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Blad 1.

OPRICHTING COOPERATIE
versie:5 d.d. l0 maart 2015
in behandelingbij: mw mr C.E. Wagenerl}84l54.}Iha
Heden,elf maart tweeduizendvij ftien ( I I -03-2015), verschenenvoor mij,
mr Johan Hend{k:\lri44n Waeenel-notaris met veslieingqplaatsGouda'-

De comparantenverklaardenbij dezemiddels dezeakte een coóperatieop terichten en daarvoorde volgendestatutenvast te stellen:
Naam. zetel en duur
Artikel I
1.
De coóperatiedtaag!de naam:
"CoóperatieveVereniging Energie Gouda 8.A.".
2. Zlj is gevestigdte Gouda en is aangegaanvoor onbepaaldetijd.
3. De coóperatiekan in haar uitingen ook de naam gebruikenvan "EnergieCoóperatieGouda" of "EnergiePunt Gouda".
Doel
Artikel 2
l.
De coóperatieheeft ten doel:
a.hetstimu1erenvanhetgebruikvanduurzameenergiebfonnen,b. het op levensvriendelijkewgzeproducerenen doen producereflvirÍlenergie,direct of indirect ten behoevevan de leden, alles in de ruimsteztn;

2.

c. het voorzien in stoffelijke behoeftenvan haar leden.
Zq trachthet doel te bereikendoor:
a. het geven van voorlichting over duurzaamheid,energiebesparing,en deopwekking en het gebruik van energieuit duurzamebronnen;
b. het uitoefenenvan eenbedrijf ten behoevevan de leden;
c. de verwerving, oprichting en exploitatievan één of meer duurzameenergiebronnen;
d. het producerenen doen producerenvan duurzame energie;
e. het oprichtenvan, het deelnemenin of het samenwerkenmet organisa-ties met een aanhet doel van de coóperatieverwante doelstelling of eendoel dat daaraanbevorderlijk kan zrln
f.hetfinancierenvantoepassingenvoorhetgebruikvanduurzameenergiebronnen;
g. in het kader van haar ondernemingovereenkomstenmet haar leden te-

sluiten;
h.inhetkadervanhaarondernemingovereenkomstenmetderdent_
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3.

4.

sluiten;
i.
alle overige wettige middelen.
De coóperatiekan overeenkomstendie zij methaar leden sluit, 6sk rnslanderen aangaanDit mag echter niet in zodantgemate, dat de overeenkomstenmet de leden van ondergeschiktebetekeniszijn.
Als nevendoelkan zíj ook anderemaatschappelijkebelangenvan de ledenbehartigen.

Artikel 3
l.
De coóperatiekent gewoneleden,die natuurhjk- of rechtspersoonzijn en devrije beheers-en beschikkingsbevoegdheidover hun vermogen hebben.2. In een huishoudelijk reglement kunnen naderevereisten voor het lidmaat-schapgesteldworden.
Het lidmaatschapwordt schriftelijk aangevraagd.Op de aanvraagvysldlJ.
binnen twee maandendoor het bestuur beslist, dat de aanvragerover de al dan
niettoelatingtenspoedigsteschriftelijkberic[1.
4. Een huishoudelijk reglementkan ook voorzien in eenberoepop de algemeneledenvergaderingdoor een niet toegelatenlid.
5 . Het lidmaatschapis persoonlijk en kan niet worden overgedragenof doorerfopvolging worden verkregen, tenzij in de ledenovereenkomstandersisbepaald.
Lidmaatschapsselde
a

1.

