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(NOTARISSEN 

STATUTENWIJZIGING  
Coöperatie Limburgse Zorgboeren U.A.  

Op zevenentwintig december tweeduizend achttien verscheen voor mij, mr. — 
Marcus Jacobus Scholten (hierna ook te noemen: notaris), als waarnemer van — 
mr. Casper Michael Jones, notaris te Amersfoort. 	  
mevrouw mr. Eefje Joanne Meerbeek, werkzaam onder de verantwoordelijkheid—
van mij, notaris, woonplaats kiezende te 3817 CH Amersfoort, Arnhemseweg 14, 
geboren te Zeist op acht augustus negentienhonderd zesennegentig. 	 
De comparant, handelend als gemeld, verklaarde: 	  
a. dat bij akte op zeventien juni tweeduizend dertien verleden voor een 	 

waarnemer van mr. G.G.M. America, notaris te Wittem is opgericht de 	 
coöperatie: Coöperatie Limburgse Zorqboeren U.A.,  statutair gevestigd te 
Roermond, kantoorhoudende te 6041 EA Roermond, Steegstraat 5, 	 
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 58163379, hierna ook te 
noemen: Coöperatie, 	  

b. dat de statuten van de Coöperatie in bedoelde akte zijn vastgelegd en 	 
nadien voor het laatst zijn gewijzigd bij akte op twintig februari tweeduizend — 
achttien verleden voor mr. R.M.H. Cremers, notaris te Roermond; 	 

c. dat in de algemene ledenvergadering van de Coöperatie, gehouden op — 
dertien december tweeduizend achttien is besloten de statuten van de 	 
Coöperatie gedeeltelijk te wijzigen; 	  

d. dat comparant in laatst gemelde vergadering werd gemachtigd de gewijzigde 
statuten in een notariële akte te doen vastleggen; 	  

e. dat van gemeld besluit en gemelde machtiging blijkt uit een aan deze akte te 
hechten exemplaar van de notulen van gemelde vergadering. 	  

Alsnu verklaarde de comparant naar aanleiding van gemeld besluit en ter 	 
uitvoering daarvan bij deze te constateren, dat de statuten van de Coöperatie zijn 
gewijzigd en opnieuw vastgesteld als volgt: 	  
STATUTEN 	 
Naam en zetel 	 
Artikel 1. 	 
1. De coöperatie draagt de naam: "Coöperatie Limburgse Zorg boeren 	 

U.A.",(met afgekorte naam: CLZ). 	  
2. De coöperatie heeft haar zetel te Roermond. 	  
Doel 	  
Artikel 2. 	 
1. De coöperatie heeft ten doel. 	  

in de materiële behoefte van haar leden te voorzien, door met hen 	 
overeenkomsten te sluiten in het bedrijf dat zij ten behoeve van haar— 
leden uitoefent of doet uitoefenen; 	  
het (doen) verlenen van goede zorg aan cliënten van de leden en voorts 
al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, direct 
of indirect, alles in de ruimste zin des woords. Onder goede zorg wordt — 
verstaan zorg van goede kwaliteit, die voldoet aan professionele 	 
standaarden en eigentijdse kwaliteits- en veiligheidseisen. De behoeftes, 
wensen, ervaringen en het belang van cliënten van de leden in het — 
algemeen staan centraal en zijn richtinggevend voor de te bieden zorg. — 

2. Als nevendoel kan zij ook andere maatschappelijke belangen van de leden — 
behartigen. 	  

3. De coöperatie kan haar werkkring ook tot niet-leden uitstrekken. Dit mag niet 
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plaatsvinden in een mate dat de overeenkomsten met de leden voor haar 	 
bedrijf van ondergeschikte betekenis zijn. 	  

4. 

	

	De coöperatie zal jaarlijks niet meer dan tweeënhalf procent (2,5%) van haar 
omzet genereren uit bronnen anders dan inkomsten uit zorg uit hoofde van — 
de Wet Langdurige Zorg (WLZ), de Wet Maatschappelijke Ondersteuning — 
(WMO) en de Jeugdwet. 	  

Middelen 	 
Artikel 3. 	 
De coöperatie tracht haar doel te bereiken door (onder andere): 	  
1. 	het dienen als samenwerkingsverband van de aangesloten leden, die ieder — 

een zorgboerderij exploiteren in de regio Limburg of aanpalende gebieden; — 
2. 

	

	het ondersteunen ten behoeve van de verlening van kwalitatief goede zorg — 
op de zorgboerderijen van de leden, die aansluit op de behoefte van cliënten 
en hun individuele wensen en mogelijkheden; 	  

3. 	het zo doeltreffend en doelmatig mogelijk (doen) aanwenden van voor de— 
zorgverlening beschikbare middelen; 	  

4. 	het voeren van een actieve dialoog met de relevante belanghebbenden; 
5. 	het begeleiden en ondersteunen van de aangesloten leden of potentiële 	 

leden, die voornemens zijn een zorgboerderij te gaan exploiteren, opdat de — 
zorgboerderijen van de leden optimaal kunnen functioneren, 	  

6. 	het bieden van administratieve diensten en diensten op het gebied van 	 
kwaliteitszorg en het verwerven en behouden van een erkenning als bedoeld 
in de Wet toelating zorg instellingen (WTZI); 	  

7. 

	

	kennisuitwisseling en —ontwikkeling op het gebied van zorg door zorgboeren 
door te functioneren als vraagbaak voor, het aanbieden van scholing aan en 
het ook anderszins bevorderen van de professionaliteit van de leden; 	 

8. 

	

	het instellen van kwaliteits- en/of opleidingseisen waaraan de leden dienen — 
te voldoen teneinde de kwaliteit van de geboden zorg te optimaliseren en—
welke zullen worden vastgelegd in een door de algemene ledenvergadering— 
vast te stellen huishoudelijk reglement; 	  

9. 	het promoten van zorg op zorgboerderijen, onder meer door het 	  
onderhouden van een website, het onderhouden van contacten met de 	 
media en dergelijke; 	  

10. belangenbehartiging ten behoeve van zorg door zorgboeren en de 	 
aangesloten leden in de meest ruime zin des woords, onder andere door:— 
a. de leden te vertegenwoordigen, bijvoorbeeld in het kader van namens— 

(de) leden te voeren procedures; 	  
b. bij de politiek te lobbyen ten behoeve van zorgverlening door 	 

zorgboeren en de aangesloten leden; 	  
c. door te dienen als gesprekspartner namens de leden bij de hiervoor — 

genoemde organisaties; 	  
11. het werven van fondsen en subsidies; 	  
12. het oprichten van of deelnemen in een of meer rechtspersonen, die volgens— 

hun statuten het doel van de coöperatie kunnen bevorderen of 	  
ondersteunen; 	  

13. het deelnemen in regionale of centrale organisaties, die volgens hun statuten 
het doel van de coöperatie kunnen bevorderen of ondersteunen; 	  

14. a. het aangaan van overeenkomsten met leden en niet-leden, waarbij de—
coöperatie door haar aanvaarde opdrachten op het gebied van zorg op — 
haar beurt aan de leden en niet-leden uitgeeft in onderopdracht en/of — 

b. het aangaan van overeenkomsten met leden en niet leden, waarbij de—
coöperatie namens de leden en niet-leden bemiddelt bij het tot stand—
brengen van een opdracht op het gebied van zorg tussen derden en de— 
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leden en/of 	  
c. het aangaan van andersoortige overeenkomsten met leden en niet-

leden welke met het doel van de coöperatie in verband staan of daartoe 
bevorderlijk kunnen zijn, 	  

15. alle niet nader genoemde activiteiten die bevorderlijk kunnen zijn om het — 
bieden van zorg door zorgboeren te versterken, een en ander met 	 
inachtneming van het bepaalde in de statuten, alles in de ruimste zin des— 
woords. 	  

Overige uitgangspunten 	 
Artikel 4. 	 
1. De coöperatie hanteert bij het bereiken van haar doelstelling het 	  

uitgangspunt dat de zorg- en dienstverlening tot stand komt in dialoog en— 
samenwerking tussen de zorgverlener en zorgvrager/cliënt, waar nodig 	 
samen met zijn verwanten en/of naasten, waarbij zorgverleners handelen in—
overeenstemming met hun professionele verantwoordelijkheid. De zorg vindt 
plaats binnen de gegeven financiële mogelijkheden. 	  

2. De coöperatie heeft geen winstoogmerk. De coöperatie mag geen winst 
verdelen onder de leden. 	  

Lidmaatschap en verbonden rechten en verplichtingen 	 
Artikel 5. 	  
1. 	Het bestuur beslist over de toelating als lid van de coöperatie. 	  
2. 	Om als lid te worden toegelaten dient het potentieel lid in ieder geval aan de 

volgende kwaliteitseisen te voldoen. 	  
a. rechtens bekwaam te zijn tot het aangaan van overeenkomsten; 	 
b. een zorgboerderij te exploiteren in de regio Limburg of aanpalende 	 

gebieden; 	  
c. lid te zijn van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB); 	 
d. te voldoen aan kwaliteitseisen die in een door de algemene 	  

ledenvergadering van de coöperatie vast te stellen huishoudelijk 	 
reglement zijn omschreven en gelden op het moment van gewenste — 
toetreding door het potentieel lid; 	  

e. het (potentieel) lid dient de doelstelling van de coöperatie en 	 
uitgangspunten ter verwezenlijking daarvan zoals omschreven in artikel- 
2 tot en met 4 te onderschrijven en bereid te zijn tot: 	  
- 	het aangaan van overeenkomsten met de coöperatie zoals 	 

omschreven in artikel 3 lid 14, 	  
- 	het volgen van de door de coöperatie georganiseerde cursussen en 

opleidingen; 	  
- 	het structureel bijwonen van de vergaderingen/bijeenkomsten ter — 

bereiking van de met de coöperatie beoogde kennisvergroting/ 	 
kennisuitwisseling. 	  

