
STATUTEN- 

WIJZIGING 

RT/2021.001395.01 

rep.nr : 10.855 

AFSCHRIFT 

Heden, zestien april tweeduizend éénentwintig,-------------------- 

verscheen voor mij, mr. Siebe Swart, notaris in de gemeente Leeuwarden, kantoorhoudende te 

Jorwert en Stiens:---------------------------- 

de heer mr. Rienk Arnoldus Talstra, werkzaam en te dezer zake domicilie kiezende ten kantore 

van mij, notaris, aan de Tesselschadestraat 10 te Leeuwarden (8913 HB), geboren te Drachten 

op tw intig januari negentienhonderd drieënnegentig.--------------- 

De verschenen persoon verklaarde dat de algemene vergadering van de coöperatie: ---- 

Coöperatie Doarpsmûne Reduzum e.o. U.A., statutair gevestigd te Reduzum, gemeente------ 

Leeuwarden, en aldaar kantoorhoudende aan de Master Gorterstrjitte 42 (9008 TE), ---- 

ingeschreven in het handelsregister onder nummer 63100746 (de "Coöperatie"), bij schriftelijk· 

besluit genomen op acht april tweeduizend éénentwintig heeft besloten om de statuten van de - 

Coöperatie algeheel te wijzigen. Uit gemeld besluit van de algemene vergadering, waarvan een 

kopie aan deze akte is gehecht, blijkt voorts dat de verschenen persoon bevoegd is tot het doen 

verlijden van deze akte.--------------------------- 

De statuten van de Coöperatie zijn laatstelijk vastgesteld bij akte van oprichting verleden op tien 

april tweeduizend vijftien voor mr. G.J. van der Hem, destijds notaris te Jorwert.------ 

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde ter uitvoering van het vorenstaande 

de statuten van de Coöperatie te wijzigen als volgt:----------------- 

STATUTEN:--------------------------------- 
Artikel 1.----------------------------- 
NAAM.------·----------------------- 

De coöperatie draagt de naam: Coöperatie Doarpsmûne Reduzum e.o. U.A.------·----- 
Artikel 2.------------------------------- 

ZETEL..---------------------------- 

De coöperatie heeft haar zetel in Reduzum, gemeente Leeuwarden.---------- 

Artikel 3.--------------------------------- 

DOEL.---------------------------------- 

1. De coöperatie heeft ten doel het voorzien in de stoffelijke belangen van haar leden op het - 

gebied van duurzaamheid, door het onderhouden van economisch verkeer met de leden. -- 

Zij kan ook maatschappelijke belangen van leden behartigen.----------- 

2. De coöperatie omvat:--------------------------- 

a. het produceren of doen produceren van duurzame energie in Reduzum en omgeving, 

direct of indirect ten behoeve van de leden;------------------- 

b. het leveren van een bijdrage aan de lokale energietransitie en het vergroten van ------- 

duurzaamheid bewustzijn binnen de lokale gemeenschap in het algemeen en I 
/ 
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samenwerking tussen leden in het bijzonder;--------------- 

c. het stimuleren van het leveren van duurzame, lokaal opgewekte energie in Reduzum - 

en omstreken;---------------------------- 

d. het verwerven, oprichten en exploiteren van één (1) of meerdere duurzame energie--- 

opwekkingsmiddelen; -------------------·----- 

e. het financieren van één (1) of meerdere duurzame energieopwekkingsmiddelen;-------- 

f. het bevorderen van het milieu in de ruimste zin van het woord in Reduzum en --- 

omstreken.---------------------------- 

3. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:---------------- 

a. het sluiten van overeenkomsten met leden teneinde te voorzien in hun behoefte aan -- 

duurzame, (zoveel mogelijk) lokaal geproduceerde energie;---------- 

b. de productie (dan wel het doen produceren) van duurzame energie;------- 

c. het meewerken met en het al dan niet tezamen met anderen deelnemen in en het ----- 

besturen van andere ondernemingen;------------------- 

d. geven van voorlichting over de lokale opwekking van- en het gebruik van duurzarne=- 

