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Blad 1.

OPRICHTING COOPERATIE
versie: 5 d.d. l0 maart 2015
in behandeling bij: mw mr C.E. Wagenerl}84l54.}Iha

Heden, elf maart tweeduizend vij ftien ( I I -03 -201 5), verschenen voor mij,
mr J ohan Hend{k:\lri44n Waeenel-notari s met veslieingqplaats Gouda' -

De comparanten verklaarden bij deze middels deze akte een coóperatie op te-
richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen:
Naam. zetel en duur
Artikel I
1. De coóperatie dtaag! de naam:

"Coóperatieve Vereniging Energie Gouda 8.A.".
2. Zlj is gevestigd te Gouda en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
3. De coóperatie kan in haar uitingen ook de naam gebruiken van "Energie-

Coóperatie Gouda" of "Energie Punt Gouda".
Doel
Artikel 2
l. De coóperatie heeft ten doel:

a.hetstimu1erenvanhetgebruikvanduurzameenergiebfonnen,-
b. het op levensvriendelijkewgze produceren en doen producerefl virÍl-

energie, direct of indirect ten behoeve van de leden, alles in de ruimste-
ztn;

c. het voorzien in stoffelijke behoeften van haar leden.
2. Zq tracht het doel te bereiken door:

a. het geven van voorlichting over duurzaamheid, energiebesparing, en de-
opwekking en het gebruik van energie uit duurzame bronnen;

b. het uitoefenen van een bedrijf ten behoeve van de leden;
c. de verwerving, oprichting en exploitatie van één of meer duurzame-

energiebronnen;
d. het produceren en doen produceren van duurzame energie;
e. het oprichten van, het deelnemen in of het samenwerken met organisa--

ties met een aan het doel van de coóperatie verwante doelstelling of een-
doel dat daaraan bevorderlijk kan zrln

f.hetfinancierenvantoepassingenvoorhetgebruikvanduurzame-
energiebronnen;

g. in het kader van haar onderneming overeenkomsten met haar leden te-
sluiten;

h. inhetkadervanhaarondernemingovereenkomstenmetderdent_
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sluiten;
i. alle overige wettige middelen.

3. De coóperatie kan overeenkomsten die zij methaar leden sluit, 6sk rnsl-
anderen aangaan Dit mag echter niet in zodantge mate, dat de overeen-
komsten met de leden van ondergeschikte betekenis zijn.

4. Als nevendoel kan zíj ook andere maatschappelijke belangen van de leden-
behartigen.

Artikel 3
l. De coóperatie kent gewone leden, die natuurhjk- of rechtspersoon zijn en de-

vrije beheers- en beschikkingsbevoegdheid over hun vermogen hebben.-
2. In een huishoudelijk reglement kunnen nadere vereisten voor het lidmaat--

schap gesteld worden.
Het lidmaatschap wordt schriftelijk aangevraagd. Op de aanvraagvysldl-
binnen twee maanden door het bestuur beslist, dat de aanvrager over de al dan
niettoelatingtenspoedigsteschriftelijkberic[1.
Een huishoudelijk reglement kan ook voorzien in een beroep op de algemene-
ledenvergadering door een niet toegelaten lid.
Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door-
erfopvol
bepaald.

ging worden verkregen, tenzij in de ledenovereenkomst anders is-

Lidmaatschapsselde

1. Ieder lid is bij de aanvang vanzijn lidmaatschap gehouden aan de vereniging-
een bij huishoudelijk reglement te bepalen inleggeld te verstrekken.
Ditin1eggeldza|hetkarakterdragenvanrisicodragendkapitaa1vande-
verenrgmg.

2. Aan ieder lid kan jaarlijks een contributie in rekening worden gebrashl.-
De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de algemene leden--
vergadering.

3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het jaar aanvangt, is de jaarlijkse-
bijdrage naar rato van het aantal volledige maanden van lidmaatschap in dat-
boekjaar door het lid verschuldigd.

4. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft de jaar--
lijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij hs1!s5turr-
anders beslist
Bij huishoudelijk reglement wordt tevens de rentevergoeding en overige-
voorwaarden van de in het vorige leden vermelde inleg geregeld

Aansprakeliikheid
Artikel
l .De1edenz i jn ,behoudenSVoorhetbedragder in legwelkeb i jhetbeg in

het lidmaatschap moet worden betaald, niet aansprakelijk voor de schulden-
van de coóperatie, noch tijdens hun lidmaatschap noch later, noch voor een-
tekortingeva1vaneenontbindingofgerechtelijkevereffening.-

2. Indien aldus bij eeq gerechtelijke of buitengerechtelijke vereffening van de-
boedel van de coóperatie blijkt dat haar bezittingen ontoereikend zijn om haar-
verbintenissen te voldo en, zijn noch zij die bij haar ontbinding lid w€rron,-
noch zij wrer lidmaatschap voordien is geëindigd, tegenover de coóperatie-

4.