In een door de algemene ledenvergadering vast te stellen huishoudelijk— 
reglement kunnen nadere eisen worden vastgesteld omtrent de 	 
minimale verplichtingen waaraan ieder lid ten minste zal moeten voldoen 
en blijven voldoen teneinde te worden toegelaten als lid van de 	 
coöperatie alsmede teneinde zijn lidmaatschap te kunnen continueren. — 

3. 	De aanvraag tot het lidmaatschap en de mededeling van toelating gebeuren 
schriftelijk. 	  

4. 

	

	Bij toelating wordt aan de aanvrager medegedeeld onder welk nummer hij — 
als lid is ingeschreven. De aanvrager ontvangt een bewijs van lidmaatschap, 
een exemplaar van de statuten en -indien dit door de algemene 	  
ledenvergadering is vastgesteld- een exemplaar van het huishoudelijk 	 
reglement. 	  
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5. Bij niet-toelating wordt dit aan de aanvrager via elektronische post 	 
medegedeeld en staat hem gedurende een maand na de datum van het 	 
verzending, beroep open bij de algemene ledenvergadering. De algemene—
ledenvergadering deelt binnen een maand na de indiening van het beroep—
haar bindende uitspraak schriftelijk mede aan de aanvrager en het bestuur. — 

6. In incidentele gevallen mag het bestuur en -bij niet toelating door het 	 
bestuur- de algemene ledenvergadering ontheffing verlenen van de in het — 
tweede lid genoemde voorwaarden, eventueel onder nader vast te leggen — 
voorwaarden en eventueel voor een bepaalde duur. Het bestuur 	  
respectievelijk de algemene ledenvergadering is daartoe niet verplicht. 	 

Vermogen  	 
Artikel 6. 	 
De coöperatie kan gelden verkrijgen door: 	  
a. inleg- of entreegeld, te betalen door nieuwe leden. De hoogte van het 	 

entreegeld wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering en 	 
vastgelegd in het door de algemene ledenvergadering vastgestelde 	 
huishoudelijk reglement. Het niet-gestorte gedeelte van het entreegeld is — 
steeds opeisbaar. 	  

b. jaarlijkse contributie, te betalen door de leden. De hoogte van de jaarlijkse — 
contributie wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering tijdens de 
jaarvergadering vastgesteld en vastgelegd in het door de algemene 	 
ledenvergadering vastgestelde huishoudelijk reglement. 	  

c. nader over een te komen vergoedingen voor door de coöperatie verleende— 
diensten, te betalen door haar leden en derden. 	  

d. het verkrijgen van subsidies, sponsorgelden en giften. 	  
Aansprakelijkheid leden 	 
Artikel 7. 	 
Elke aansprakelijkheid van de leden of de oud-leden voor een tekort van de 	 
coöperatie is uitgesloten. 	  
Niet overdraagbaarheid en ledenregister 	  
Artikel 8. 	 
1. Het lidmaatschap is persoonlijk en om die reden niet overdraagbaar en niet — 

vatbaar om door erfopvolging te worden verkregen. 	  
2. Indien een onderneming in de vorm van een maatschap, vennootschap 	 

onder firma of commanditaire vennootschap wordt gedreven, wordt het 	 
samenwerkingsverband in zijn totaliteit geacht lid te zijn van de coöperatie, — 
derhalve niet ieder van de individuele maten en/of vennoten. leder 	 
samenwerkingsverband geldt als één lid en heeft de rechten en plichten van 
één lid. 	  

3. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle— 
leden zijn opgenomen. Elk lid is verplicht een wijziging van zijn adres 	 
onverwijld en schriftelijk aan het bestuur mede te delen. De coöperatie mag—
afgaan op het laatstelijk aan het bestuur medegedeelde adres. Ten aanzien—
van een samenwerkingsverband zoals een maatschap, vennootschap onder 
firma, commanditaire vennootschap alsmede ten aanzien van een 	 
rechtspersoon wordt tevens ingeschreven welke persoon het 	  
samenwerkingsverband of de rechtspersoon zal vertegenwoordigen en 	 
tijdens de vergaderingen van de coöperatie namens het 	  
samenwerkingsverband of de rechtspersoon zal stemmen, bij gebreke 	 
waarvan het samenwerkingsverband of de rechtspersoon onbevoegd is enig 
recht ten opzichte van de coöperatie uit te oefenen. In een door de algemene 
ledenvergadering vast te stellen huishoudelijk reglement kunnen nadere 	 
regels worden gesteld ten aanzien van de inrichting en het bijhouden van het 
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register, de gegevens die elk lid moet verstrekken en het afgeven van 	 
afschriften aan leden. 	  

Einde lidmaatschap  	  
Artikel 9. 	 
1. Het lidmaatschap eindigt: 	  

a. door overlijden van een lid/natuurlijke persoon; 	  
b. in geval een maatschap, vennootschap onder firma of 	  

commanditaire vennootschap lid is van de coöperatie: 	  
door ontbinding of door toetreding of uittreding van maten 	 
respectievelijk vennoten, met uitzondering van gevallen waarin 	 
sprake is van toetreding of uittreding in het kader van 	  
bedrijfsopvolging in familieverband in de rechte lijn 	  
(ouders/schoonouders/kinderen/schoonkinderen) of waarin sprake — 
is van toetreding of uittreding in het kader van een 	  
samenwerkingsverband met een echtgeno(o)t(e)/geregistreerd 	 
partner/overige ongehuwd samenwonende partner en voor het — 
overige met uitzondering van gevallen waarin de maatschap, 	 
vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap de 	 
toetreding of uittreding dit schriftelijk heeft gemeld bij het bestuur en 
het bestuur (of in beroep de algemene ledenvergadering) heeft 	 
kenbaar gemaakt hiertegen geen bezwaren te hebben; 	  

c. in geval een rechtspersoon lid is van de coöperatie: 	  
door ontbinding of indien de zeggenschap over de onderneming van 
deze rechtspersoon direct of indirect overgaat op een of meer 	 
anderen, met uitzondering van gevallen waarin de zeggenschap— 
overgaat in familieverband in de rechte lijn 	  
(kinderen/schoonkinderen) of waarin de zeggenschap overgaat naar 
de echtgeno(o)te/geregistreerd partner/overige ongehuwd 	 
samenwonende partner en voor het overige met uitzondering van — 
gevallen waarin de rechtspersoon dit schriftelijk heeft gemeld bij het 
bestuur en het bestuur (of in beroep de algemene 	  
ledenvergadering) heeft kenbaar gemaakt hiertegen geen bezwaren 
te hebben; 	  

d. door opzegging door het lid. Deze opzegging moet schriftelijk 	 
geschieden met inachtneming van een termijn van tenminste drie — 
maanden en tegen het einde van het boekjaar. Het bestuur 	 
bevestigt de opzegging door het lid schriftelijk, binnen veertien 
dagen na ontvangst van de opzegging. Indien de opzegging niet—
tijdig of niet schriftelijk heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap—
door tot het einde van het eerstvolgende kalenderjaar tenzij het 
bestuur anders besluit. In afwijking van het vorenstaande eindigt het 
lidmaatschap na opzegging echter met onmiddellijke ingang: 	 
- 	als van het lid redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat het — 

lidmaatschap voortduurt; 	  
- 	nadat een besluit aan het lid bekend is geworden of 	 

medegedeeld waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of— 
hun verplichtingen zijn verzwaard; 	  

- 

	

	nadat het lid een besluit ter kennis is gebracht of gekomen tot — 
omzetting van de coöperatie in een andere rechtsvorm, tot fusie 
of splitsing. 	  

e. opzegging door het bestuur om de reden dat: 	  
- 	het lid niet langer voldoet aan de in of krachtens artikel 5 lid 2— 

gestelde vereisten voor het lidmaatschap; 	  
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van de coöperatie redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat — 
het lidmaatschap voortduurt, waaronder in ieder geval wordt— 
verstaan de situatie dat gedurende de afgelopen twee jaar 	 
herhaald sprake is geweest van klachten over het betreffende — 
lid afkomstig van zorgvragers welke naar het oordeel van het—
bestuur (of in beroep de algemene ledenvergadering) ernstig — 
genoeg zijn voor opzegging van het lidmaatschap, tenzij het— 
klachten betreft welke dateren van voor toetreding van het 	 
betreffende lid tot de coöperatie welke door het lid vóór de — 
toetreding aan de coöperatie zijn gemeld en indertijd geen 	 
aanleiding hebben gevormd om het betreffende lid als lid te — 
weigeren. 	  

Deze opzegging moet schriftelijk geschieden met inachtneming van 
een termijn van tenminste drie maanden en tegen het einde van het 
boekjaar. Het lid kan in geval van opzegging door het bestuur 	 
binnen één maand in beroep gaan bij de algemene 	  
ledenvergadering, die binnen één maand na indiening van het 	 
beroep haar bindende uitspraak schriftelijk mededeelt aan de 	 
betrokkene en het bestuur. 	  

f. 	ontzetting met onmiddellijke ingang overeenkomstig het in artikel 10 
van deze statuten bepaalde. 	  

2. Indien het lidmaatschap eindigt, verliest het lid de functies, die op grond 
van het lidmaatschap in de coöperatie worden bekleed. 	  