energie en energiebesparing;----------------------- 

e. het verkrijgen, verwerven in genot, vervreemden, huren, verhuren, vervaardigen, ------ 

administreren, financieren, beheren, exploiteren en bezwaren van goederen;---- 

f. het voorzien in de behoefte aan financieringsmiddelen van groepsmaatschappijen en • 

anderen;----------------------------- 

g. het verrichten van alle handelingen, welke in de ruimste zin verband kunnen houden •- 

met of bevorderlijk kunnen zijn voor een van de sub a tot en met g omschreven -------- 

doeleinden.---------------------------- 

4. De coöperatie kan overeenkomsten als die welke zij met haar leden sluit, ook met anderen 

aangaan. Indien de coöperatie de in de vorige zin bedoelde bevoegdheid uitoefent, mag zij 

dat niet in een zodanige mate doen, dat de overeenkomsten met de leden slechts van ------ 

ondergeschikte betekenis zijn.----------------------- 

Artikel 4. ------------------------------ 
LEDEN. AANSPRAKELIJKHEID.------------------- 

1. Leden kunnen zijn meerderjarige natuurlijke personen en rechtspersonen 

Ook samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid (maatschappen, ----- 

vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen) kunnen lid zijn van de•--- 

coöperatie. Het lidmaatschap van een dergelijk samenwerkingsverband betekent het•------- 

lidmaatschap van de gezamenlijke vennoten. Het samenwerkingsverband wordt daarbij---- 
/,>, 
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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.-------- 

2. Een lid moet verder voldoen aan de volgende eisen:-------------------- 

moet bekwaam zijn overeenkomsten te sluiten;-------------- 

moet woonachtig of gevestigd zijn in de regio Reduzum op het moment van toetreden 

tot de coöperatie.---------------------------------------- 

ln een huishoudelijk reglement kunnen nadere voorwaarden worden gesteld aan het-------- 

lidmaatschap van de coöperatie. Indien en voor zover een lid niet voldoet aan het bepaalde 

in lid 1 of lid 2 van dit artikel, kan hij de rechten verbonden aan zijn lidmaatschap niet------- 

uitoefenen.---------------------------------------- 

3. Het bestuur houdt een register waarin tenminste de namen en adressen van alle leden en · 

gevolmachtigden als bedoeld in lid 1 zijn opgenomen. leder lid en gevolmachtigde is-------- 

gehouden adresmutaties schriftelijk aan het bestuur mede te delen.---·-------- 

4. De leden zijn niet aansprakelijk voor de schulden van de coöperatie, noch tijdens hun ·------ 

lidmaatschap noch later, noch zijn ze aansprakelijk voor een tekort ingeval van een --- 

ontbinding of gerechtelijke vereffening.------------------- 

Artikel 5. ------------------------------- 
TOELATING.--------------------------------- 

1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden.--------------- 

2. Bij niet toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.---- 

Artikel 6. ---------------------------·---- 
EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP.--------·---------------- 

1. Het lidmaatschap eindigt:------------------------ 
a. door de dood van het lid dan wel door ontbinding van het lid rechtspersoon;---- 

b. door opzegging door het lid;--------------------- 

c. door opzegging door de coöperatie; en1------------------ 

d. door ontzetting .. ------------------------- 
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van - 

het boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste één (1) ------- 

maand. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van het lid·------ 

redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.------------ 

Een lid kan voorts zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een -------- 

maand nadat hem een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn ---- 

verzwaard, is bekend geworden of medegedeeld. Het besluit is alsdan niet op hem va - - 



toepassing.------------------------------- 

3. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaatschap eindigen -- 

op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.--- 

4. Opzegging door de coöperatie geschiedt door het bestuur en kan slechts plaatsvinden:----- 

a. wanneer een lid één of meer van zijn verplichtingen jegens de coöperatie niet nakomt; 

b. wanneer redelijkerwijs van de coöperatie niet gevergd kan worden het lidmaatschap te 

laten voortduren.------------------------------ 

5. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur en kan alleen worden---- 

uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de ---- 

coöperatie handelt, of de coöperatie op onredelijke wijze benadeelt.-------- 

6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de coöperatie op grond dat·------- 

redelijkerwijs van de coöperatie niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten --- 

voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene ------- 

binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op ·-- 

de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met 

opgave van redenen, in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het·--- 

beroep is het lid geschorst.------------------ 

7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft desniettemin de-------- 

jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.--------------- 

Artikel 7. ------------------------------ 
GELDMIDDELEN. JAARLIJKSE GELDELIJKE BIJDRAGEN. DONATIES .. ------- 

1. De geldmiddelen van de coöperatie kunnen worden gevormd door:---------- 

a. verkoop van duurzame energie; 

b. contributies van de leden; 

C. opbrengst van groencertificaten; 

d. inleggelden van de leden; 

e. provisies van energieleveranciers; 

f. giften, erfstellingen, legaten; 

g. subsidies en bijdragen; 

h. revenuen van het vermogen; 

i. aangaan van leningen; 

j. uitgifte van obligaties; 

k. eventuele andere baten. 
Artikel 8. ----------------------------------------- ---------- 
HET BEDINGEN VAN RECHTEN TEN GUNSTE VAN LEDEN.--------~ 



1. De coöperatie kan ten behoeve van de leden rechten bedingen. Ook kan de coöperatie---- 

nakoming van bedongen rechten jegens en schadevergoeding aan een lid vorderen, tenzij 

dit lid zich daartegen verzet.----------------------- 

2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het wijzigen van de met de leden in de uitoefening - 

van haar bedrijf aangegane overeenkomsten, mits de coöperatie zich deze bevoegdheid in 

de overeenkomst op duidelijke wijze heeft voorbehouden.------------ 

Artikel 9.------------------------------- 
BESTUUR.---------------------------- 

1 . De coöperatie wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit een oneven aantal van ------ 

tenminste drie (3) bestuurders. Het aantal bestuurders wordt door de algemene---- 

vergadering met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde vastgesteld op ten--------- 

hoogste zeven (7) bestuurders .. --------------------- 
2. De algemene vergadering benoemt de bestuursleden. Uitgezonderd hiervan is één (1) ----- 

bestuurslid, welke aangewezen wordt door en afgevaardigde is van de stichting: Stichting 
Dorpsmolen Reduzum, statutair gevestigd in Gemeente Boarnsterhim, feitelijk gevestigd· 

te Reduzum (gemeente Leeuwarden) en aldaar kantoorhoudende aan de Haven 12 (9008 

SZ), ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41004844.---------- 

Een benoeming vindt plaats bij besluit genomen met een meerderheid van ten minste de -- 

helft van de uitgebrachte stemmen. Deze benoeming vindt plaats uit de leden van de------- 

coöperatie dan wel uit de bestuurders van de leden-rechtspersonen van de coöperatie, dan 

wel uit personen die namens een samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 3 lid 1 de -- 

lidmaatschapsrechten kunnen uitoefenen.------------------- 

3. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders, zijn de overblijvende ·-------- 

bestuurders voorlopig met de taken en bevoegdheden van het bestuur belast. Het bestuur 

is bevoegd één of meerdere personen aan te wijzen die bij ontstentenis of belet van alle --- 

bestuurders, voorlopig met de taken en bevoegdheden van het bestuur zijn belast. --- 

Artikel 10.---------------------------------- 

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP - SCHORSING.---------·---- 

1. Een bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of------- 

geschorst. Een schorsing die niet binnen drie (3) maanden gevolgd wordt door een besluit 

tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.------·---------- 

2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk vier (4) jaar na zijn benoeming af, volgens een door het------- 

bestuur op te maken rooster van aftreden. Daarbij moet worden voorkomen dat het --- 

periodiek aftreden een evenwichtig functioneren van het bestuur in gevaar brengt, om------ 

welke reden het bestuur, na daartoe verkregen toestemming van de algemene -;ff 
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vergadering, van geval tot geval de zittingsduur van een bestuurder mag verlengen met ten 

hoogste één (1) jaar. De aftredende bestuurder is maximaal tweemaal herbenoembaar.---- 