Ieder lid is bij de aanvangvanzijn lidmaatschapgehoudenaan de verenigingeenbij huishoudelijk reglementte bepaleninleggeld te verstrekken.
Ditin1eggeldza|hetkarakterdragenvanrisicodragendkapitaa1vandeverenrgmg.
2. Aan ieder lid kan jaarlijks een contributie in rekeningworden gebrashl.De hoogtevan de contributie wordt vastgestelddoor de algemeneleden-vergadering.
3. Wanneerhet lidmaatschapin de loop van het jaar aanvangt,is de jaarlijksebijdrage naarrato van het aantal volledige maandenvan lidmaatschapin datboekjaardoor het lid verschuldigd.
4. Wanneerhet lidmaatschapin de loop van het boekjaareindigt, blijft de jaar-lijkse bijdrage voor het geheeldoor het lid verschuldigd,tenzij hs1!s5turrandersbeslist
5 . Bij huishoudelijk reglementwordt tevensde rentevergoedingen overigevoorwaardenvan de in het vorige leden vermeldeinleg geregeld
Aansprakeliikheid
Artikel
l.De1edenzijn,behoudenSVoorhetbedragderinlegwelkebijhetbegin
het lidmaatschapmoet worden betaald,niet aansprakelijkvoor de schuldenvan de coóperatie,noch tijdens hun lidmaatschapnoch later, noch voor eentekortingeva1vaneenontbindingofgerechtelijkevereffening.2. Indien aldusbij eeq gerechtelijkeof buitengerechtelijkevereffeningvan deboedel van de coóperatieblijkt dat haarbezittingenontoereikendzijn om haarverbintenissente voldo en, zijn noch zij die bij haar ontbinding lid w€rron,noch zij wrer lidmaatschapvoordien is geëindigd,tegenoverde coóperatie-
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voor eentekort aansprakelijk.
Vanwege de uitgeslotenaansprakelijkheidis de rechtspersoonverplicht haarnaam volledig (behalvein reclames)te voeren.
Einde van het lidmaatscha
Artikel ó
1. Het lidmaatschapeindigt door:
a. het overlijden van een lid-natuurlijk persoonof door de ontbinding vanhet lid-rechtspersoon;
b . de opzeggingdoor het lid;
c.
de opzeggingdoor het bestuur,namensde coóperatie,wegenshet niet(meer)voldoen aande vereistenvan het lidmaatschapdoor statutenoÈhuishoudelijkreglementgesteld,of waÍrneerredelijkerwtjze van decoóperatieniet (meer) gevergdkan worden het lidmaatschap1el41snvoortduren;
d. ontzettingdoor het bestuur,indien het lid in strijd met de statuten,hs1huishoudelijkreglementof de besluitenvan de coóperatiehandelt of decoóperatiebenadeelt;de betrokkenewordt vooraf door hs1f ssluulgehoorden wordt vervolgensten spoedigsteschriftelijk van het besluittot ontzettingin kennis gesteld,onder opgavevan de redenen;hem staatbinnen éénmaandna ontvangstvan de kennisgevingberoepop dealgemenevergaderingopen; gedurendede beroepstermijn en hangendehet beroepis het lid geschorst.
2. Opzeggrngvan het lidmaatschapdoor het lid of door het bestuurmoet schrif-brief geschieden,met een opzeggingstermijnvantelijk bij aangetekende
tenminstevierweken,tegenheteindeVaneenboekj&&f.
3. Bij het eindevan het lidmaatschapals bedoeldin lid I sub a, b, en c van ditartikel zal tevenshet bedragder inleg, als bedoeldin artikel 4 lid 1 en 5:worden terugbetaald,mits de coóperatieeenbatig saldoheeft en het bedragvan de uit te keren inleg niet hoger is dan het batig saldo en redelijkerwijzsniet te verwachtenis dat de coóperatiebinnen eenjaar ontbondenzal wordenen mits het lidmaatschapniet korter heeft geduurddan vijfjaten.Ledenregister
Artikel 7
l.
Het bestuurhoudt eenledenregisteraan,waarrnalle leden zijn opgenomen.wordt tevensingeschrevendegenedie2. Ten aanzienvan leden-rechtspersonen
namenSderechtsperSoondezeza|vertegenwoordigen,bijgebrekewaarv