3. Indien het lidmaatschap is geëindigd, heeft het gewezen lid jegens de — 
coöperatie geen recht op terugbetaling van het inleggeld. Als het 	 
lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, ongeacht 	 
krachtens welke oorzaak, blijft de bijdrage die over het desbetreffende— 
jaar verschuldigd was of zou zijn, volledig verschuldigd, tenzij het 	 
bestuur anders besluit. 	  

Ontzetting uit lidmaatschap 	 
Artikel 10. 	 
1. 	Ontzetting uit het lidmaatschap door het bestuur kan geschieden wegens: — 

a. het herhaaldelijk overtreden van de statuten en/of het door de algemene 
ledenvergadering vastgestelde huishoudelijk reglement; 	  

b. het niet-nakomen van de overeenkomsten met en/of de geldelijke 	 
verplichtingen jegens de coöperatie of het op andere wijze benadelen — 
van de coöperatie. 	  

2. 	De ontzetting wordt aan het lid gemotiveerd medegedeeld middels 	 
elektronische post. 	  

3. 

	

	Tegen de ontzetting staat gedurende één maand na de ontvangst van deze— 
mededeling voor het lid beroep open op de algemene ledenvergadering. De—
algemene ledenvergadering deelt binnen één maand na de indiening van het 
beroep haar bindende uitspraak schriftelijk mede aan de betrokkene en het — 
bestuur. 	  

4. 	De ontzetting gaat in zodra het bestuursbesluit daartoe onaantastbaar is. Tot 
dat tijdstip geldt het lid als te zijn geschorst en kunnen de 	  
lidmaatschapsrechten niet worden uitgeoefend. 	  

Schorsing lid 	 
Artikel 11. 	 
Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste— 
drie maanden in geval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn 	  
lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van 
de coöperatie in ernstige mate heeft geschaad. Gedurende de periode dat een lid 
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is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden — 
uitgeoefend terwijl de lidmaatschapsverplichtingen in stand blijven. 	  
Organen en recht van enquête 	  
Artikel 12. 	 
1. De coöperatie kent als organen: 	  

a. het bestuur, 	  
b. de raad van toezicht, 	  
c. de algemene ledenvergadering. 	  

2. 	De coöperatie stelt een cliëntenraad in. Voormelde cliëntenraad is bevoegd — 
tot het indienen van een verzoek als bedoeld in artikel 2: 345 van het 	 
Burgerlijk Wetboek aan de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te 
Amsterdam tot het instellen van een onderzoek naar het beleid en de gang — 
van zaken van de coöperatie. 	  

3. 

	

	Een verzoek tot het instellen van een onderzoek zoals bedoeld in artikel 2:- 
345 van het Burgerlijk Wetboek kan in beginsel niet eerder worden ingediend 
dan nadat de cliëntenraad in overleg is getreden met het bestuur en/of de — 
raad van toezicht over de wens een dergelijk verzoek in te dienen en de—
mogelijkheden heeft verkend om de gerezen bezwaren tegen het door het — 
bestuur gevoerde beleid op andere wijze weg te nemen. 	  

Bestuur: omvang, samenstelling, benoeming, defungeren, ontstentenis, — 
belet 	  
Artikel 13. 	 
1. De coöperatie wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit tenminste drie 

en maximaal vijf natuurlijke personen. 	  
2. De bestuurders worden door de algemene ledenvergadering van de 	 

coöperatie benoemd. De algemene ledenvergadering dient bij de benoeming 
de profielschets als bedoeld in artikel 13 lid 4 in acht te nemen. Maximaal—
één bestuurder mag buiten de leden van de coöperatie worden benoemd. De 
overige bestuurders worden uit de leden van de coöperatie benoemd. De— 
voorzitter van het bestuur wordt door de algemene ledenvergadering in 	 
functie benoemd. 	  

3. De LLTB heeft het recht een bindende voordracht te doen voor de 	 
benoeming van één bestuurder, met inachtneming van de profielschets als — 
bedoeld in artikel 13 lid 4. Deze bindende voordracht kan door de algemene 
ledenvergadering worden doorbroken door een met tenminste twee derde — 
van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene 	 
ledenvergadering. Indien de LLTB niet binnen drie maanden na daartoe door 
het bestuur te zijn uitgenodigd, overgaat tot het doen van de bindende 	 
voordracht, is de algemene ledenvergadering vrij in de benoeming. 	 
Indien en voor zover de door de LLTB voorgedragen persoon naar de 	 
mening van het bestuur niet voldoet aan de profielschets, wordt de LLTB — 
uitgenodigd een nieuwe voordracht te doen. Indien de LLTB niet binnen drie 
maanden na verzending van de uitnodiging een nieuwe voordracht voor 	 
benoeming heeft opgemaakt, is het bestuur vrij in het doen van een 	 
bindende voordracht voor de betreffende vacature, mits met inachtneming — 
van de profielschets als bedoeld in artikel 13 lid 4. 	  

4. Het bestuur stelt voor de benoeming van een lid van het bestuur een 	 
profielschets op. 	  

5. Lid van het bestuur van de coöperatie kunnen niet zijn personen die: 	 
a. in drie jaar voorafgaande aan de benoeming lid zijn geweest van de — 

raad van toezicht van de coöperatie, 	  
b. lid zijn van de raad van toezicht van de coöperatie of lid zijn van het 	 

bestuur of de raad van toezicht van een andere rechtspersoon die 	 
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binnen het werkgebied van de coöperatie geheel of gedeeltelijk dezelfde 
werkzaamheden als de coöperatie verricht, tenzij de andere 	  
rechtspersoon als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw — 
verbonden is met de coöperatie. 	  

6. 	Het bestuur benoemt uit zijn midden een secretaris en een penningmeester. 
7. 	De termijn waarvoor de benoeming van de bestuursleden plaatsvindt, het— 

rooster van aftreden en de mogelijkheden van herkiesbaarheid van de 	 
bestuursleden zal worden uitgewerkt in het door de algemene 	  
ledenvergadering vast te stellen huishoudelijk reglement, zulks met 	 
inachtneming van hetgeen hierover in de wet en de statuten is vermeld. — 

8. 

	

	Bestuursleden zijn bevoegd tussentijds (dat wil zeggen tijdens de periode — 
waarvoor zij benoemd zijn) af te treden, mits dit schriftelijk geschiedt en met— 
een opzegtermijn van tenminste drie maanden. 	  

9. 	Een lid van het bestuur defungeert: 	  
a. door zijn aftreden als bedoeld in artikel 13 lid 7; 	  
b. door zijn vrijwillig tussentijds aftreden als bedoeld in artikel 13 lid 8; 	 
c. doordat hij failliet wordt verklaard of aan hem surséance van betaling—

wordt verleend dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen 
-al dan niet voorlopig- op hem van toepassing wordt verklaard; 	 

d. indien titel 16, titel 19 en/of titel 20 van Boek 1 van het Burgerlijk 	 
Wetboek op hem van toepassing wordt; 	  

e. door ontslag door de rechtbank; 	  
f. indien hij gaat voldoen aan een kwaliteit als bedoeld in artikel 13 lid 5;— 
g. door zijn overlijden. 	  

10. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien door degene die tot 	 
benoeming van het betreffende bestuurslid bevoegd is. Het bestuur blijft 	 
volledig bevoegd, ook zolang het onvoltallig is. Indien er slechts één 	 
bestuurslid in functie is, behoeft deze voor alle besluiten welke niet de 	 
normale gang van zaken in de coöperatie betreffen, de goedkeuring van de— 
algemene ledenvergadering. 	  

11. Bij ontstentenis of belet van één of meer van de bestuurders nemen de 	 
overblijvende leden het gehele bestuur waar. Een niet voltallig bestuur blijft — 
volledig bevoegd. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders — 
wijst de raad van toezicht onverwijld een persoon tijdelijk aan tot bestuurder. 
Die persoon kan niet een lid van de raad van toezicht zijn. Onder belet wordt 
in deze statuten in ieder geval de situatie verstaan dat een bestuurder zijn — 
functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen. 	  

12. Het bestuur geniet een bezoldiging en/of onkostenvergoeding. Deze zal 	 
worden vastgelegd in het door de algemene ledenvergadering vast te stellen 
huishoudelijk reglement. 	  

Bestuur: taken en bevoegdheden, vergadering en besluitvorming 	 
Artikel 14. 	 
Taken en bevoegdheden 	 
1. Het bestuur is belast met het besturen van de coöperatie, onder toezicht van 

de raad van toezicht. De bestuurders zijn gezamenlijk alsook individueel — 
verantwoordelijk voor het beleid, de strategie, de dagelijkse en algemene— 
leiding van de coöperatie en de algemene gang van zaken binnen de 	 
coöperatie en de daarmee verbonden onderneming. Het bestuur zal zich bij— 
de uitoefening van zijn taak laten leiden door de toepasselijke wet- en 	 
regelgeving, waaronder de voor de zorg vastgestelde Governancecode. Het 
bestuur legt verantwoording af aan de algemene ledenvergadering en de— 
raad van toezicht. 	  

2. Het bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang van de — 
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coöperatie op korte en lange termijn, vanuit het perspectief van het 	 
realiseren van de doelstelling van de coöperatie en de centrale positie van— 
de cliënten van de leden daarin. 	  

3. Het bestuur maakt een zorgvuldige en evenwichtige afweging tussen de 
belangen van de leden, de cliënten in het algemeen, de publieke en 	 
maatschappelijke belangen, de belangen van medewerkers en de overige in 
aanmerking komende belangen van interne en externe belanghebbenden.- 

4. Het bestuur bespreekt en verantwoordt regelmatig de risicoanalyses en de— 
werking van de risicobeheersingssystemen met de raad van toezicht. 	 