Degene die in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster van --- 

aftreden de plaats van zijn voorganger in.------------------ 

3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:------------------ 

a. door het eindigen van het lidmaatschap van de coöperatie;----------------- 

b. door bedanken;-------------------------------- 

c. door overlijden.-------------------------- 

Artikel 11.------------------------------- 
BESTUURSFUNCTIES - BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR.----------- 

1. De algemene vergadering wijst een van de bestuurders aan tot voorzitter. Het bestuur wijst 

uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. De voorzitter, de secretaris en - 

de penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur. Een bestuurslid kan maximaal - 

twee functies binnen het bestuur bekleden. De functie van voorzitter is binnen het bestuur - 

met geen andere functie verenigbaar.-------------------- 

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, --- 

die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend. Iedere----------- 

bestuurder heeft recht op het uitbrengen van één stem in een vergadering van het bestuur. 

Voor zover deze statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van het------ 

bestuur genomen met volstrekte meerderheid. Het oordeel van de voorzitter omtrent de---- 

uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen · 

besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.---- 

3. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de----- 

gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, waaronder begrepen per e-mail of ander (elektronisch) 

communicatiemiddel, hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder---- 

bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na 

medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.-------- 

4. Bij reglement kunnen nadere regelingen aangaande de vergaderingen van en de --- 

besluitvorming door het bestuur worden gegeven.--------------- 

5. Een bestuurslid kan zich in de bestuursvergaderingen laten vertegenwoordigen door een -- 

daartoe schriftelijk gevolmachtigd medebestuurslid. Een bestuurslid kan daarbij slechts----- 

voor één (1) mede bestuurslid als gevolmachtigde optreden.------------- 

6. Een bestuurslid 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 of de met haar verbonden organisatie. Wanneer hierdoor geen besluit kan · --- 



worden genomen, wordt het besluit alsnog genomen door het bestuur, onder schriftelijke -- 

vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. ------ 

7. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of - 

bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de coöperatie ---- 

zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of -- 

zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van·- 

deze goedkeuring kan door en tegen derden een beroep worden gedaan.------ 

8. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten -- 

tot het uitbrengen van stem op aandelen of certificaten daarvan van de door de coöperatie 

gehouden deelnemingen en ondernemingen, het medewerken aan het uitgeven van -------- 

certificaten en het nemen van alle daarop betrekking hebbende besluiten.------ 

9. De algemene vergadering is bevoegd ook andere besluiten dan die in dit artikel zijn--------- 

vermeld aan haar goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk·------ 

omschreven te worden en schriftelijk aan het bestuur te worden medegedeeld.----- 

10. De leden van het dagelijks bestuur hebben naast het recht op vergoeding van de door hen 

in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, recht op een aanvullende ----- 

bestuursvergoeding, jaarlijks vast te stellen door de algemene vergadering. De overige ·---- 

leden van het bestuur hebben slechts recht op vergoeding van de door hen in de ---- 

uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De algemene vergadering kan hiertoe -------- 

jaarlijks een vaste onkostenvergoeding voor vaststellen.------------- 

Artikel 12.··----------------------------- 
BESTUURSTAAK-------------------------- 

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van 

de coöperatie.---------------------------- 

2. Elke bestuurder is tegenover de coöperatie gehouden tot een behoorlijke vervulling van de 

hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee 

(2) of meer bestuurders behoort, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk ter zake --- 

van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij niet nalatig is geweest in · 

het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.--------- 

3. Indien het aantal bestuursleden beneden een voorgeschreven minimum is gedaald, blijft --- 

het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk die maatregelen te treffen 

die er toe leiden dat in de open plaats of de open plaatsen wordt voorzien.---------- 

4. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak 

te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden ingesteld en opgeheven. ·- 

Het bestuur benoemt en ontslaat de leden van die commissies en bepaalt ook de taak 
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de werkwijze.-------------------,---------- 

Artikel 13.----------------------------- 
VERTEGENWOORDIGING.--------------------- 