de rechtspersoononbevoegdis enig rechtjegens de coóperatieuit te oefenen.3. Bij huishoudelijkreglementkunnen nadereregelsgesteldworden ten aanzienvan de inrichting en bijhouding van het register,de gegevensdie elk lid moetverstrekkenenhetafgeVenVanafschriftenofuittrekse1saandeleden.Algemenevergadering
Artikel 8
hebbende leden alsmedede1. Toegangtot de algemeneledenvergaderingen
donateur
2. Donateurszijn zt1 diejaarlijks tenminstehet door de algemeneledenvergade-ring vast te stellenbedragvoldoen eÍ zo de coóperatiein haar doelstellingondersteunen,zij hebbentoegangtot de algemeneledenvergadering,dochgeen stemrecht
3.
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Aan de algemenevergadering der leden (algerneneledenvergadering)komenalle bevoegdhedentoe, die niet door de wet of de statutenaan andereorganenzijn opgedragen.
4. Een eenstemmigbesluit van alle leden, ook al zijn dezeniet in een vergade-ring bijeen, heeft dezelfde kracht als een besluit van de algemeneledenverga-dering, mits op voorstel van het bestuur en schriftelijk genomen
5. De voorzitter en de secretarisvan het bestuur of hun veryangerstreden alszodarigook op in de algemeneledenvergadering.
Bii eenroeping algemenevergadering
Artikel 9
1. Algernene ledenvergaderingenworden tenminste eenmaal per jaar gehoudenenvoortsdoorhetbestuurbijeengeroepenzodikwijlshetditwense1ijkoordeelt of daartoeop grond van de wet verplicht is.
2. De oproeping geschiedtschriftelijk door middel van een mededeling gerichtaan het laatst bekend adresvan elk lid, volgens het ledenregister,of door eenadvertentiein een ter plaatsewaar de coóperatiegevestigdis, veelgelezennieuwsblad, alles met inachtneming van een oproepingstermijn van tenminstezevendagen.
Stemrecht en besluitvormins
Artikel 10
1. Elk niet geschorstlid heeft toegangtot de algemeneledenvergaderingenbrengt daar zijn stem uit (stemgerechtigdlid). Ieder stemgerechtigdlid heeftéén stem.
2 . Ieder stemgerechtigdlid kan aan een anderestemgerechtigdeschriftelijkvolmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigdekanVoortenhoogstetweeperSonenalsgevolmachtigdeoptreden.Een lid mist het stemrechtover zakendie hem, zin echtgenootof één van zijn
J.
bloed- of aanverwantenin de rechte lijn betreffen. Een lid kan zijn stem dooreen schriftelijk daartoegevolmachtigd ander lid uitbren
4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingenin de algemeneleden-vergadering worden gehouden.
5. Elk besluit wordt genomenbij volstrekte meerderheidvan de geldig uitge-brachte stemmen, ter:r;íjandersbepaaldin dezestatuten.Blanco sfsmmslgelden als niet uitgebracht.
6. Bij staking van stemmenover zakenis het voorstel verworpen. Deze stem-ming geschiedtmondeling door hooftlelijke omvraag door de voorzitter,temij de voorzitter schriftelijke stemming, als bedoeld in lid 7, wenselijkvindt.
7. Over personenwordt steedsschriftelijk gesternddoor middel van ongeteken-de, geslotenof dichtgevouwen stembriefies.
8 . Behaalt niemand de volstrekte meerderheidvan de geldig uitgebracht-stemmen,danvindteentweedestemmingp1aats.Wordtookdan8eenvolstrekte meerderheidbehaald,dan vindt een herstemmingplaats tussend*
twee personendie de meestestemmenbehaaldhebben.Heeft ook na deherstemming niemand de volstrekte meerderheidbehaald,dan is degenediein totaal na de twee sternmingende meestestemmenheeft behaald gekozen.In alle anderegevallen beslist het bestuur over de stemprocedure
9. Inal1egeva11enmagookbijwijzevanacc1amatieeenbesluitword