5. Het bestuur kan een of meer adviseurs benoemen. 	  
6. Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig alle informatie die nodig is— 

voor een goede uitoefening van de functie van de raad van toezicht. 	 
7. De overige regelingen inzake de werkwijze van het bestuur wordt vastgelegd 

in een door het bestuur vast te stellen reglement, dat de goedkeuring van de 
raad van toezicht behoeft. 	  

Vergadering 	  
8. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste twee andere 

bestuursleden dat wensen. De oproepingstermijn bedraagt tenminste drie — 
dagen en vermeld plaats, datum en tijdstip van de vergadering. Bij de 	 
oproeping wordt de agenda en de te bespreken documenten verzonden. — 

9. Het bestuur roept voor zijn vergaderingen ook de directeur en de CLZ 	 
coördinator —zo die er is- op en laat hem/hen daar ook zonder oproeping toe, 
tenzij het bestuur zijn/hun aanwezigheid niet wenst. 	  

10. Het bestuur houdt van het in zijn vergaderingen behandelde aantekening. — 
Besluitvorming 	  
11. Voor het nemen van rechtsgeldige besluiten is vereist dat tenminste twee—

bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. ledere bestuurder heeft—
het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover de wet, deze statuten— 
of de reglementen van de coöperatie geen grotere meerderheid 	  
voorschrijven, worden bestuursbesluiten genomen bij volstrekte meerderheid 
van de uitgebrachte stemmen. Alle stemmingen in een vergadering 	 
geschieden mondeling, tenzij één of meer bestuurders voor de stemming— 
een schriftelijke stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij 	 
ongetekende, gesloten briefjes. Blanco stemmen en ongeldige stemmen — 
worden geacht niet te zijn uitgebracht. In alle geschillen omtrent stemmingen 
beslist de voorzitter. Bij staking van stemmen wordt een volgende 	 
vergadering bijeengeroepen, te houden uiterlijk binnen één maand na de—
eerste vergadering doch niet eerder dan acht dagen daarna, waarin het — 
voorstel opnieuw in stemming wordt gebracht. Indien in deze volgende 	 
vergadering de stemmen opnieuw staken, wordt het voorstel geacht te zijn— 
verworpen. 	  

12. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle 	 
bestuursleden zich schriftelijk aangaande het voorstel hebben uitgesproken—
en het besluit de instemming heeft van alle bestuurders. Besluiten die op—
deze wijze tot stand komen worden toegevoegd aan de besluitenlijst en 
worden in de eerstvolgende bestuursvergadering expliciet vermeld. 	 

13. Een lid van het bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en 	 
besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft 
dat tegenstrijdig is met het belang van de coöperatie. Wanneer alle leden—
van de raad van bestuur een tegenstrijdig belang hebben, wordt het besluit — 
genomen door de algemene ledenvergadering. 	  

Directeur  	  
Artikel 15. 	 
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Het bestuur kan een directeur aanstellen, schorsen en ontslaan. Het bestuur 
stelt voor de aanstelling van een directeur een profielschets op. Het 	 
bepaalde in artikel 13 lid 5 is van overeenkomstige toepassing. 	  

2. De beloning, de contractsduur en andere arbeidsvoorwaarden van de 	 
directeur worden vastgesteld door het bestuur, mits met voorafgaande 	 
goedkeuring van de raad van toezicht. 	  

3. De directeur zal worden belast met de dagelijkse leiding van de coöperatie. — 
De directeur is alsdan belast met de voorbereiding en de uitvoering van de—
besluitvormig van het bestuur en zal zich bij de uitoefening van zijn taak—
laten leiden door de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de voor de 
zorg vastgestelde Governancecode. 	  

4. De directeur is tegenover het bestuur verantwoording verschuldigd over zijn— 
taakvervulling. 	  

5. De directeur is werkzaam onder verantwoordelijkheid van het bestuur en — 
wordt door het bestuur van een schriftelijke instructie voorzien, waarin de— 
taken en bevoegdheden van de directeur nader worden geregeld. De 	 
instructie kan te allen tijde door het bestuur —schriftelijk- worden aangevuld — 
en/of gewijzigd. Het bestuur kan de directeur voorts te allen tijde specifieke — 
opdrachten verstrekken, welke eveneens schriftelijk zullen worden 	 
vastgelegd. 	  

6. Het bestuur is jegens de coöperatie en de overige organen van de 	 
coöperatie en eventuele overige belanghebbenden verantwoordelijk voor het 
handelen/nalaten van de directeur. 	  

7. De directeur dient de vergaderingen van het bestuur, de algemene 	 
ledenvergadering en de raad van toezicht bij te wonen indien dit door het— 
bestuur en/of de algemene ledenvergadering en/of de raad van toezicht 	 
wordt verlangd. 	  

Vertegenwoordiging 	 
Artikel 16. 	 
1. De coöperatie wordt vertegenwoordigd door het bestuur alsmede door twee— 

gezamenlijk handelende bestuurders. 	  
2. Het bestuur kan volmacht verlenen aan een of meer niet-bestuursleden om — 

de coöperatie binnen de grenzen van de volmacht te vertegenwoordigen.- 
3. Het bestuur is -mits na vooraf verkregen goedkeuring van de algemene 	 

ledenvergadering- bevoegd te besluiten tot het aangaan van 	  
overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van 	 
registergoederen, 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 de schuld van een— 
derde verbindt. 	  

Besluiten aan de goedkeuring van de algemene ledenvergadering  	 
respectievelijk de raad van toezicht onderworpen 	 
Artikel 17. 	 
1. Het bestuur houdt de algemene ledenvergadering geregeld op de hoogte— 

van de gang van zaken in de coöperatie en geven deze alle verlangde 	 
inlichtingen. Het vorenstaande kan nader worden uitgewerkt in een door de — 
algemene ledenvergadering vast te stellen huishoudelijk reglement. 	 

2. Het bestuur is aanwezig in de vergaderingen van de algemene 	  
ledenvergadering. 	  

3. Het bestuur is bevoegd tot het nemen van onderstaande besluiten, maar zij — 
benodigen -onverminderd het elders in de statuten bepaalde- daarvoor de — 
voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering. Het betreft — 
besluiten: 	  
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a. tot het aangaan van rechtshandelingen waarmee een door de algemene 
ledenvergadering vastgesteld en in het huishoudelijk reglement 	 
vastgelegd bedrag of meer is gemoeid; 	  

b. tot het verstrekken of aanvaarden van geldleningen of kredieten 	 
waarmee een door de algemene ledenvergadering vastgesteld en in het 
huishoudelijk reglement vastgelegd bedrag of meer is gemoeid; 	 

c. 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 de schuld van een derde verbindt; 	 

d. welke strekken tot het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, 	 
verhuren, pachten en verpachten van onroerende zaken en overige 
registergoederen, alsmede tot het aangaan van overeenkomsten van — 
erfpacht; 	  

e. tot het verpanden van roerende zaken, 	  
f. waardoor de coöperatie zich begeeft op een nieuw werkterrein, het — 

oprichten van, deelnemen in of overnemen van andere rechtspersonen—
of ondernemingen, het aangaan van fusies met of het aanvaarden van — 
het bestuur over andere rechtspersonen of ondernemingen daaronder— 
begrepen; 	  

g. elk besluit waarbij de coöperatie een tegenstrijdig belang heeft met een—
of meer bestuurders of leden van de raad van toezicht (dit laatste voor — 
zover dit bekend is aan het bestuur); 	  

h. het instellen van een cliëntenraad; 	  
i. alle overige besluiten waarvoor dit is bepaald in een door de algemene — 

ledenvergadering vast te stellen huishoudelijk reglement. 	  
j. het benoemen van de externe accountant, na goedkeuring van de raad— 

van toezicht. 	  
4. 

	

	Het bestuur is bevoegd tot het nemen van onderstaande besluiten, maar zij — 
benodigen —onverminderd het elders in de statuten bepaalde- daarvoor de—
voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht. Het betreft besluiten:— 
a. tot de vaststelling en wijziging van opgestelde (strategische) 	  

beleidsplannen voor enig jaar of een reeks van jaren; 	  
b. tot de vaststelling en wijziging van de begroting(en), het jaarverslag, de— 

jaarrekening en de resultaatsbestemming; 	  
c. tot de vaststelling van de randvoorwaarden en waarborgen voor een — 

adequate invloed van belanghebbenden; 	  
d. tot het doen van een voorstel tot ontbinding van de coöperatie; 	 
e. tot het doen van de eigen aangifte van faillissement en de eigen 	 

aanvraag van surséance van betaling van de coöperatie; 	  
f. tot de gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen een kort tijdsbestek 

van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers — 
van de coöperatie of tot het verbreken van een overeenkomst met een — 
aanmerkelijk aantal personen dat als zelfstandigen of als 	  
samenwerkingsverband werkzaam is voor de coöperatie; 	  

g. tot het verbreken van de overeenkomst tussen de coöperatie en een — 
aanmerkelijk aantal leden en/of eventuele derden met wie de coöperatie 
overeenkomsten is aangegaan als hiervoor in artikel 3 lid 14 bedoeld; — 

h. tot het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de — 
coöperatie met andere rechtspersonen of vennootschappen indien deze 
samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de 	 
coöperatie, 	  

i. tot het aantrekken en uitzetten van financiële middelen in de vorm van—
kredieten al dan niet in rekening-courant, van andere geldleningen en — 
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van effecten waaronder uitdrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen 	 
obligaties, opties, warrants en dergelijke dan wel in welke andere vorm — 
ook; 	  

j. tot het voeren van rechtsgedingen, niet zijnde incassoprocedures of — 
voorlopige voorzieningen; 	  

k. tot het vaststellen van het bestuursreglement; 	  
1. 	alle overige besluiten waarvoor dit is bepaald in een door de raad van — 

toezicht vast te stellen huishoudelijk reglement. 	  
5. 