1. De coöperatie wordt vertegenwoordigd door het bestuur. De bevoegdheid tot ------ 

vertegenwoordiging komt bovendien toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders.•--- 

2. Het bestuur kan procuratiehouders met algemene of beperkte----------- 

vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. leder van hen vertegenwoordigt de --- 

coöperatie met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. Hun--------- 

titulatuur wordt door het bestuur bepaald.------------------- 

Artikel 14.------------------------------- 
COÖPERATIERAAD.---------------- , _ 

1 . Het toezicht op het beleid en de handelingen van het bestuur en op de algemene gang van 

zaken in de coöperatie en de met haar verbonden onderneming wordt uitgeoefend door de 

coöperatieraad, bestaande uit een door de algemene vergadering vast te stellen aantal---- 

leden. De leden van de coöperatieraad staan het bestuur met raad terzijde en verlenen het 

bestuur gevraagd en ongevraagd advies. Bij de vervulling van hun taak richten de leden --- 

van de raad zich naar het belang van de coöperatie en de met haar verbonden ----- 

onderneming. Het bestuur verschaft de raad tijdig de voor de uitoefening van diens taak --- 

noodzakelijke gegevens. Het lidmaatschap van de raad is onverenigbaar met het --- 

lidmaatschap van het bestuur van de coöperatie.---------------- 

Slechts natuurlijke meerderjarige personen kunnen lid van de coöperatieraad zijn.------------ 

2. De coöperatieraad benoemt uit zijn midden een voorzitter, een vicevoorzitter en een-------- 

secretaris.--------- 
3. De leden van de coöperatieraad worden door de algemene vergadering benoemd, al dan •- 

niet uit de leden. De benoeming van de leden van de coöperatieraad geschiedt uit één of -- 

meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4 van dit artikel. Tot het•------- 

opmaken van zulk een voordracht is de coöperatieraad bevoegd. De voordracht van de---- 

raad wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld.----------- 

4. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste - 

twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, 

genomen in een vergadering waarin ten minste de helft van het aantal stemmen dat door -- 

de stemgerechtigden gezamenlijk kan worden uitgebracht vertegenwoordigd is.---- 

5. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het•--- 

voorgaande lid aan de opgemaakte voordracht het bindend karakter te ontnemen, dan is -- 
de algemene vergadering vrij in de benoernlnç. .,,_ 



6. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die ---- 

voordrachten.------------------------------- 

Artikel 15.------------------------------- 
EINDE LIDMAATSCHAP COÖPERATIERMD - SCHORSING.----------- 

1. Een lid van de coöperatieraad kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ----- 

ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie (3) maanden gevolgd wordt----- 

door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.-------------- 

2. Elk lid van de coöperatieraad treedt uiterlijk drie (3) jaar na zijn benoeming af, volgens een 

door de raad op te maken rooster van aftreden. Een periodiek aftredend lid van de raad is · 

terstond herbenoembaar voor maximaal twee termijnen van drie (3) jaar. Degene die in ---- 

een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster van aftreden de plaats van 

zijn voorganger in.----------------------------- 

3. Het lidmaatschap van de coöperatieraad eindigt voorts door·----------- 

a. overlijden;---------------------------- 

b. bedanken.----------------------------- 

4. Tot lid van de coöperatieraad kunnen niet worden benoemd personen die in dienst zijn van 

de coöperatie.------------------------------ 

Artikel 16.----------------- 
BESLUITVORMING VAN DE RMD.------------------- 
1. De raad vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts telkens wanneer dit door de------ 

voorzitter of twee andere leden van de raad wordt verlangd.----------- 

2. De raad kan het gehele bestuur, dan wel één of meerdere leden van het (dagelijks)--- 

bestuur, tot zijn vergaderingen uitnodigen.------------------ 

3. De secretaris van de raad houdt de notulen van de vergaderingen van de raad, tenzij de --- 

raad iemand anders met het houden van de notulen belast.----·------------ 

4. De raad kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid ·--- 

zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een raadslid 

kan zich ter vergadering door een mederaadslid laten vertegenwoordigen op overlegging -- 

van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, --- 

volmacht. Een raadslid kan daarbij slechts voor één mederaadslid als gevolmachtigde------ 

optreden.------------- 

5. De raad kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle raadsleden zich schriftelijk, 

waaronder begrepen per email of telefax, voor het betreffende voorstel hebben verklaard.-- 