5.

5 .
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voor een tekort aansprakelijk.
ege de uitgesloten aansprakelijkheid is de rechtspersoon verplicht haar-3. Vanw

naam
Einde van

volledig (behalve in reclames) te voeren.
het lidmaatscha

Artikel ó
1. Het lidmaatschap eindigt door:

a. het overlijden van een lid-natuurlijk persoon of door de ontbinding van-
het lid-rechtspersoon;
de opzegging door het lid;
de opzegging door het bestuur, namens de coóperatie, wegens het niet-
(meer) voldoen aan de vereisten van het lidmaatschap door statuten oÈ-
huishoudelijk reglement gesteld, of waÍrneer redelijkerwtjze van de-
coóperatie niet (meer) gevergd kan worden het lidmaatschap 1e l41sn-
voortduren;

d. ontzetting door het bestuur, indien het lid in strijd met de statuten, hs1-
huishoudelijk reglement of de besluiten van de coóperatie handelt of de-
coóperatie benadeelt; de betrokkene wordt vooraf door hs1 f ssluul-
gehoord en wordt vervolgens ten spoedigste schriftelijk van het besluit-
tot ontzetting in kennis gesteld, onder opgave van de redenen; hem staat-
binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving beroep op de-
algemene vergadering open; gedurende de beroepstermijn en hangende-
het beroep is het lid geschorst.

2. Opzeggrng van het lidmaatschap door het lid of door het bestuur moet schrif--
telijk bij aangetekende brief geschieden, met een opzeggingstermijn van-
tenminstevierweken,tegenheteindeVaneenboekj&&f.

3. Bij het einde van het lidmaatschap als bedoeld in lid I sub a, b, en c van dit-
artikel zal tevens het bedrag der inleg, als bedoeld in artikel 4 lid 1 en 5:-
worden terugbetaald, mits de coóperatie een batig saldo heeft en het bedrag-
van de uit te keren inleg niet hoger is dan het batig saldo en redelijkerwijzs-
niet te verwachten is dat de coóperatie binnen een jaar ontbonden zal worden-
en mits het lidmaatschap niet korter heeft geduurd dan vijfjaten.-

Ledenregister
Artikel 7
l. Het bestuur houdt een ledenregister aan, waarrn alle leden zijn opgenomen.-
2. Ten aanzien van leden-rechtspersonen wordt tevens ingeschreven degene die-

namenSderechtsperSoondezeza|vertegenwoordigen,bijgebrekewaarv
de rechtspersoon onbevoegd is enig recht jegens de coóperatie uit te oefenen.-

3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels gesteld worden ten aanzien-
van de inrichting en bijhouding van het register, de gegevens die elk lid moet-
verstrekkenenhetafgeVenVanafschriftenofuittrekse1saandeleden.-

Algemene vergadering
Artikel 8
1. Toegang tot de algemene ledenvergaderingen hebben de leden alsmede de-

donateur
2. Donateurs zijn zt1 diejaarlijks tenminste het door de algemene ledenvergade--

ring vast te stellen bedrag voldoen eÍ zo de coóperatie in haar doelstelling-
ondersteunen, zij hebben toegang tot de algemene ledenvergadering, doch-

b.
c.

geen stemrecht
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3. Aan de algemene vergadering der leden (algernene ledenvergadering) komen-
alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen-
zijn opgedragen.

4. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergade--
ring bijeen, heeft dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenverga--
dering, mits op voorstel van het bestuur en schriftelijk genomen

5. De voorzitter en de secretaris van het bestuur of hun veryangers treden als-
zodarigook op in de algemene ledenvergadering.

Bii eenroeping algemene vergadering
Artikel 9
1 . Algernene ledenvergaderingen worden tenminste een maal per jaar gehouden-

envoortsdoorhetbestuurbijeengeroepenzodikwijlshetditwense1ijk-
oordeelt of daartoe op grond van de wet verplicht is.