	

	Pas nadat de algemene ledenvergadering een besluit als bedoeld in artikel — 
17 lid 3 respectievelijk de raad van toezicht een besluit als bedoeld in artikel 
17 lid 4 heeft goedgekeurd, is het bestuur bevoegd een zodanig besluit uit te 
voeren. 	  

Einde bestuurslidmaatschap 	 
Artikel 18. 	 
1. Een bestuurder kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering 	 

worden ontslagen, maar niet nadat de betrokkene de gelegenheid heeft — 
gehad zich te verantwoorden. Voor een besluit tot ontslag van een 	 
bestuurder is een meerderheid vereist van tenminste twee/derde van de 	 
geldig uitgebrachte stemmen. 	  

2. Bij niet behoorlijke vervulling van zijn taak kan een bestuurder door de 	 
algemene ledenvergadering voor ten hoogste een maand worden geschorst. 
Voor een besluit tot schorsing van een lid van het bestuur is een 	  
meerderheid vereist van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte — 
stemmen. 	  

3. Binnen een maand na een besluit tot schorsing besluit de algemene 	 
ledenvergadering, na zo mogelijk de geschorst te hebben gehoord, tot 	 
opheffing van de schorsing, verlenging van de schorsingstermijn met ten — 
hoogste een maand of tot ontslag. 	  

Raad van Toezicht  	  
Omvang, samenstelling, benoeming, defungeren, ontstentenis en belet 	 
Artikel 19. 	 
1. De raad van toezicht bestaat uit tenminste drie en maximaal vijf natuurlijke— 

personen. 	  
2. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de algemene 	 

ledenvergadering. De algemene ledenvergadering dient bij de benoeming de 
profielschets als bedoeld in artikel 19 lid 7 in acht te nemen. De voorzitter— 
van de raad van toezicht wordt in functie benoemd. De algemene 	 
ledenvergadering kan voorafgaand aan de benoeming hierover advies 	 
vragen aan het bestuur. 	  

3. Voor de benoeming van één lid van de raad van toezicht zal de cliëntenraad 
een bindende voordracht mogen doen, met inachtneming van de 	 
profielschets als bedoeld in artikel 19 lid 7, tenzij anders afgesproken. Deze— 
bindende voordracht kan door de algemene ledenvergadering worden 	 
doorbroken door een met tenminste twee derde van de uitgebrachte 	 
stemmen genomen besluit van de algemene ledenvergadering. Indien en—
voor zover de door de cliëntenraad voorgedragen persoon naar de mening — 
van de raad van toezicht niet voldoet aan de profielschets, wordt de 	 
cliëntenraad uitgenodigd een nieuwe voordracht te doen. Indien de 	 
cliëntenraad niet binnen drie maanden na verzending van de uitnodiging een 
nieuwe voordracht voor benoeming heeft opgemaakt, is de raad van toezicht 
vrij in het doen van een bindende voordracht ter vervulling van de 	 
betreffende vacature, mits met inachtneming van de profielschets als 	 
bedoeld in artikel 19 lid 7. 	  
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4. In onderling overleg tussen cliëntenraad, bestuur en raad van toezicht kan in 

plaats van het recht om een bindende voordracht te doen voor de 	 
benoeming van een lid van de raad van toezicht, aan de cliëntenraad het— 
recht worden toegekend om advies uit te brengen aan de algemene 	 
ledenvergadering over iedere voorgenomen benoeming van een persoon tot 
lid van de raad van toezicht en/of advies te geven over de algemene en/of — 
individuele profielschets van leden van de raad van toezicht. Afspraken 
hierover worden schriftelijk vastgelegd. 	  

5. Voor de benoeming van de overige leden van de raad van toezicht zal de—
raad van toezicht een voordracht mogen doen, met inachtneming van de — 
profielschets als bedoeld in artikel 19 lid 7. Deze voordracht kan door de — 
algemene ledenvergadering worden doorbroken door een met tenminste — 
twee derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene 
ledenvergadering. 	  

6. Leden van de raad van toezicht die niet op voordracht worden benoemd — 
worden via een transparante, openbare procedure geworven 	  

7. De raad van toezicht dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar 
behoren kan vervullen. De raad van toezicht stelt een algemene 	 
profielschets op van de raad van toezicht en de samenstelling daarvan naar 
tenminste deskundigen, vaardigheden en diversiteit. Voor iedere vacature — 
stelt de raad van toezicht een specifiek profiel op. De raad van toezicht zorgt 
in het profiel en in zijn samenstelling voor diversiteit naar geslacht, 	 
maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, leeftijd, regionale binding en—
rol in het team. leder lid van de raad van toezicht dient geschikt te zijn om de 
hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. leder lid van de raad van — 
toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de — 
vervulling van zijn taak, binnen zijn rol in het kader van de profielschets van — 
de raad van toezicht. De raad van toezicht en de algemene 	  
ledenvergadering stellen het bestuur in staat om over de profielen en de 
benoeming van personen tot lid van de raad van toezicht voorafgaand advies 
uit te brengen. Bij herbenoeming dient opnieuw een zorgvuldige procedure te 
worden gehanteerd, waarbij opnieuw wordt afgewogen of het lid van de raad 
van toezicht voldoende is toegerust voor de toezichtopgaven voor de 	 
komende jaren. 	  

8. Een lid van de raad van toezicht treedt volgens rooster, doch uiterlijk vier jaar 
na zijn benoeming, af. 	  

9. Een afgetreden lid van de raad van toezicht is één maal herbenoembaar,—
wederom voor een termijn van maximaal vier jaar. Inclusief herbenoeming — 
kan een lid van de raad van toezicht derhalve maximaal acht jaar zitting — 
hebben in de raad van toezicht van de coöperatie en haar rechtsvoorgangers 
of —opvolgers. 	  

10. Leden van de raad van toezicht kunnen tussentijds aftreden. De raad van — 
toezicht deelt het bestuur en de algemene ledenvergadering mee, wanneer — 
en tengevolge waarvan in zijn midden tussentijds een vacature ontstaat of—
ontstaan is. De algemene ledenvergadering voorziet zo spoedig mogelijk in — 
tussentijdse ontstane vacatures. Een tussentijds benoemd lid van de raad — 
van toezicht neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger 
in. 	  

11. Een lid van de raad van toezicht defungeert: 	  
a. door zijn aftreden als bedoeld in artikel 19 lid 8; 	  
b. door zijn vrijwillig tussentijds aftreden als bedoeld in artikel 19 lid 10; — 
c. doordat hij failliet wordt verklaard of aan hem surseance van betaling—

wordt verleend dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen 
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-al dan niet voorlopig- op hem van toepassing wordt verklaard; 	 
d. indien titel 16, titel 19 en/of titel 20 van Boek 1 van het Burgerlijk 	 

Wetboek op hem van toepassing wordt; 	  
e. indien hij gaat voldoen aan een kwaliteit als bedoeld in artikel 20 lid 3; — 
f. door zijn overlijden. 	  

12. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien door degene die tot 	 
benoeming van het betreffende lid van de raad van toezicht bevoegd is. 	 

13. In geval van ontstentenis of belet van een of meer leden van de raad van—
toezicht zijn de overige leden van de raad van toezicht met de uitoefening — 
van de taak van de raad van toezicht belast en nemen zij de volledige taken 
van de raad van toezicht waar. Een niet voltallige raad van toezicht blijft 	 
volledig bevoegd. 	  

14. In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht zal 
de algemene ledenvergadering een of meer personen benoemen die tijdelijk 
met de taak van de raad van toezicht zijn belast. Deze persoon/personen—
kunnen geen lid van het bestuur zijn. Onder belet wordt in deze statuten in— 
ieder geval de situatie verstaan dat een lid van de raad van toezicht zijn 	 
functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen. 	  

15. De leden van de raad van toezicht genieten een bezoldiging en/of 	 
onkostenvergoeding welke wordt vastgesteld door de algemene 	  
ledenvergadering. 	  

Raad van toezicht: onafhankelijkheid en onverenigbaarheden 	 
Artikel 20. 	 
1. De leden van de raad van toezicht zijn onafhankelijk zowel jegens de 	 

coöperatie, als jegens de overige organen van de coöperatie (waaronder het 
bestuur) als jegens elkaar en functioneren zonder mandaat of ruggespraak.- 

2. De raad van toezicht is dusdanig samengesteld dat de leden ten opzichte — 
van elkaar, het dagelijkse en algemene bestuur van de coöperatie en welk— 
deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Geen 	 
persoon kan tegelijkertijd deel uit maken van de raad van toezicht en het — 
algemene bestuur van de coöperatie. 	  