6. leder raadslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten c-- 

geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten genomen met volstrekte· -- 
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meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen. Het in de vergadering uitgesproken oordeel 

van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend.--------- 

?. Bij reglement kunnen nadere regelingen aangaande de vergaderingen van en de --- 

besluitvorming door de raad worden gegeven.---------------- 

8. De leden van de raad genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel --- 

recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. -- 

De algemene vergadering kan hiertoe jaarlijks een vaste onkostenvergoeding vaststellen.-- 

ALGEMENE VERGADERINGEN.-------------------- 
Artikel 17 .. ------------------ 
1. Aan de algemene vergadering komen in de coöperatie alle bevoegdheden toe, die niet----- 

door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.------------ 

2. Jaarlijks, uiterlijk zes (6) maanden na afloop van het boekjaar, wordt een algemene --- 

vergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer --- 

aan de orde:----------------------------- 

a. het jaarverslag en de jaarrekening, als bedoeld in artikel 22, met het verslag van de --- 

aldaar bedoelde commissie respectievelijk de verklaring van de aldaar bedoelde------- 

accountant;----------------------------- 

b. voor zover nodig, de benoeming van de in artikel 22 genoemde commissie voor het --- 

volgende boekjaar;--------------------------- 

c. voorziening in eventuele vacatures;------------------ 

d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de -------- 

vergadering.--------------------------- 

3. Andere vergaderingen van de algemene vergadering worden gehouden zo dikwijls het ----- 

bestuur of de coöperatieraad dit wenselijk oordeelt.--------------- 

4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als --- 

bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende (1/10e) gedeelte der stemmen in de algemene 

vergadering verplicht tot het bijeenroepen van de algemene vergadering op een termijn ---- 

van niet langer dan vier (4) weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen ---- 

gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door------ 

oproeping overeenkomstig artikel 21 - met uitzondering van het bepaalde in de eerste zin ·- 

van artikel 21 lid 1 - of bij advertentie in ten minste een ter plaatse waar de coöperatie------ 

gevestigd is veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan ---- 

bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen. 

Artikel 18.------------- 
TOEGANG EN STEMRECHT.-------------------,/, 
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1. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden van de coöperatie, de---- 

bestuursleden en de leden van de coöperatieraad. Geen toegang hebben geschorste------- 

leden, geschorste bestuursleden en geschorste leden van de coöperatieraad, met dien----- 

verstande, dat een geschorst lid toegang heeft tot de vergadering waarin het besluit tot•---- 

schorsing wordt behandeld, en bevoegd is daarover het woord te voeren.------- 

2. Over toelating van andere dan de in lid 1 van dit artikel bedoelde personen beslist de------- 

algemene vergadering.----------------------------------- 

3. leder lid van de coöperatie dat niet geschorst is, heeft recht op het uitbrengen van één ----- 

stem.------- 

4. Een lid kan zich ter vergadering, eventueel per uit te brengen stem, doen ------ 

vertegenwoordigen door een persoon, die daartoe schriftelijk door hem is gemachtigd. Een 

lid kan daarbij slechts voor maximaal vier (4) andere leden als gevolmachtigde optreden.--- 

Artikel 19.------------------------------ 
VOORZITTERSCHAP - NOTULEN.------------------- 

1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn-------- 

plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een van de --- 

andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze 

wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.---------- 

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de ·- 

voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de •----- 

notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen=- 

een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken.---------- 

De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden --- 

gebracht.-------------------------------- 
Artikel 20.------,------------------------ 