3.

a
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genomen,mits op voorstel van een of meer leden en geen stemgerechtigdlidzich hiertegen verzet
10. De voorzitter van de vergaderingbeslist over de geldigheid van eenuitgebrachtestem en over de wijze, \ryaaropgeloot zal worden.
I 1. De voorzitter oordeelt eveneensover de vraag of de vergadering al dm nisleen besluit heeft genomenen welke de inhoud is van eenbesluit over eenvoorstel, dat niet schriftelijk is vastgelegd.Wordt echter dadelijk ns hs1uitsprekenvanhetinhetvoorgaandelidbedoeldeoordeeldejuistheiddaarvanbetwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien demeerderheidder vergaderingof, indien de oorspronkelijke stemming nislhoofdelijk of schriftelijk is geschied,een stemgerechtigdlid dit verlangt
Door de nieuwe stemming vervalt elk rechtsgevolgvan de oorspronkelijkestemmrng.
|2.Vanhettera1gemeneledenvergaderingverhande1dewordenn9ftl|gngehoudendoor de secretarisof door een door de voorzitter aangewezenpersoon.Dezenotulen worden in de zelftle of in de eerstvolgendealgemeneledenvergaderingvastgestelden ten blijke daarvandoor de voorzitter en desecretarisvan die vergaderingondertekend.

Artikel 11
l. Het bestuurbestaatuit natuurlijkeof rechtspersonen.
Het bestuur van de coóperatiebestaatuit minimaal twee personenen indienmeer dan twee personenzittinghebben in het besfuur uit een oneven ailntalpersonen,uit de leden door de algemeneledenvergaderingte benoemen.Hetaantalleden wordt vastgestelddoor de algemeneledenvergaderi
3.HetbestuurkiestuitzijnmiddeneenVoorZitter,eenSecretarisoÍlo9Ílpenningmeester,a1smedehunvervanger.Defunctievansecretarisenpenningmeestermag door dezelfde persoonworden vervuld. De voorzitter, de
secretarisen de penningmeestervorÍnen tezamenhet dagelijks bestuur.
4. Bestuursledenworden benoemdvoor onbepaaldetijd. De algemenevergade-ring kan op voorstel van het besfuur een rooster van aftredenvaststellen. Eenvolgens het rooster aftredendbestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar'.5. Bestuursledenkunnente allen tijde onder opgaafvan redenendoor dalgemeneledenvergaderingworden geschorsten ontslagen.De algemenoledenvergaderingbesluit tot schorsingof ontslag met een meerderheidvandrie/vierde van de uitgebrachtestemmen.
6. De schorsingeindigt wanneerde algemeneledenvergaderingniet binnen driemaandendaarnatot ontslag heeft besloten.Het geschorstebestuurslid wordtindegelegenheidgeste|dzichindealgemene1edenvergaderin$teverantwoordenen kan zich daarbij door een raadsmandoen bijstaan.
7 . Het bestuurblijft bevoegd ook indien er vacaturesin het bestuur zijn.Indiener geenbestuursledenmeer zijn, is elk van de leden bevoegd een algemeneledenvergaderinguit te roepen om een nieuw bestuur te benoeme[ m€tinachtnemingvan de artikelen 8, 9 en 10.
Bevoegdheid van het bestuur.

2.

Artikel 12
1.

Het bestuuris belastmet het besturenvan de coóperatieen het is bevoegdalle
rechtshandelingenteverrichten,tem1jdestatutenandersbepalen.-
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Zonder toestemming van de algemeneledenvergaderingis het bestuur nielbevoegdte besluitentot het aangaanvan overeenkomstentot verkrijging,vervreemding of bezwaring van registergoederenen tot het aangoêovoÍlovereenkomstenwaarbijdecoóperatíezichalsborgofhoofdelijkmedeschuldenaarverbindt,zichvooreenderdesterkmaaktofzichtotzekerheidstelling voor een schuld van een anderverbindt
Verteeenwoordieine door het bestuu
Artikel 13
1.Teruitvoeringvaneenbes1uitvanhetbestuurofvandealgemo[oledenvergadering,wordt de coóperatiein en buiten rechte vertegenwoordigddoor twee door het bestuurte benoemenbesfuursleden.Indien één of meerbestuursledeneenpersoonlijk (tegenstrijdig)belanghebbenkunnen zij in eendergelijkgevalnieta1svertegenwoordiger(s)wordenbenoemd.2. De penningmeesteris bevoegdtot het innen en betalenvan vorderingenenschulden.
J.
Op voorstel van het bestuurkan de algemeneledenvergaderingbepalend41voor het opnemenvan geldenof het beschikkenover eenkrediet bij eenbankinstellingvanhetbestuurdegoedkeuringvandea1gemeneleden.vergaderingvereist is, indien de opnameof de beschikkingeenbepaaldbedragoverschrijdl.
4. In een HuishoudelijkeReglementkan de vertegenwoordigingsbevo
egdheidvan het bestuuren van individuele bestuursledennaderworden bepaald.
Vergaderingen van het bestuur
Artikel 14
1. Het bestuurbepaaltde wijze en de frequentievan het aantalbestuursvergade-ringen.
2. De voorzitter stelt de agendavast en leidt de vergaderingen.
Boekiaar
Artikel 15
Het boekjaarvalt samenmet het kalenderjaar.
Middelen en Geldeliike biidrasen
Artikel 16
l.
De middelenvan de coóperatiebestaanuit:
a. inleggeldenals bedoeldin artikel 4 lid I en 5;
b. contributiesvan de leden:
c. bijdragen van donateurs;-l
d. giften, erfstellinge& legaten,subsidies;
e. leningenvan leden,onder de voorwaardenen bedingenals geregeldineenhuishoudelijk reglement;
f.
leningenvan derden;
g. anderegeldmiddelen
2.Hetbestuurkaneenjaar1ijksecontributievastste11en.Dealgemeneledenvergaderingisbevoegdeenmaximumbedragvoordejaarlijksecontributie vast te stellen.
3.Hetbestuurkaneenjaar1ijksecontributievaststellen.Dea1geme[overgaderingis bevoegdeenmaximum bedragvoor de jaarlijkse contributievast te stellen.
Verdeling winst

