de voorzitter.
Ontbreekt de voorzitter, dan wijst het Bestuur een andere Bestuurder aan als
voorzitter van de vergadering. Wordt ook op deze wijze niet in het
voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
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Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een
ander door de voorzitter van de vergadering daartoe aangewezen persoon
notulen gehouden, die door de voorzitter en de notulist door ondertekening
worden vastgesteld.
Artikel 30 - Vergaderingen van Leden van een bepaalde soort
1. Vergaderingen van Leden van een bepaalde soort worden bijeengeroepen door
het Bestuur of door een of meer Leden van de betreffende soort.
2. In een vergadering van Leden van een bepaalde soort is ieder niet geschorst Lid
van die soort gerechtigd tot het uitbrengen van één stem.
3. Artikel 26 (De ALV: oproeping) tot en met Artikel 29 (De ALV: leiding en
notulen) zijn voor zover mogelijk van overeenkomstige toepassing.
4. Als een Vergadering van Leden van een bepaalde soort op enig moment de
facto niet bestaat omdat de Coöperatie op dat moment geen Leden van de
desbetreffende soort heeft, komen alle in deze Statuten aan dat Orgaan
opgedragen bevoegdheden toe aan de ALV.
Artikel 31 – Winst
1. Ten aanzien van de winstverdeling geldt het volgende:
a. van de behaalde winst wordt aan hen die in het betreffende boekjaar Lid
waren over hun bezit van Ledencertificaten een percentage uitgekeerd, als
vast te stellen door het Bestuur en wel naar evenredigheid van de
nominale waarde van de door hen gehouden Ledencertificaten, hierna te
noemen: ledendividend;
Enige uitkering van ledendividend kan slechts plaatsvinden indien de
liquiditeitspositie en solvabiliteitspositie van de Coöperatie dat
verantwoord maken;
b. het daarna resterende bedrag wordt toegevoegd aan een reserve die ten
doel heeft de continuïteit van de onderneming van de Coöperatie te
waarborgen (algemene reserve). Tenzij de ALV anders bepaalt, mogen uit
de algemene reserve geen uitkeringen aan de Leden plaatsvinden. Een
besluit tot een dergelijke uitkering moet worden genomen met een
Versterkte Meerderheid.
In geval van een overdracht van Ledencertificaten aan de Coöperatie op
grond van het bepaalde in artikel 15 (Levering of inkoop Ledencertificaten
bij einde Lidmaatschap) kan de daarvoor verschuldigde prijs door het
Bestuur echter zonder voorafgaand besluit van de ALV ten laste van
voormelde reserve worden gebracht.
2. Het ledendividend is veertien dagen na vaststelling betaalbaar.
3. Het vastgestelde ledendividend vervalt aan de Coöperatie voor zover dit niet
binnen vijf jaar na betaalbaarstelling is opgevraagd.
4. Op voorstel van het Bestuur kan de ALV besluiten een gedeelte van de in lid 1
sub b. bedoelde reserve op te heffen en te besteden ten gunste van een in het
in artikel 3 lid 3 (Doel) bedoelde nevendoel passende bestemming. Een besluit
tot een dergelijke uitkering moet worden genomen met een Versterkte
Meerderheid.
5. Op voorstel van het Bestuur kan door de ALV een speciale bestemming aan de
winst worden gegeven. Een besluit tot een dergelijke uitkering moet worden
genomen met een Versterkte Meerderheid.
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Artikel 32 – Statutenwijziging
1. De Statuten van de Coöperatie kunnen worden gewijzigd door een besluit van
de ALV. Wanneer aan de ALV een voorstel tot wijziging van de Statuten wordt
gedaan, moet dat steeds bij de oproeping tot de ALV worden vermeld.
2. Degenen die de oproeping tot de ALV ter behandeling van een voorstel tot
Statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging
woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter
inzage leggen. Dit afschrift moet ter inzage liggen tot na afloop van de dag
waarop de vergadering wordt gehouden.
3. Een besluit tot Statutenwijziging moet worden genomen met een Versterkte
Meerderheid.
4. Een Statutenwijziging wordt van kracht onmiddellijk nadat die in een notariële
akte is vastgelegd. Iedere Bestuurder is bevoegd om een Statutenwijziging bij
notariële akte vast te leggen.
Een authentiek afschrift van de akte van wijziging en een doorlopende tekst
van de gewijzigde Statuten moeten worden neergelegd bij het handelsregister.
Artikel 33 - Fusie, splitsing, omzetting
Op een besluit van de ALV tot fusie of splitsing in de zin van titel 7 van Boek 2 BW
en op een besluit van de ALV tot omzetting van de Coöperatie in een andere
rechtsvorm overeenkomstig artikel 2:18 BW, is het bepaalde in het vorige artikel
zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, onverminderd de eisen van de
wet.
Artikel 34 - Ontbinding
1. De Coöperatie kan worden ontbonden door een besluit van de ALV. Het in deze
Statuten bepaalde over een besluit tot Statutenwijziging is van
overeenkomstige toepassing op een besluit tot ontbinding.