2. De oproeping geschiedt schriftelijk door middel van een mededeling gericht-
aan het laatst bekend adres van elk lid, volgens het ledenregister, of door een-
advertentie in een ter plaatse waar de coóperatie gevestigd is, veelgelezen-
nieuwsblad, alles met inachtneming van een oproepingstermijn van tenminste-
zeven dagen.

Stemrecht en besluitvormins
Artikel 10
1. Elk niet geschorst lid heeft toegang tot de algemene ledenvergadering en-

brengt daar zijn stem uit (stemgerechtigd lid). Ieder stemgerechtigd lid heeft-
één stem.
Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk-
volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan-
VoortenhoogstetweeperSonenalsgevolmachtigdeoptreden.-
Een lid mist het stemrecht over zaken die hem , zin echtgenoot of één van zijn
bloed- of aanverwanten in de rechte lijn betreffen. Een lid kan zijn stem door-
een schriftelijk daartoe gevolmachtigd ander lid uitbren
De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene leden--
vergadering worden gehouden.

5. Elk besluit wordt genomen bij volstrekte meerderheid van de geldig uitge--
brachte stemmen, ter:r;íj anders bepaald in deze statuten. Blanco sfsmmsl-
gelden als niet uitgebracht.
Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Deze stem--
ming geschiedt mondeling door hooftlelijke omvraag door de voorzitter,-
temij de voorzitter schriftelijke stemming, als bedoeld in lid 7, wenselijk-
vindt.
Over personen wordt steeds schriftelijk gesternd door middel van ongeteken--
de, gesloten of dichtgevouwen stembriefies.
Behaalt niemand de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebracht--
stemmen,danvindteentweedestemmingp1aats.Wordtookdan8een-
volstrekte meerderheid behaald, dan vindt een herstemming plaats tussen d*
twee personen die de meeste stemmen behaald hebben. Heeft ook na de-
herstemming niemand de volstrekte meerderheid behaald, dan is degene die-
in totaal na de twee sternmingen de meeste stemmen heeft behaald gekozen.-
In alle andere gevallen beslist het bestuur over de stemprocedure
Inal1egeva11enmagookbijwijzevanacc1amatieeenbesluitword

2.
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6.
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9.
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genomen, mits op voorstel van een of meer leden en geen stemgerechtigd lid-
zich hiertegen verzet

10. De voorzitter van de vergadering beslist over de geldigheid van een-
uitgebrachte stem en over de wijze, \ryaarop geloot zal worden.

I 1. De voorzitter oordeelt eveneens over de vraag of de vergadering al dm nisl-
een besluit heeft genomen en welke de inhoud is van een besluit over een-
voorstel, dat niet schriftelijk is vastgelegd. Wordt echter dadelijk ns hs1-
uitsprekenvanhetinhetvoorgaandelidbedoeldeoordeeldejuistheid-
daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de-
meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming nisl-
hoofdelijk of schriftelijk is geschied, een stemgerechtigd lid dit verlangt
Door de nieuwe stemming vervalt elk rechtsgevolg van de oorspronkelijke-
stemmrng.

|2.Vanhettera1gemeneledenvergaderingverhande1dewordenn9ftl|gn-
gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen-
persoon.Deze notulen worden in de zelftle of in de eerstvolgende algemene-
ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de-

Artikel 11
l. Het bestuur bestaat uit natuurlijke of rechtspersonen.
2. Het bestuur van de coóperatie bestaat uit minimaal twee personen en indien-

meer dan twee personen zittinghebben in het besfuur uit een oneven ailntal-
personen, uit de leden door de algemene ledenvergadering te benoemen. Het-
aantal leden wordt vastgesteld door de algemene ledenvergaderi

3.Hetbestuurkiestuitzi jnmiddeneenVoorZitter,eenSecretarisoÍlo9Íl-
penningmeester,a1smedehunvervanger.Defunctievansecretarisen-
penningmeester mag door dezelfde persoon worden vervuld. De voorzitter, de
secretaris en de penningmeester vorÍnen tezamen het dagelijks bestuur.

4. Bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd. De algemene vergade--
ring kan op voorstel van het besfuur een rooster van aftreden vaststellen. Een-
volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar'.-

5. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door d-
algemene ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. De algemeno-
ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van-
drie/vierde van de uitgebrachte stemmen.
De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie-
maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt-
indegelegenheidgeste|dzichindealgemene1edenvergaderin$te-
verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.
Het bestuur blijft bevoegd ook indien er vacatures in het bestuur zijn.Indien-
er geen bestuursleden meer zijn, is elk van de leden bevoegd een algemene-
ledenvergadering uit te roepen om een nieuw bestuur te benoeme[ m€t-
inachtneming van de artikelen 8, 9 en 10.