2.

a
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Artikel 17
Mits de jaarekening een batig saldo aangeeft,boven het door de leden gestorteinleggeld en de eventuelewettelijke reserves,kan de ledenvergaderingop voorstelvan het bestuur een uitkering aan de leden vaststellen,in een alsdante bepalenvorïn, direct of indirect ten behoevevan leden, alles in de ruimste zin of dez+
(deels) toevoegenaan het vermogen van de coóperati
Jaarverslag en Jaarrekening
Artikel 18
l.
Het bestuur brengt op een algerneneledenvergaderingte houden binnen zesmaandenna afloop van het verenigingsjaar,zíjnjaarverslag uit en doet, onderoverlegging van de nodige bescheiden,rekening en verantwoording over zinin het afgelopenverenigingsjaargevoerdbeheer.Tevensbiedt het aan, tervaststelling door de algemeneledenvergadering,de jaanekening, welke moetworden opgesteldmet inachtneming van titel 8 van Boek 2 vanhet BurgerlijkWetboek.
2 . De opgemaaktejaarrekening wordt ondertekenddoor de bestuurdors€nontbreekt de ondertekeningvan een of meer hunner, dan wordl hiervs1melding gemaaktonder opgavevan redenen.Het bestuur draagf.zorg dat dejaarrekeningenhetjaarverslag,a1smededekrachtensartikeL3921idl
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens,vanaf de oproepvoordealgemeneledenvergadering,bestemdtotbehandelingvandejaarrekening, op het adresvan de secretarisaanwezigzijn. De leden kunnende stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrij
3 . Dea1gemeneledenvergaderingbenoemte1kjaareencofilmissieVÍultenminste twee leden, die geendeel mogen uitmaken van het bestuur. Dez*
commissie onderzoektde jaarrekening en verderejaarstukken en brengt aande algemeneledenvergaderingverslag van haar bevinding schriftelijk sl1.4. De termijn genoemdin het eerstelid, kan door de algemeneledenvergaderingmet ten hoogstevijf maandenworden verlengd.
Statutenwiizisins
Artikel 19
1. In de stafutenkan geenveranderingworden aangebrachtdan op voorstel vanhet bestuur, door een besluit van de algemeneledenvergaderingtot welkevergadering opgeroepenis met de mededeling dat aldaar wijziging van d*
statutenzal worden voorgesteld.
2. Bij de oproeping moet worden vermeld de plaats alwaar het schriftelijkvoorstel ter it:.z,age
van elk lid ligt tot na afloop van de dag waarop devergaderingwordt gehouden.
a
J.
Het in het vorige lid genoemdevoorstel moet op een geschikteplaatsterinzagegelegd worden, tenminste vijf dagenvóór de vergadering tot na afloop
van de dag waarop de vergaderinggehoudenword1.
4. Het voorgaandeis niet van toepassingindien in de algemeneledenvergads-ringal1eledenaanryezigofvertegenwoordigdzt1nenhetbesluitmetalgemenestemmengenomenwordt.
5. Een besluit tot wijziging kan slechtsgenomenworden met een meerderheidvan tenminste drie/vierde van de geldig uitgebrachtestemmen,in eenvergaderingwaarin tenminste de helft van de stemgerechtigdeleden aanwezig
ofvertegenwoordigdis.IsditaantaInietbereikt,danwordtbinnen