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING.--------- 

1 . Het in de algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag · 

van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, 

voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.-------- 

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de---- 

juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid --- 

der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk --- 

geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangd. Door deze nieuwe stemming·--- 

vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.---------- 

Voor zover deze statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten val 
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algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte --- 

stemmen.--------------- 

4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.---------- 

5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft --- 

verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een ------- 

tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats. Heeft alsdan wederom------- 

niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat·-- 

hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen 

is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is·--- 

begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de - 

voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die------ 

voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die---- 

voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon --- 

uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe------- 

stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming ------ 

tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.-------- 

6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is 

het verworpen.-------------------------- 

7. AIie stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming----- 

gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke -- 

stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is---- 

mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.--------- 

8. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigden, ook al zijn deze niet in een ---- 

vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht- 

als een besluit van de algemene vergadering.----------------- 

9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen 

geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde 

komende onderwerpen -dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding- ook - 

al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied - 

of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een ----- 

daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.------------ 

Artikel 21.---· 
BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING.------ 
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping ------- ,, 

geschiedt schriftelijk per brief dan wel langs de elektronische weg als bedoeld in f 
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2:41 Burgerlijk Wetboek aan een door hem daartoe aan de coöperatie bekend gemaakt---- 

adres volgens het ledenregister als bedoeld in artikel 4. De leden van de coöperatieraad --- 

die geen lid zijn worden op de hiervoor beschreven wijze opgeroepen aan het adres dat zij 

aan de coöperatie schriftelijk hebben medegedeeld. De termijn voor de oproeping bedraagt 

ten minste veertien dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet --------- 

meegerekend.------------------,------------------ 

Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.--------- 

Artikel 22.------------------------------ 
JAARVERSLAG - REKENING EN VERANTWOORDING.-------,------ 

1. Het boekjaar van de coöperatie is gelijk aan het kalenderjaar.----------- 

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de coöperatie en van alles ·---------- 

betreffende 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.--- 

3. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, maakt het bestuur een ---- 
jaarrekening op en legt deze voor de leden ter inzage ten kantore van de coöperatie. , _ 

Binnen deze termijn legt het bestuur ook het jaarverslag ter inzage voor de leden tenzij de· 

artikelen 396 lid 6, eerste zin of 403 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek op de --- 

coöperatie van toepassing zijn. De coöperatieraad onderzoekt de jaarrekening en het ·------ 

jaarverslag en brengt tegelijk met de overlegging daarvan verslag uit van zijn bevindingen - 

aan de algemene vergadering. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene -------- 

vergadering, in een vergadering uiterlijk te houden een maand na afloop van voormelde c-- 

termijn.------------------------------~----- 

4. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken aan de algemene vergadering niet overlegd 

een verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1 van Boek 2 van het ------- 

Burgerlijk Wetboek, dan benoemt de algemene vergadering jaarlijks uit de leden een ------- 

commissie van ten minste twee (2) personen, die geen deel mogen uitmaken van het------- 

bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en ------ 

brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.-------- 

5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige·--- 

kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het 

bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, · 

haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en de boeken, bescheiden en andere 

gegevensdragers van de coöperatie voor raadpleging beschikbaar te stellen. t 
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6. De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders en alle leden van de ---- 

coöperatieraad. Ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner dan wordt daarvan=- 

onder opgave van de reden melding gemaakt.----------------- 

7. De jaarrekening, en voor zover daartoe de verplichting bestaat, en het jaarverslag, worden 

met de nodige bescheiden zoals bedoeld in artikel 392 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk - 

Wetboek vanaf de dag van oproeping voor de algemene vergadering bestemd tot het ------- 

vaststellen van de jaarrekening tot de afloop der vergadering ten kantore van de coöperatie 

ter inzage neergelegd voor de leden. Zij kunnen daarvan kosteloos een afschrift verkrijgen. 

Indien en voor zover de wet dit vereist, is de coöperatie verplicht binnen acht dagen na·---- 

vaststelling van de jaarrekening, tot publicatie daarvan bij het handelsregister.--,---- 

8. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en -------- 

andere gegevensdragers gedurende de door de wet gestelde termijn te bewaren, voor----- 

zover de wet niet anders bepaalt. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens,, _ 

uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een --- 

andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt 

met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gedurende de volledige bewaartijd 

beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.------ 

9. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Voorts besluit de ·-------- 

algemene vergadering omtrent décharge van het bestuur en de leden van de ----- 

coöperatieraad, behoudens de wettelijke bepalingen.-------------- 

Artikel 23.------------------------------- 
WINSTVERDELING.----------------------- 
1. Ten aanzien van de blijkens de vastgestelde jaarrekening over het afgelopen boekjaar----- 

behaalde winst, geldt het volgende:--------------------- 

a. de helft van de behaalde winst wordt toegevoegd aan een reserve die ten doel heeft -- 

de continuïteit van de coöperatie te waarborgen casu quo kan het bestuur onder ------- 

goedkeuring van de algemene vergadering besluiten om (een deel van) deze winst te 

bestemmen als reservering voor nieuwe duurzame energieprojecten;------ 

b. de andere helft van de behaalde winst komt toe aan de leden, welke winst alsmede de 

wijze waarop deze toekomt aan de leden telkenmale zal worden vastgesteld door het. 

bestuur.----------------------------------- 

2. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden----- 

gedelgd voor zover de wet dat toestaat.,------------------------- 

Artikel 24.-- 
STATUTENWIJZIGING.------------------- 
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1. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde (2/3e) van de uitgebrachte - 

stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde (2/3e) van het aantal stemmen 

dat door de stemgerechtigden gezamenlijk kan worden uitgebracht aanwezig of ---- 

vertegenwoordigd is. Is niet ten minste twee/derde (2/3e) van het hiervoor bedoelde aantal 

stemmen aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt binnen vier (4) weken daarna een------ 

tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de 

vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal stemmen dat kan worden • 

uitgebracht, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee/derde --- 

(2/3e) van de uitgebrachte stemmen.-------------------, 

2. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is --- 

opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.------ 

Artikel 25.----------------------------- 
0NTBINDING. AANSPRAKELIJKHEID.----------------- 
1. De coöperatie kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het 

bepaalde in lid 1 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.---- 

2. Voor zover de rechter geen andere vereffenaars heeft benoemd, geschiedt de vereffening • 

van het vermogen van de ontbonden coöperatie door de bestuurders.-------- 

3. Hetgeen na de voldoening van de schuldeisers is overgebleven van het vermogen van de - 

ontbonden coöperatie zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te ------- 

bepalen doeleinden, die het meest met het doel van de coöperatie overeenstemmen.-------- 

4. De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de coöperatie moeten na afloop - 

van de vereffening gedurende de daartoe door de wet gestelde termijn worden bewaard. -- 

Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.------ 

5. Zij die bij de ontbinding leden van de coöperatie waren of de oud-leden van de coöperatie - 

zijn niet aansprakelijk voor een tekort bij ontbinding van de coöperatie en zijn derhalve niet 

verplicht om bij ontbinding in een tekort bij te dragen.-------------- 

Artikel 26.-------------------· 
REGLEMENTEN.------------------------- 

De algemene vergadering kan een of meer reglementen vaststellen.---------- 

De algemene vergadering is te allen tijde bevoegd een reglement te wijzigen of op te heffen.----- 

Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch 

met de statuten.----,----------------------------------- 

Artikel 27.-------- 
SLOTBEPALINGEN.------------------------ 

In gevallen waarin deze statuten en de reglementen niet voorzien, beslist het bestuur.------ 

------------------------------- 
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SLOT-----·-------------------------- 

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken ·-- 

verschenen persoon, is door mij, notaris, vastgesteld.---------------- 

WAA RVAN AKTE------------------------------------- 

is verleden te Leeuwarden op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.------- 

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en een toelichting daarop door mij, notaris, ·-- 

aan de verschenen persoon heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte kennis te --------- 

hebben genomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te ----- 

stellen.----------------------------------- 

Onmiddellijk na beperkte voorlezing van de akte is deze eerst door de verschenen persoon en - 

vervolgens door mij, notaris, ondertekend, om negen uur en tien minuten (09:10 uur).-------------- 

(Volgt ondertekening) 

UITGEGEVEN VOOF,tAFSCHRIFT 

/ 
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