OPRICHTING COOPERATIE ÚS ITEN U.A.
Vandaag, achtentwintig juli tweeduizend zestien, is voor mij, mr. - Shinta
Geertje Syariefah de Haan, kandidaat-notaris, hierna te---- noemen: "notaris",
als waarnemer van mr. Karin Maria Rientjes,-- notaris, gevestigd te Sneek,
verschenen:---------------------------- mevrouw Bregje Guusje HAMELYNCK,
wonende te 8647 SH ---- Sibrandabuorren, Aesgewei 21, geboren te Amsterdam
op acht --- september negentienhonderdzeventig, identiteit vastgesteld aan-- de
hand van een rijbewijs met het nummer 4938419801, geldig -- tot éénendertig
mei tweeduizend éénentwintig, gehuwd, te dezen- handelende: ---------------------------------------------------------1. voor zich; en -----------------------------------------------------2. als schriftelijk gevolmachtigde van de heer Klaas Pieter-----DOUMA, wonende te 8651 CX IJlst, De Koffe 1, geboren in -- de
gemeente Rauwerderhem op elf mei------------------------negentienhonderdnegenenveertig, identiteit vastgesteld aan -- de hand
van een Nederlands rijbewijs met het nummer ------- 4964845601, geldig
tot elf mei tweeduizend negentien, ------- ongehuwd en niet geregistreerd
partner.-----------------------Van de hiervoor vermelde volmachtgeving blijkt uit de aan deze -- akte gehechte
onderhandse akte van volmacht. -------------------- De comparante, handelend
als gemeld, verklaarde bij deze akte -- een cooperatie met uitgesloten
aansprakelijkheid op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te
stellen:---------------------- Naam en zetel -------------------------------------------------------- Artikel 1---------------------------------------------------------------1. De cooperatie draagt de naam: Voedselcooperatie Ús ItenU.A. --------------------------------------------------------------2. De cooperatie heeft haar zetel te Sibrandabuorren in de------- gemeente
Súdwest-Fryslan.-------------------------------------Doel -------------------------------------------------------------------- Artikel 2--------------------------------------------------------------1. De cooperatie heeft ten doel: de stoffelijke belangen van haar leden te
behartigen, onder andere terzake van: ---------------- a. het stimuleren van
lokaal, biologisch (met en/of zonder--keurmerk) en duurzaam produceren van voedsel, het ----- daarmede beperken
van vervoerskosten en de------------vermindering van de uitstoot van broeikasgassen;--------2. het bijdragen aan een omslag naar duurzame voedsel- en
landbouwsystemen zowel in onze eigen streek als in ons-eigen land en ook in andere delen van de wereld; --------3. het bijdragen aan de vitaliteit van de lokale ---------------- gemeenschap;----------------------------------------------4. het stimuleren van een gezonder en beter leven voor ----- mens en dier
door kennisuitwisseling op het gebied van--- verbouwen/produceren,
oogsten, bewaren en bereiden --- van voedsel, bij voorkeur biologisch, ---------------------en al hetgeen te doen dat daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord en zonder het oogmerk winst te behalen. ------------------------------------------------------- Zij doet dit door met haar leden en
namens haar leden-------- overeenkomsten te sluiten in het bedrijf dat zij te dien
einde-- ten behoeve van haar leden uitoefent of doet uitoefenen. ----2. Als nevendoel kan zij ook andere maatschappelijke belangen - van de
leden behartigen.-----------------------------------------

3. De cooperatie kan haar werkkring ook tot derden uitstrekken - mits dit
niet in zodanige mate geschiedt dat de ---------------- overeenkomsten
met de leden voor haar bedrijf van ----------- ondergeschikte betekenis
zijn. ----------------------------------Lidmaatschap---------------------------------------------------------- Artikel 3--------------------------------------------------------------1. Het lidmaatschap staat open voor natuurlijke personen, ------rechtspersonen en niet rechtspersoonlijkheid bezittende------samenwerkingsvormen, zoals bijvoorbeeld een maatschap, --- een
vennootschap onder firma of een commanditaire ---------- vennootschap. --------------------------------------------------- Natuurlijke personen dienen
meerderjarig te zijn. -------------2. Het bestuur beslist over de toelating. --------------------------- De
ledenvergadering is bevoegd nadere normen vast te ------- leggen voor de
toelating als lid en een ballotagecommissie in - te stellen die oordeelt over
de toepassing hiervan. ------------De procedure van toelating zal in een huishoudelijk reglement
worden vastgelegd.----------------------------------------------3. De aanvraag tot het lidmaatschap en de mededeling van ------ toelating
geschieden schriftelijk, waaronder ook digitale ------- correspondentie
wordt verstaan. -------------------------------- De aanvrager is verplicht
aan de secretaris alle gegevens en-- inlichtingen te verstrekken, welke het
bestuur nodig acht om - te kunnen beoordelen of hij aan de gestelde eisen
voldoet.---2
Het bestuur zal de aanvraag en de daarbij behorende --------- gegevens van de
aanvrager discreet en vertrouwelijk---------- behandelen. -----------------------------------------------------4. Bij toelating wordt aan de aanvrager tevens medegedeeld ---- onder welk
nummer hij als lid is ingeschreven en ontvangt hij het bewijs van
lidmaatschap (ledencertificaat) en de----------- getekende
ledenovereenkomst. De statuten en het ------------ huishoudelijk
reglement worden hem ter beschikking gesteld. Het lidmaatschap neemt
een aanvang zodra het lid voldoet --- aan de eisen voor het lidmaatschap,
zoals deze zijn verwoord- in de statuten en het huishoudelijk reglement. ---------------5. Bij niet-toelating wordt dit aan de aanvrager schriftelijk ------- (waaronder
mede begrepen digitale correspondentie)---------- medegedeeld en staat
hem gedurende een maand na datum-- poststempel beroep open, welke
op de eerstvolgende --------- algemene ledenvergadering besproken zal
worden. De -------- algemene ledenvergadering deelt binnen een maand
na de --- behandeling van het beroep zijn bindende uitspraak ----------schriftelijk mede aan de aanvrager en het bestuur. -----------6. Indien een lid niet meer voldoet aan de vereisten voor het ---lidmaatschap zoals gesteld in lid 1 van dit artikel dan wel het huishoudelijk reglement, is het lid verplicht daarvan ----------- onverwijld
schriftelijk kennis te geven aan het bestuur.-------- Het bestuur beoordeelt
of het lid nog voldoet aan de eisen ---- gesteld voor het lidmaatschap en
geeft hiervan schriftelijk ---- bericht aan het desbetreffende lid. ----------------------------Entreegeld en opslagpercentage ------------------------------------- Artikel 4---------------------------------------------------------------