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termijnvanveertientotdertigdagennadezevergaderingeennieuwevergadering bijeengeroepen,waarin het besluit kan worden genomenmet eenmeerderheidvan tenminste drie/vierde gedeeltevan de geldig uitgebrachtestemmen,van de dan aartwezigestemgerechtigdeleden.
6. Een besluit treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte isopgemaakt.
7. De bestuursledenzijn verplicht een authentiek afschrift van de akte vanstatutenwijzigSngeneen volledige doorlopendetekst van de statuten,zoalsdezena de wijziging luiden, neer te leggenten kantorevan het door de Kamervan Koophandel gehoudenregister.
Ontbindins van de coóperati
Artikel 20
l.
De coóperatiewordt ontbondendoor een daartoestrekkendbesluit van dealgemeneledenvergadering,op welk besluit de bepalingenvan artikel l9 vanovereenkomstige toepassing zijn.
2. Bij het besluit wordt tevensbepaaldde bestemmingvan een eventueelbatigsaldo,bij voorkeur zoveel mogelijk in overeenstemmingmet het doel van decoóperatie.
3. Het bestuuris belastmet de vereffeningvan het vermogenvan de coóperatie,tenzlj bij het besluit tot ontbinding een of meer anderevereffenaarswordenbenoemd.
4. Na de ontbinding blijft de coóperatievoortbestaanvoor zoverdi1161vereffening van haar verÍnogen nodig is. Gedurendede vereffening blijven debepalingen van de statutenzoveel mogelijk van kracht. In stukkoo ooaankondigingendie van de coóperatieuitgaan, moeten aanhaarnaam wordentoegevoegdde woorden "in liquid4liett.
5 . Devereffeningeindigtophettijdstipwaaropgeenaandevereffenaarbekendebaten meer aartweztgzljn.
6. De boeken en bescheidenvan de ontbondencoóperatiemoetenwordenbewaardgedurendezevenjaren na afloop van de vereffening.BewaarderisdegenediedoordevereffenaarSalszodanigisaangewezen.Reglementen,

Artikel 21
I . De algemeneledenvergaderingkan één of meer reglementenvaststellenenwijzigen,waarbijnadereregelswordengegeVenvooralhetgeendevergaderingdienstig acht. Deze regelsmogen niet in strijd komen met de wetof de statuten.
2 . Het besluit tot vaststellingof wijziging van eenreglementmoet geschiedenop de wrJzealsin artikel l9 met inachtnemingvan artikel 10 lid 5, 7, 8, 9, l0en 11 genoemd.
Tens1otteverklaardendecomparantendattoteerstebesfuursledenVande/oornoemd,alsoemd. als_
2.

Met inachtnemingvan het bepaaldem arukel 16 zal het eersteboekjaarvan-

decernbertweeduizendvijftiende coóperatieeindigenop éenendertig

Qr-r2-20ls)

Slot
Waanranaktein minuut is verledente Goudaop de datumin het hooftl van dez*
aktevermeld
De comparanten
zijn mij, notaris,bekend.Indienhiervooreenidentiteitsdocumentvermeldis, hebik, notaris,de identiteitvan eencomparant(destijds)vastgesteldaan de hand van dat document.
De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparantenopgegevenen toegelicht.De comparantenhebben verklaard van de inhoud van de akte te hebben kerudsgenomenen in te stemmenmet beperktevoorlezin
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna achtereenvolgensdoor de
comparantenen mij, notaris, ondertekend
(Volg ondertekening)
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