Bevoegdheid van het bestuur.
Artikel 12
1. Het bestuur is belast met het besturen van de coóperatie en het is bevoegd alle

rechtshandelingenteverrichten,tem1jdestatutenandersbepalen.-

6.

7.

secretaris van die vergadering ondertekend.
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2. Zonder toestemming van de algemene ledenvergadering is het bestuur niel-
bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging,-
vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangoêo voÍl-
overeenkomstenwaarbijdecoóperatíezichalsborgofhoofdelijk-
medeschuldenaarverbindt,zichvooreenderdesterkmaaktofzichtot-
zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt

Verteeenwoordieine door het bestuu
Artikel 13
1.Terui tvoer ingvaneenbes1uitvanhetbestuurofvandealgemo[o-

ledenvergadering, wordt de coóperatie in en buiten rechte vertegenwoordigd-
door twee door het bestuur te benoemen besfuursleden. Indien één of meer-
bestuursleden een persoonlijk (tegenstrijdig) belang hebben kunnen zij in een-
dergelijkgevalnieta1svertegenwoordiger(s)wordenbenoemd.-

2. De penningmeester is bevoegd tot het innen en betalen van vorderingen en-
schulden.
Op voorstel van het bestuur kan de algemene ledenvergadering bepalen d41-
voor het opnemen van gelden of het beschikken over een krediet bij een-
bankinstellingvanhetbestuurdegoedkeuringvandea1gemeneleden.-
vergadering vereist is, indien de opname of de beschikking een bepaald-
bedrag overschrijdl.
In een Huishoudelijke Reglement kan de vertegenwoordigingsbevo egdheid-
van het bestuur en van individuele bestuursleden nader worden bepaald.

Vergaderingen van het bestuur
Artikel 14
1. Het bestuur bepaalt de wijze en de frequentie van het aantal bestuursvergade--

ringen.
2. De voorzitter stelt de agenda vast en leidt de vergaderingen.
Boekiaar
Artikel 15
Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
Middelen en Geldeliike biidrasen
Artikel 16
l. De middelen van de coóperatie bestaan uit:

a. inleggelden als bedoeld in artikel 4 lid I en 5;
b. contributies van de leden:
c. bijdragen van donateurs;-l
d. giften, erfstellinge& legaten, subsidies;
e. leningen van leden, onder de voorwaarden en bedingen als geregeld in-

een huishoudelijk reglement;
f. leningen van derden;
g. andere geldmiddelen

2.Hetbestuurkaneenjaar1ijksecontributievastste11en.Dealgemene-
ledenvergaderingisbevoegdeenmaximumbedragvoordejaarlijkse-
contributie vast te stellen.

3.Hetbestuurkaneenjaar1ijksecontributievaststellen.Dea1geme[o-
vergadering is bevoegd een maximum bedrag voor de jaarlijkse contributie-
vast te stellen.

4.

Verdeling winst
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Artikel 17
Mits de jaarekening een batig saldo aangeeft, boven het door de leden gestorte-
inleggeld en de eventuele wettelijke reserves, kan de ledenvergadering op voorstel-
van het bestuur een uitkering aan de leden vaststellen, in een alsdan te bepalen-
vorïn, direct of indirect ten behoeve van leden, alles in de ruimste zin of dez+
(deels) toevoegen aan het vermogen van de coóperati
Jaarverslag en Jaarrekening
Artikel 18
l. Het bestuur brengt op een algernene ledenvergadering te houden binnen zes-

maanden na afloop van het verenigingsjaar, zíjnjaarverslag uit en doet, onder-
overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording over zin-
in het afgelopen verenigingsjaar gevoerd beheer. Tevens biedt het aan, ter-
vaststelling door de algemene ledenvergadering, de jaanekening, welke moet-
worden opgesteld met inachtneming van titel 8 van Boek 2 vanhet Burgerlijk-
Wetboek.
De opgemaakte jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurdors €n-
ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordl hiervs1-
melding gemaakt onder opgave van redenen. Het bestuur draagf. zorg dat de-
jaarrekeningenhetjaarverslag,a1smededekrachtensartikeL3921idl
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens, vanaf de oproep-
voordealgemeneledenvergadering,bestemdtotbehandelingvande-
jaarrekening, op het adres van de secretaris aanwezigzijn. De leden kunnen-
de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrij
Dea1gemeneledenvergaderingbenoemte1kjaareencofilmissieVÍul-
tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Dez*
commissie onderzoekt de jaarrekening en verdere jaarstukken en brengt aan-
de algemene ledenvergadering verslag van haar bevinding schriftelijk sl1.-
De termijn genoemd in het eerste lid, kan door de algemene ledenvergadering-
met ten hoogste vijf maanden worden verlengd.