3. De leden van de raad van toezicht hebben geen directe belangen bij de 	 
coöperatie. In dat kader komen in ieder geval niet voor (her)benoeming tot lid 
van de raad van toezicht in aanmerking personen, alsmede hun echtgenoot, 
geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkinderen of bloed- of 	 
aanverwanten tot in de tweede graad, die: 	  
a. behoren tot het algemene bestuur over de coöperatie en/of met haar— 

verbonden rechtspersonen; 	  
b. in een periode van drie jaar voorafgaande aan de benoeming als lid van 

het toezichthoudende orgaan bestuurder van de coöperatie is geweest,—
dan wel op basis van een toelatingscontract in de instelling werkzaam is 
geweest; 	  

c. lid zijn van de coöperatie; 	  
d. in een periode van drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel — 

gedurende de periode van lidmaatschap van het toezichthoudende 	 
orgaan werknemer van de coöperatie en/of een met haar verbonden — 
rechtspersoon is geweest, dan wel op basis van een 	  
opdrachtovereenkomst voor de coöperatie en/of een met haar 	 
verbonden rechtspersoon werkzaam is geweest; 	  

e. een persoonlijke financiële vergoeding van de coöperatie ontvangen,—
anders dan een vergoeding die voor de als lid van het toezichthoudende 
orgaan verrichte werkzaamheden worden ontvangen en voor zover zij— 
niet past in de normale uitoefening van een bedrijf; 	  
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f. in de drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de — 

periode van lidmaatschap van het toezichthoudende orgaan een 	 
belangrijke zakelijke relatie met de coöperatie en/of een met haar 	 
verbonden rechtspersoon hebben gehad; 	  

g. bestuurslid zijn van een rechtspersoon waarin een bestuurslid van de — 
coöperatie en/of een met haar verbonden rechtspersoon waarop hij 	 
toezicht houdt lid van het toezichthoudende orgaan is; 	  

h. gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk hebben voorzien in — 
het bestuur van de coöperatie en/of een met haar verbonden 	 
rechtspersoon bij belet of ontstentenis van bestuurders, 	  

i. als bestuurder verbonden zijn aan of in dienst zijn van een organisatie— 
welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de 	  
arbeidsvoorwaarden van de medewerkers; 	  

j. zitting hebben in een ondernemingsraad of cliëntenraad of 	  
klachtencommissie verbonden aan de coöperatie en/of hiermee 	 
verbonden rechtspersonen, 	  

k. echtgenoot, geregistreerd partner, levensgezel of bloed- of aanverwant—
zijn tot in de tweede graad van een ander lid van de raad van toezicht of 
van een lid van de raad van bestuur of van een lid van de coöperatie; — 

1. 

	

	lid zijn van de raad van bestuur of de raad van toezicht van een andere— 
rechtspersoon die binnen het werkgebied van de coöperatie geheel of—
gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de coöperatie verricht, tenzij— 
de andere rechtspersoon als groeps- of dochtermaatschappij of 	 
anderszins nauw verbonden is met de coöperatie; 	  

m. een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van de raad 
van toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van — 
deze functie met het belang van de coöperatie dan wel tot ongewenste — 
vermenging van belangen, waaronder het hebben van een financieel— 
belang bij de coöperatie. 	  

4. Leden van de raad van toezicht mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings 
persoonlijk voordelen genieten uit overeenkomsten met de coöperatie, 	 
behoudens de in artikel 19 lid 15 bedoelde bezoldiging en/of 	  
onkostenvergoeding. 	  

5. Leden van de raad van toezicht, alsmede in ieder geval hun echtgenoot, — 
geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkinderen of bloed- en 	 
aanverwanten tot in de tweede graad, mogen niet middellijk en ook niet 	 
onmiddellijk betrokken zijn bij leveringen, aannemingen of diensten ten 	 
behoeve van de coöperatie, behoudens in geval van voorafgaande 	 
goedkeuring door de raad van toezicht én de algemene ledenvergadering. Zij 
mogen als schuldenaren en schuldeisers geen geldleningen met de 	 
coöperatie aangaan. 	  

Raad van toezicht: bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden 	 
Artikel 21. 	 
1. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid en de — 

strategie van het bestuur, op de dagelijkse gang van zaken en de algemene 
leiding in de coöperatie en de daarmee verbonden onderneming. De raad — 
van toezicht is voorts belast met al hetgeen in deze statuten en/of in de wet—
aan hem wordt opgedragen en zal zich bij de uitoefening van zijn taak laten— 
leiden door de voor de zorg vigerende Governancecode. 	  

2. De verantwoordelijkheidsverdeling tussen de raad van toezicht en het 	 
bestuur is vastgelegd in deze statuten en de daarop gebaseerde 	 
reglementen. 	  

3. De raad van toezicht vervult zijn toezicht-, goedkeurings-, advies- en 	 
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werkgeversfuncties op een evenwichtige wijze en richt zich daarbij op het— 
belang van de coöperatie, vanuit het perspectief van het realiseren van 	 
doelstellingen van de coöperatie en de centrale positie van de cliënt van de — 
leden in het algemeen daarin. De raad van toezicht ziet erop toe dat het 
bestuur de Governancecode toepassen en spreken hun aan op afwijkingen — 
van de Governancecode. 	  

4. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen 
handelen en zijn eigen samenstelling. De raad van toezicht bepaalt zijn 	 
eigen agenda en de daarvoor noodzakelijke informatie. De raad van toezicht 
en zijn leden afzonderlijk hebben een eigen verantwoordelijkheid voor de— 
eigen informatievoorziening. 	  

5. De raad van toezicht adviseert het bestuur en de algemene 	  
ledenvergadering zo dikwijls als dit wordt verlangd of de raad van toezicht dit 
wenselijk oordeelt. De raad van toezicht functioneert voorts als klankbord— 
voor het bestuur. 	  

6. De leden van de raad van toezicht zijn verantwoordelijk voor het toezicht op—
het bestuur. Indien de raad van toezicht of leden daarvan van mening is dat—
het bestuur zich onvoldoende kwijt van een of meer van zijn taken zal de — 
raad van toezicht dit melden, niet alleen aan het bestuur maar ook aan de — 
algemene ledenvergadering teneinde laatstgenoemd orgaan in staat te 	 
stellen zich te bezinnen over eventuele acties jegens het bestuur of 	 
individuele bestuursleden en eventuele verdere acties. 	  

7. Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van — 
diens taak noodzakelijke gegevens alsmede alle gegevens welke door de — 
raad van toezicht of een lid daarvan worden verlangd. 	  

8. Tenminste één keer per jaar en daarnaast zo dikwijls als de raad van 	 
toezicht daarom verzoekt, komen het bestuur en de raad van toezicht in 
gemeenschappelijke vergadering bijeen ter bespreking van de algemene— 
lijnen van het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid. Tot de 	 
bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering zijn zowel het 	 
bestuur als de raad van toezicht bevoegd. Een gemeenschappelijke 	 
vergadering wordt geleid door de voorzitter van de raad van toezicht. Indien— 
deze afwezig is, voorzien de bestuurders en de leden van de raad van 	 
toezicht in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de 	 
vergadering geleid door het in leeftijd oudste aanwezige lid van de raad van— 
toezicht. 	  

9. Tenminste één keer per jaar en daarnaast zo dikwijls als de raad van 	 
toezicht daarom verzoekt, stelt het bestuur de raad van toezicht schriftelijk—
op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en 
financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de coöperatie.- 

10. De raad van toezicht heeft te allen tijde recht op toegang tot alle lokaliteiten — 
van de coöperatie en het recht ten allen tijde inzage te krijgen in alle 	 
bescheiden en boeken van de coöperatie. 	  

11. De raad van toezicht kan zich ten behoeve van de uitoefening van zijn taak — 
voor rekening van de coöperatie doen bijstaan door een registeraccountant — 
en/of een adviseur. 	  

12. De raad van toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris. — 
13. De raad van toezicht zal een taakverdeling opstellen waaruit blijkt welk lid — 

van de raad van toezicht in het bijzonder is belast met welk aspect van 	 
toezicht op het (beleid van het) bestuur. Onverminderd het bepaalde in de — 
statuten legt de raad van toezicht zijn werkzaamheden, zijn werkwijze in het—
algemeen, zijn wijze van besluitvorming en verantwoording nader vast in een 
reglement van toezicht. 	  

NBI 	 206554.01-1 



blad -17- 

el\-ÏOTARISSEN 

14. De raad van toezicht draagt er zorg voor dat deze statuten en de 	 
reglementen van de algemene ledenvergadering, het bestuur, de raad van— 
toezicht worden nageleefd. 	  

15. De raad van toezicht dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar 
behoren kan vervullen. De raad van toezicht stelt een profielschets op van—
de raad van toezicht. leder lid van de raad van toezicht dient geschikt te zijn 
om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. 	  
Ieder lid van de raad van toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die 
noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak, binnen zijn rol in het kader — 
van de profielschets van de raad van toezicht. 	  

Raad van toezicht; vergadering en besluitvorming 	  
Artikel 22. 	 
Vergadering 	  
1. De raad van toezicht vergadert ten minste drie maal per jaar en verder zo — 

dikwijls een lid van de raad van toezicht dit wenselijk acht. 	  
2. De raad van toezicht vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste 

twee andere toezichthouders dat wensen. De oproepingstermijn bedraagt — 
tenminste veertien dagen en vermeld plaats, datum en tijdstip van de 	 
vergadering. Bij de oproeping wordt de agenda en de te bespreken 	 
documenten verzonden. 	  

3. De raad van toezicht houdt van het in zijn vergaderingen behandelde 	 
aantekening. 	  

4. Het bestuur is verplicht de vergaderingen van de raad van toezicht bij te 	 
wonen zo dikwijls het daartoe wordt uitgenodigd. 	  

5. Van het verhandelde in de vergaderingen van de raad van toezicht worden — 
door de secretaris notulen bijgehouden. De notulen worden ondertekend — 
door de voorzitter en de secretaris. 	  

Besluitvorming  	  
6. leder lid van de raad van toezicht heeft het recht tot het uitbrengen van één — 

stem. Voor zover de wet, deze statuten of de reglementen van de coöperatie 
geen grotere meerderheid voorschrijven, worden besluiten van de raad van — 
toezicht genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. — 

7. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of— 
meer leden van de raad van toezicht voor de stemming een schriftelijke 	 
stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, 	 
gesloten briefjes. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht — 
niet te zijn uitgebracht. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de 	 
voorzitter. 	  