Bij het besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig
liquidatiesaldo vastgesteld.
Als de Coöperatie op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft,
houdt zij op te bestaan. In dat geval doet het Bestuur daarvan opgave aan het
handelsregister.
De boeken en stukken van de ontbonden Coöperatie blijven gedurende de door
de wet voorgeschreven periode nadat de Coöperatie heeft opgehouden te
bestaan onder bewaring van de door het Bestuur bij het besluit tot ontbinding
aangewezen persoon. Binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht
moet de aangewezen bewaarder zijn naam en adres opgeven aan het
handelsregister.
2. De Coöperatie wordt bovendien ontbonden door:
- insolventie nadat de Coöperatie in staat van faillissement is verklaard of
door opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel;
- het geheel ontbreken van Leden;
- een daartoe strekkende rechterlijke uitspraak in de bij de wet vermelde
gevallen.
Artikel 35 - Vereffening
1. Het Bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de Coöperatie,
voor zover bij het ontbindingsbesluit geen andere vereffenaar(s) is (zijn)
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aangewezen.
Na het besluit tot ontbinding bevindt de Coöperatie zich in liquidatie.
De Coöperatie blijft na haar ontbinding voortbestaan als en voor zover dit voor
de vereffening van haar vermogen nodig is.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de Statuten voor zoveel
mogelijk en nodig van kracht.
In stukken en aankondigingen die van de Coöperatie uitgaan, moet 'in
liquidatie' aan de naam van de Coöperatie worden toegevoegd.
3. Uit hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen van de
Coöperatie is overgebleven, wordt allereerst, zo mogelijk, terugbetaald het
nominaal bedrag van de Ledencertificaten, vermeerderd met eventueel
achterstallig ledendividend.
Het dan eventueel resterende wordt onder de Leden verdeeld in verhouding
van het nominaal bedrag van hun Ledencertificaten, behoudens voor zover ALV
bij het besluit tot ontbinding, heeft besloten een gedeelte van dit resterende te
besteden ten gunste een in het in artikel 3 lid 3 (Doel) bedoelde nevendoel
passende bestemming.
Uitkering van het liquidatiesaldo kan ook op andere wijze dan in contanten
geschieden.
De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars
bekende baten meer aanwezig zijn.
De Coöperatie houdt bij vereffening op te bestaan op het tijdstip waarop de
vereffening eindigt. De vereffenaars doen daarvan opgave aan het
handelsregister.
Artikel 36 – Contributie en aansprakelijkheid Leden
1. Op voorstel van het Bestuur bepaalt de ALV of, en zo ja hoeveel, contributie
van de Leden zal worden geheven, welk besluit dient te worden genomen met
een Gewone Meerderheid. De Leden kunnen daartoe in categorieën worden
ingedeeld die een verschillende contributie betalen. Het Bestuur is bevoegd in
bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot
het betalen van een contributie te verlenen.
2. Leden en voormalig Leden zijn niet aansprakelijk voor de schulden van de
Coöperatie en zijn op geen enkele wijze verplicht bij te dragen in een
eventueel tekort bestaande ten tijde van de ontbinding van de Coöperatie.
Artikel 37 – Reglementen
1. De ALV kan een of meer reglementen vaststellen. Op een dergelijk besluit is het
in deze Statuten bepaalde omtrent Statutenwijziging zoveel mogelijk van
toepassing.
2. Een reglement kan nadere regels geven over onder meer (de aanvraag van) het
Lidmaatschap, de introductie van nieuwe Leden, de werkzaamheden van het
Bestuur, werkgroepen of commissies, de vergaderingen.
Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet of met de Statuten en mag
geen bepalingen bevatten die bij Statuten behoren te worden geregeld.
Artikel 38 - Toepasselijk recht
De rechtsgeldigheid van de Statuten, de interpretatie van de bepalingen en de
rechten en verplichtingen die hieruit voortvloeien worden beheerst door Nederlands
recht. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Statuten en dwingend Nederlands
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recht, prevaleert Nederlands recht. Artikel 2:8 BW is op deze Statuten van
toepassing.
Artikel 39 – Overgangsbepaling 1
1. Het eerste boekjaar van de Coöperatie eindigt op éénendertig december
tweeduizend dertien.
2. Deze overgangsbepaling vervalt met zijn opschrift onmiddellijk met ingang van
het daarop volgende boekjaar.
Artikel 40 – Overgangsbepaling 2
1. De Oprichters treden bij deze toe als leden van de Coöperatie, welke toetreding
door de Coöperatie wordt aanvaard.
2. De Oprichters zullen uitsluitend ten behoeve van de oprichting van de
Coöperatie toetreden, zonder dat daar enige verplichtingen als omschreven in
deze Statuten aan verbonden zijn (met name niet tot het nemen van
Ledencertificaten). Hun Lidmaatschap zal van rechtswege eindigen zodra er
twee andere Leden zijn toegetreden tot de Coöperatie.
3. Deze overgangsbepaling vervalt met zijn opschrift onmiddellijk zodra er twee
andere Leden dan de Oprichters zijn toegetreden tot de Coöperatie.
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