Statutenwiizisins
Artikel 19
1. In de stafuten kan geen verandering worden aangebracht dan op voorstel van-

het bestuur, door een besluit van de algemene ledenvergadering tot welke-
vergadering opgeroepen is met de mededeling dat aldaar wijziging van d*
statuten zal worden voorgesteld.

2. Bij de oproeping moet worden vermeld de plaats alwaar het schriftelijk-
voorstel ter it:.z,age van elk lid ligt tot na afloop van de dag waarop de-
vergadering wordt gehouden.
Het in het vorige lid genoemde voorstel moet op een geschikte plaats ter-
inzage gelegd worden, tenminste vijf dagen vóór de vergadering tot na afloop
van de dag waarop de vergadering gehouden word1.
Het voorgaande is niet van toepassing indien in de algemene ledenvergads--
ringal1eledenaanryezigofvertegenwoordigdzt1nenhetbesluitmet-
algemene stemmen genomen wordt.

5. Een besluit tot wijziging kan slechts genomen worden met een meerderheid-
van tenminste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een-
vergadering waarin tenminste de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig
ofvertegenwoordigdis.IsditaantaInietbereikt,danwordtbinnen

3.

4.
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termijnvanveertientotdertigdagennadezevergaderingeennieuwe-
vergadering bijeengeroepen, waarin het besluit kan worden genomen met een-
meerderheid van tenminste drie/vierde gedeelte van de geldig uitgebrachte-
stemmen, van de dan aartwezige stemgerechtigde leden.
Een besluit
opgemaakt.

treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is-

7. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van-
statutenwijzigSngen een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals-
deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer-
van Koophandel gehouden register.

Ontbindins van de coóperati
Artikel 20
l. De coóperatie wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de-

algemene ledenvergadering, op welk besluit de bepalingen van artikel l9 van-
overeenkomsti ge toep as si ng zijn.

2. Bij het besluit wordt tevens bepaald de bestemming van een eventueel batig-
saldo, bij voorkeur zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de-
coóperatie.

3. Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de coóperatie,-
tenzlj bij het besluit tot ontbinding een of meer andere vereffenaars worden-
benoemd.
Na de ontbinding blijft de coóperatie voortbestaan voor zover di1 161-
vereffening van haar verÍnogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de-
bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukkoo oo-
aankondigingen die van de coóperatie uitgaan, moeten aanhaar naam worden-
toegevoegd de woorden "in liquid4liett.
Devereffeningeindigtophettijdstipwaaropgeenaandevereffenaar-
bekende baten meer aartweztg zljn.

6. De boeken en bescheiden van de ontbonden coóperatie moeten worden-
bewaard gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is-
degenediedoordevereffenaarSalszodanigisaangewezen.-

Reglementen,
Artikel 21
I . De algemene ledenvergadering kan één of meer reglementen vaststellen en-

wijzigen,waarbijnadereregelswordengegeVenvooralhetgeende-
vergadering dienstig acht. Deze regels mogen niet in strijd komen met de wet-
of de statuten.

2. Het besluit tot vaststelling of wijziging van een reglement moet geschieden-
op de wrJzeals in artikel l9 met inachtneming van artikel 10 lid 5, 7, 8, 9, l0-
en 11 genoemd.

/oornoemd, als-

oemd. als_

4.

5 .

Tens1otteverklaardendecomparantendattoteerstebesfuursledenVande-

2. Met inachtneming van het bepaalde m arukel 16 zal het eerste boekjaar van-



de coóperatie
Qr-r2-20ls)

eindigen op éenendertig decernber tweeduizend vijftien-

Slot
Waanran akte in minuut is verleden te Gouda op de datum in het hooftl van dez*
akte vermeld
De comparanten zijn mij, notaris, bekend. Indien hiervoor een identiteitsdocument-
vermeld is, heb ik, notaris, de identiteit van een comparant (destijds) vastgesteld-
aan de hand van dat document.
De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparanten opgegeven en toegelicht.-
De comparanten hebben verklaard van de inhoud van de akte te hebben keruds-
genomen en in te stemmen met beperkte voorlezin
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna achtereenvolgens door de
comparanten en mij, notaris, ondertekend
(Volg ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT


