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OPRICHTING COO PERA TIEVE VERENIGING 

Heden, eenendertig oktober tweeduizend negentien--------------

verschenen voor mij, Mr. Willem Kornelis Vonk, notaris te Krimpenerwaard:-----

1.  

STATUTEN-----------------------

De comparanten verklaarden een cooperatie op te richten waarvoor de volgende---

statuten gelden:---------------------------

Artikel 1 Naam, zetel-------------------------

1. De naam van de cooperatie luidt: Cooperatief Waardstroom U.A.-------

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Krimpenerwaard.-----------

Artikel 2 Definities-------------------------

In deze statuten bebben de volgende begrippen de daaracbter vermelde betekenissen:--

cooperatie: Cooperatief Waardstroom U.A., gevestigd in de gemeente-----

Krimpenerwaard;-------------------------

reglement: een als zodanig door de algemene vergadering vastgestelde set van--

regels en richtlijnen, in aanvulling op de wet en deze statuten;--------

ledenrekening: de door de cooperatie voor een lid in de administratie-----

aangebouden rekening, waarop wordt geadministreerd:-----------

(i) <liens inbreng in geld krachtens de met hem gesloten deelname-overeenkomst;

(ii) de kapitaalstorting van een lid in de cooperatie overeenkomstig bet bepaalde in-
artikel 10.Ib;--- -------------------

(iii) de contributiebetalingen;--------------------
(iv) uitkeringen aan het lid.--------------------

deelname-overeenkomst: een overeenkomst gesloten tussen de cooperatie en een-

lid, zoals in de wet bepaald, bevattende onder andere de verbouding tussen het--
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bestuurders kan de algemene ledenvergadering een of meer personen aanwijzen om

de cooperatie te vertegenwoordigen.-------------------

5. Het bestuur is belast met het besturen van de cooperatie. Het bestuur kan uit zijn-

midden een dagelijks bestuur benoemen. Het bestuur kan, tot wederopzegging,-

taken en bevoegdheden delegeren aan het dagelijks bestuur.----------

6. Het bestuur is gerechtigd naar zijn goeddunken besluiten te nemen en te handelen in

overeenstemming met de doelstelling van de cooperatie en conform de besluiten-

genomen door de algemene ledenvergadering.------------------------------

7. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen,

vervreemden of bezwaren van registergoederen. Het bestuur is niet bevoegd tot het

sluiten van overeenkomsten, waarbij de cooperatie zich als borg of hoofdelijk

medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot

zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.---------------------

8. De volgende zaken dienen vooraf goedkeuring door de algemene ledenvergadering:

a. Jaarstukken;-------------------------

b Meerjarenplanning;-----------------------

c. Begroting inclusief investeringsplan komende jaar (uiterlijk twee maanden voor

de aanvang van het begrotingsjaar);-----------------

d. Statutenwijziging;------------------------

e. Aangaan van verplichtingen met grotere financiele risico's voor zover niet-

opgenomen;

f. Andere zaken zoals geregeld bij reglement.-------------

Artikel 16 Bestuursvergaderingen--------------------

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste twee andere--

bestuurders dit wensen. De oproepingstermijn bedraagt ten minste drie dagen.---

2. Voor het nemen van rechtsgeldige besluiten is vereist de aanwezigheid van ten-

minste de helft van het aantal bestuurders. Indien oproeping niet rechtsgeldig heeft

plaatsgevonden kan het bestuur besluiten nemen indien alle bestuurders in die--

vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Het bestuur kan ook buiten--

vergadering besluiten nemen, rnits alle bestuurders zich schriftelijk v66r het voorstel

hebben uitgesproken. Van besluiten op deze wijze tot stand gekomen wordt in de

eerstvolgende bestuursvergadering mededeling gedaan.-----------

Artikel 17 Directi--------------------------

1. Het bestuur kan een directie benoemen. De directie is werkzaam onder toezicht en

verantwoordelijkheid van het bestuur en wordt door het bestuur van een----

schriftelijke instructie (directiereglement) voorzien. Dit directiereglement wordt-

voorafgaand aan de benoeming ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene--

Iedenvergadering.--------------------------

2. De directie is belast met de dagelijkse leiding van het bedrijf.---------

3. De directie is verplicht de vergaderingen van het bestuur, de algemene-----

ledenvergadering bij te wonen, indien dit door het bestuur of door degene die de--


