8. Bij staking van stemmen wordt een volgende vergadering bijeengeroepen, te 
houden uiterlijk binnen één maand na de eerste vergadering doch niet 	 
eerder dan acht dagen daarna, waarin het voorstel opnieuw in stemming — 
wordt gebracht. Indien in deze volgende vergadering de stemmen opnieuw — 
staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 	  

9. De raad van toezicht kan slechts geldig besluiten nemen in een vergadering 
waarin tenminste de meerderheid van de leden van de raad van toezicht — 
tegenwoordig is. 	  

10. De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle—
leden van de raad van toezicht zich voor het voorstel uitspreken. Van een en 
ander wordt een aantekening geplaatst in de notulen. 	  

11. Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en — 
besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft 
dat strijdig is met het belang van de coöperatie. Wanneer alle leden van de — 
raad van toezicht een tegenstrijdig belang hebben en de raad van toezicht— 
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hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de 	 
algemene ledenvergadering. 	  

Raad van toezicht; schorsing en ontslag 	 
Artikel 23. 	 
1. 	Een lid van de raad van toezicht kan door de algemene ledenvergadering — 

worden ontslagen wegens: 	  
a. verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren, in het 	 

bijzonder het niet of onvoldoende uitoefenen van toezicht, waarvan blijkt 
uit een negatieve evaluatie; 	  

b. onverenigbaarheid van functies of belangen of het anderszins niet 	 
langer voldoen aan voorwaarden voor benoembaarheid; 	  

c. wijziging van de omstandigheden of andere gewichtige redenen op 	 
grond waarvan de algemene ledenvergadering in het belang van de — 
coöperatie oordeelt dat zijn handhaving als lid van de raad van toezicht— 
redelijkerwijs niet van de coöperatie kan worden verlangd. 	  

2. 

	

	Bij verdenking van een van de hiervoor vermelde gronden kan een lid van de 
raad van toezicht door de algemene ledenvergadering voor een maand — 
worden geschorst. 	  

3. 	Een besluit tot schorsing en/of ontslag vindt niet plaats dan nadat de 	 
betrokkene de gelegenheid heeft gehad zich te verantwoorden. Ingeval van— 
schorsing kan van het voorgaande worden afgeweken indien de 	  
spoedeisendheid van de maatregel dat verlangt. In aanvulling op het 	 
vorenstaande zal de algemene ledenvergadering eerst een besluit nemen na 
voorafgaande raadpleging van de overige leden van de raad van toezicht. — 

4. 	Voor een besluit tot schorsing en/of ontslag van een lid van de raad van 
toezicht is een meerderheid vereist van tenminste twee/derde van de geldig— 
uitgebrachte stemmen. 	  

5. 	Binnen een maand na een besluit tot schorsing besluit de algemene 	 
ledenvergadering, na de geschorste de gelegenheid te hebben geboden te — 
worden gehoord, tot opheffing van de schorsing, verlenging van de 	 
schorsingstermijn met ten hoogste een maand of tot ontslag. 	  

6. 

	

	De algemene ledenvergadering dient een besluit tot schorsing en/of ontslag— 
van een lid van de raad van toezicht met vermelding van concrete feiten en — 
omstandigheden te motiveren. 	  

Conflictenregeling  	  
Artikel 24. 	 
De coöperatie legt inzichtelijk en schriftelijk de verantwoordelijkheidsverdeling — 
tussen de raad van toezicht en het bestuur vast alsmede de wijze waarop interne 
conflicten tussen beide organen worden geregeld. De regeling voorziet erin dat — 
een derde partij wordt betrokken bij de oplossing van het conflict. De regeling — 
komt tot stand in overeenstemming tussen het bestuur en de raad van toezicht. — 
Algemene ledenvergadering 	  
Artikel 25. 	 
De algemene ledenvergadering houdt bij het uitoefenen van haar bevoegdheden 
en stemrechten rekening met de (maatschappelijke) doelstelling van de 	 
coöperatie, de centrale positie van de cliënt daarin en de voor de zorg 	 
vastgestelde Governancecode. 	  
Algemene ledenvergadering; jaarlijkse bijeenkomst  	  
Artikel 26. 	 
Jaarlijks wordt tenminste één algemene ledenvergadering (jaarvergadering) 	 
gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens— 
verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering. In de 	 
jaarvergadering wordt door de algemene ledenvergadering al dan niet tot kwijting 
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en décharge van bestuurders en leden van de raad van toezicht besloten en 
wordt voorzien in de periodieke vacatures in het bestuur en de raad van toezicht. 
Algemene ledenvergadering; aanvullende bijeenkomsten 	 
Artikel 27. 	 
1. Daarnaast roept het bestuur de algemene ledenvergadering bijeen indien het 

dit wenst, indien een bestuursbesluit de goedkeuring van de algemene 	 
ledenvergadering behoeft, indien de raad van toezicht of een lid daarvan dit—
schriftelijk, met opgave van de te behandelen onderwerpen, verzoekt of — 
indien de algemene ledenvergadering dan wel tenminste een tiende deel van 
de leden dit schriftelijk, met opgave van de te behandelen onderwerpen, — 
verzoekt. 	  

2. Indien na indiening van een zodanig verzoek het bestuur niet binnen veertien 
dagen de leden tot een vergadering heeft opgeroepen, tegen een datum — 
uiterlijk een maand na de indiening, kan bijeenroeping geschieden door de— 
verzoekers. 	  

Algemene ledenvergadering; bijeenroeping  	  
Artikel 28. 	 
1. Een algemene ledenvergadering wordt schriftelijk bijeengeroepen met 	 

vermelding van de agenda. De termijn van oproeping bedraagt tenminste—
acht dagen. Deze termijn bedraagt tenminste veertien dagen indien een 
voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding van de coöperatie aan de orde 
komt. 	  

2. Op de agenda worden geplaatst alle onderwerpen, die ingevolge de statuten 
behandeld moeten worden of die het bestuur of de raad van toezicht of een — 
of meer leden daarvan of tenminste een tiende deel van de leden behandeld 
wenst te zien. De vaststelling van de agenda en de besluitvorming tijdens de 
algemene ledenvergadering kan nader in een door de algemene 	  
ledenvergadering vast te stellen huishoudelijk reglement worden geregeld.— 

Algemene ledenvergadering; toegang 	  
Artikel 29. 	 
1. Als voorzitter en secretaris van de algemene ledenvergadering treden op de 

voorzitter en de secretaris van het bestuur. 	  
2. De raad van toezicht en de individuele leden daarvan hebben toegang tot de 

algemene ledenvergadering. 	  
3. De directeur heeft toegang tot de algemene ledenvergadering, tenzij het — 

bestuur of de raad van toezicht of de algemene ledenvergadering zijn/haar 	
aanwezigheid niet wensen. 	  

4. Zowel het bestuur als de algemene ledenvergadering kan bepalen, dat 	 
derden tot een algemene ledenvergadering worden toegelaten teneinde 	 
daarin het woord te voeren. 	  

5. Van hetgeen tijdens de algemene ledenvergadering wordt besproken, 	 
worden notulen bijgehouden. 	  

Algemene ledenvergadering; stemming 	  
Artikel 30. 	 
1. In de algemene ledenvergadering heeft elk lid één stem. 	  
2. Een lid heeft geen stemrecht over zaken die hem, zijn levensgezel, zijn — 

echtgenoot of een van zijn bloed of aanverwanten in de rechte lijn betreffen. 
3. Tenzij de wet of deze statuten anders bepalen worden besluiten door de — 

algemene ledenvergadering genomen met gewone meerderheid (de helft—
plus één) van de geldig uitgebrachte stemmen ongeacht het ter vergadering 
aanwezige aantal leden. 	  

4. Omtrent onderwerpen welke niet op de agenda zijn vermeld kan niettemin — 
wettig worden besloten in een vergadering waarin alle leden aanwezig zijn— 
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en mits het besluit met voorkennis van het bestuur en eenstemmig wordt — 
genomen. 	  

5. Stemmingen geschieden mondeling, tenzij tenminste een vierde deel van de 
aanwezige leden schriftelijke stemming verlangt of het gaat om stemmingen 
over personen. 	  

6. Blanco en ongeldige stemmen worden als niet-uitgebracht aangemerkt. — 
7. Staken de stemmen dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 	 
8. Indien de stemming een verkiezing betreft en geen van de kandidaten de—

volstrekte meerderheid heeft verkregen, vindt herstemming plaats tussen de 
kandidaten, die de meeste stemmen hebben verworven. 	  

Boekjaar 	  
Artikel 31. 	 
Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. 	  
Jaarverslag; rekening en verantwoording 	  
Artikel 32. 	 
1. Het bestuur houdt zodanige aantekeningen van de vermogenstoestand en—

van alles betreffende de werkzaamheden van de coöperatie bij dat daaruit te 
allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. Indien de—
producten en diensten van de coöperatie uit verschillende bronnen worden — 
gefinancierd, zorgt het bestuur voor een adequate en inzichtelijke scheiding—
en verantwoording, afgestemd op eventuele voorwaarden van financiers. — 

2. Het bestuur maakt jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar — 
het jaardocument op, met daarin het jaarverslag en de jaarrekening. 	 

3. Het bestuur laat de jaarrekening onderzoeken door een door de algemene— 
ledenvergadering, na daartoe door de raad van toezicht verkregen 	 
goedkeuring, benoemde externe accountant. 	  

4. De accountant brengt over zijn bevindingen betreffende het onderzoek van — 
de jaarrekening binnen vijf maanden na het einde van het boekjaar 	 
gelijktijdig rapport uit aan het bestuur en de raad van toezicht. 	  

5. Het bestuur brengt jaarlijks binnen zes maanden na het einde van het 	 
boekjaar, zijn jaarverslag uit. In het jaarverslag wordt verantwoording 	 
afgelegd over de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de 
coöperatie, het daartoe gevoerde beleid, onder meer ten aanzien van de — 
belanghebbenden, de gang van zaken in de coöperatie en de bereikte 	 
resultaten van het afgelopen jaar. Het bestuur legt onder overlegging van— 
een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting op deze 	 
stukken, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar — 
gevoerde bestuur. 	  

6. Het bestuur laat zich bij het opstellen der jaarrekening bijstaan door een 	 
accountant. 	  

7. De balans, de winst- en verliesrekening (voorzien van de door de accountant 
daaromtrent verstrekte verklaring) en de jaarverslagen van het bestuur 	 
worden ten minste zeven dagen vóór de ter behandeling van deze stukken — 
bijeengeroepen algemene ledenvergadering aan de leden toegezonden. — 
Genoemde jaarstukken worden ondertekend door de bestuurders en de 	 
leden van de raad van toezicht. Ontbreekt de ondertekening door een of — 
meer van de bestuurders of een of meer van de leden van de raad van 	 
toezicht, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. — 

8. De accountant kan op verzoek van het bestuur de algemene 	  
ledenvergadering bijwonen waarin over de goedkeuring van de jaarrekening 
wordt besloten. 	  

9. De algemene ledenvergadering stelt de jaarrekening vast. 	  
10. Vaststelling van de jaarrekening strekt niet tot décharge aan een bestuurder 
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respectievelijk aan een lid van de raad van toezicht. De algemene 	 
ledenvergadering verleent bij afzonderlijk besluit al dan niet décharge aan — 
een bestuurder respectievelijk aan een lid van de raad van toezicht voor het—
door hem in het betreffende boekjaar gevoerde beleid resp. toezicht, voor — 
zover van dat beleid respectievelijk toezicht uit de jaarstukken blijkt of dat—
beleid respectievelijk toezicht anderszins aan de algemene ledenvergadering 
bekend is gemaakt. 	  

11. Vaststelling van de jaarrekening strekt niet tot kwijting of décharge aan een — 
bestuurder respectievelijk aan een lid van de raad van toezicht voor het door 
hen in het betreffende boekjaar gevoerde beleid respectievelijk toezicht. 	 

Resultaat 	  
Artikel 33. 	 
1. Het resultaat van enig boekjaar zal worden toegevoegd of onttrokken aan het 

eigen vermogen van de coöperatie. 	  
2. Het in enig boekjaar geleden verlies wordt voor zover mogelijk uit de 	 

reserves bestreden. 	  
Reglement 	  
Artikel 34. 	 
De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen en — 
wijzigen, ter regeling van al hetgeen regeling behoeft. Het huishoudelijk 	 
reglement mag niet in strijd zijn met de wet of met de statuten. 	  
Statutenwijziging  	  
Artikel 35. 	 
1. 	Deze statuten kunnen door de algemene ledenvergadering worden 	 

gewijzigd. 	  
2. 	Een voorstel tot wijziging van de statuten kan uitgaan van het bestuur, van— 

de raad van toezicht of een of meer leden daarvan, van de algemene 	 
ledenvergadering of van tenminste een/tiende deel van de leden. 	 

3. 	Voor een rechtsgeldig besluit van de algemene ledenvergadering tot 	 
wijziging van de statuten is vereist: 	  
a. dat ieder van de leden met inachtneming van een termijn van tenminste 

veertien dagen - die van oproeping en die van vergadering niet 	 
medegerekend - is opgeroepen bij een aangetekende brief of op 	 
elektronische wijze, waarin is vermeld dat ter vergadering een voorstel — 
tot wijziging van de statuten zal worden gedaan en behandeld en waarin 
tevens de volledige tekst van de voor te stellen wijziging(en) is 	 
medegedeeld; 	  

b. dat tenminste twee/derde deel van de leden tijdens de vergadering — 
aanwezig is en 	  

c. dat tenminste drie/vierde deel van de geldig uitgebrachte stemmen zich— 
vr aanneming van het voorstel heeft verklaard. 	  

4. 

	

	Is op die vergadering niet tenminste twee/derde deel van de leden aanwezig, 
dan wordt binnen een maand na de dag van de eerste vergadering een 
tweede vergadering belegd, die volgens de gewone regels wordt 	 
opgeroepen en die, ongeacht het aantal alsdan aanwezige leden, met een—
meerderheid van tenminste drie/vierde deel aan de geldig uitgebrachte 
stemmen tot de voorgestelde statutenwijziging kan besluiten. 	  

5. 	Het bestuur doet zo spoedig mogelijk daarna van de aangenomen 	 
statutenwijziging een notariële akte opmaken. Een statutenwijziging treedt — 
eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Elk lid van — 
het bestuur is bevoegd deze akte te doen verlijden. 	  

6. 	Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een 	 
volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten — 
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kantore van het door de Kamer van Koophandel gehouden handelsregister.-
7. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het 

besluit tot juridische fusie en het besluit tot juridische splitsing. 	  
Ontbinding en vereffening 	  
Artikel 36. 	 
1. 

	

	Het voorstel tot ontbinding van de coöperatie kan uitgaan van het bestuur — 
(mits na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht), van de raad — 
van toezicht of een of meer leden daarvan of van de algemene 	  
ledenvergadering of van tenminste een/tiende deel van de leden. 	 

2. 	Voor een rechtsgeldig besluit van de algemene ledenvergadering tot 	 
ontbinding van de coöperatie is vereist: 	  
a. dat ieder van de leden met inachtneming van een termijn van tenminste 

veertien dagen - die van oproeping en die van vergadering niet 	 
medegerekend - is opgeroepen bij een aangetekende brief of op 	 
elektronische wijze, waarin is vermeld dat ter vergadering een voorstel — 
tot ontbinding van de coöperatie zal worden gedaan en behandeld en — 
waarin tevens de gronden van het voorstel zijn medegedeeld; 	 

b. dat tenminste twee/derde deel van de leden tijdens de vergadering 	 
aanwezig is; en 	  

c. dat tenminste drie/vierde deel van de geldig uitgebrachte stemmen zich— 
vóór aanneming van het voorstel heeft verklaard. 	  

3. 	Is op die vergadering niet tenminste twee/derde deel van de leden aanwezig, 
dan wordt binnen een maand na de dag van de eerste vergadering een 	 
tweede vergadering belegd, die volgens de gewone regeling wordt 	 
opgeroepen en die, ongeacht het aantal alsdan aanwezige leden, met een— 
meerderheid van tenminste drie/vierde deel van de geldig uitgebrachte 	 
stemmen tot ontbinding van de coöperatie kan besluiten. 	  

4. Indien een besluit is genomen tot ontbinding van de coöperatie, geschiedt de 
vereffening door het bestuur, tenzij de algemene ledenvergadering anders— 
mocht besluiten. Bij het besluit tot ontbinding bepaalt de algemene 	 
ledenvergadering de beloning die de vereffenaars zullen genieten. 	 

5. 	Blijkt er na vereffening een overschot te zijn, dan wordt de bestemming 	 
daarvan door de algemene ledenvergadering bepaald, mits met 	  
inachtneming van het volgende: het overschot zal alleen mogen worden 
aangewend voor een ander op grond van artikel 5 lid 1 letter c van de Wet—
op de vennootschapsbelasting 1969 van vennootschapsbelasting vrijgesteld 
lichaam danwel voor een ander maatschappelijk belang. Het wordt door de — 
vereffenaars dienovereenkomstig uitgekeerd. 	  

6. 	Na de ontbinding blijft de coöperatie voortbestaan voor zover dit tot 	 
vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven—
de bepalingen van de statuten en reglementen zover mogelijk van kracht. In 
stukken en aankondigingen die van de coöperatie uitgaan, moeten aan haar 
naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie". 	  

7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere 	 
gegevensdragers van de coöperatie gedurende zeven jaren onder berusting 
van de daartoe door de algemene ledenvergadering aan te wijzen persoon. — 
Deze zal bevoegd zijn een opvolgend bewaarder aan te stellen met dezelfde 
bevoegdheid. 	  

8. 

	

	De bepalingen van dit artikel kunnen niet worden gewijzigd dan op de wijze — 
en met de meerderheid als in dit artikel voor een besluit tot ontbinding van de 
coöperatie is voorgeschreven. 	  

BIJLAGE  	 
Aan deze akte zal de volgende bijlage worden gehecht: 	  
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C 1--4-0TARISSEN 
- 	voornoemde notulen. 	  
SLOT 	  
De comparant is mij, notaris, bekend. 	  
WAARVAN AKTE, verleden te Amersfoort op de datum in het hoofd van deze— 
akte vermeld. 	  
De zakelijke inhoud van de akte is door mij, notaris, aan de comparant 	 
meegedeeld en ik heb daarop een toelichting gegeven. 	  
De comparant heeft daarna verklaard van de inhoud van de akte kennis te 	 
hebben genomen en met beperkte voorlezing in te stemmen. 	  
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing onmiddellijk door de 	  
comparant en mij, notaris ondertekend. 	  
(volgt ondertekening) 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT 
Door mij, mr. Marcus Jacobus Scholten, als 
waarnemer van mr. Casper Michael Jones, 
notaris te Amersfoort, op 27 december 2018. 
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