1. Ieder lid is bij aanvang van het lidmaatschap entreegeld -----verschuldigd.-----------------------------------------------------2. De hoogte van het entreegeld, het opslagpercentage op------bestellingen en eventuele contributie worden jaarlijks door de
algemene ledenvergadering vastgesteld.-----------------------Artikel 5---------------------------------------------------------------- 1. Het
lidmaatschap eindigt: ---------------------------------------a. door opzegging door het bestuur; --------------------------- dit kan geschieden
wanneer een lid heeft opgehouden ---- aan de vereisten van het lidmaatschap bij
de statuten en - het huishoudelijk reglement opgesteld te voldoen,--------wanneer het lid zijn verplichtingen jegens de cooperatie -- niet nakomt, maar
ook wanneer redelijkerwijze van de---- cooperatie niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te-3
laten voortduren; -------------------------------------------2. door opzegging door het lid;--------------------------------3. in geval van een natuurlijk persoon door overlijden van --het lid; -------------------------------------------------------- ingeval een
natuurlijk persoon komt te overlijden hebben- de wettelijke erfgenamen
het recht om het lidmaatschap - voort te zetten indien zij dit binnen drie
maanden na het - overlijden van de natuurlijk persoon schriftelijk kenbaar
-- maken aan het bestuur; ------------------------------------- indien de
wettelijke erfgenamen besluiten om het --------- lidmaatschap te willen
beeindigen dan zal dit door het ---- bestuur direct worden ingewilligd
tegen finale kwijting; --4. ingeval van een rechtspersoon wanneer de rechtspersoon ophoudt te
bestaan; ----------------------------------------5. door ontzetting; ---------------------------------------------- deze kan
worden uitgesproken wanneer een lid in strijd--- met de statuten, de
reglementen of de besluiten van de -- cooperatie handelt of de cooperatie
op onredelijke wijze -- benadeelt. --------------------------------------------------2. Opzegging door het bestuur, maar ook ontzetting, geschiedt-door het bestuur, dat een lid zo spoedig mogelijk met opgave van redenen
schriftelijk in kennis stelt van het betreffende---- besluit onder vermelding
van de datum waartegen is ---------- opgezegd of ontzet. --------------------------------------------- Het lid heeft gedurende een maand na de
ontvangst van de--- kennisgeving recht van beroep op de algemene --------------- ledenvergadering; dit recht van beroep moet in de------------kennisgeving worden vermeld.----------------------------------- Omtrent het
beroep dient bij de eerstvolgende algemene------ ledenvergadering door
de algemene ledenvergadering te ------ worden beslist.--------------------------------------------------- Gedurende de beroepstermijn en hangende het
beroep is het - lid geschorst.----------------------------------------------------3. Opzegging door een lid dient schriftelijk te geschieden--------- (waaronder
mede begrepen digitale correspondentie), met---- een opzegtermijn
geregeld in het huishoudelijk reglement. Bij een gebreke aan een zodanige
regeling geldt een -------------- opzegtermijn van vier weken.----------------------------------- Het bestuur stuurt binnen veertien dagen een
schriftelijk------ bericht van ontvangstbevestiging. ------------------------------

4. Door beeindiging van het lidmaatschap, op welke wijze dan --- ook,
verliest het lid alle rechten verbonden aan het -----------4
lidmaatschap. ----------------------------------------------------- Geldmiddelen --------------------------------------------------------- Artikel 6--------------------------------------------------------------1. De geldmiddelen van de cooperatie worden gevormd door: --1. het entreegeld; ----------------------------------------------2. de opslag voor de bestellingen; ----------------------------3. eventuele contributies; -------------------------------------4. inkomsten uit contracten; ----------------------------------5. door de leden aan de cooperatie ter beschikking gestelde spaargelden, welke het economisch eigendom blijven van de
individuele leden en waarover de cooperatie een rente- zal
vergoeden, nader te bepalen in het huishoudelijk ------ reglement;--------------------------------------------------6. andere inkomsten, zoals onder andere provisies, ---------bijzondere heffingen, schenkingen, erfstellingen, legaten - en
bonussen. Erfstellingen kunnen slechts beneficiair ----- worden
aanvaard. -------------------------------------------2. Voor het verlenen van diensten ten behoeve van leden kan --- een
vergoeding worden bedongen, welke vergoeding hetzij --- van geval tot
geval door het bestuur wordt vastgesteld, hetzij wordt bepaald aan de
hand van door de algemene ------------- ledenvergadering vastgestelde
maatstaven. -------------------- Het bestuur is gebonden aan de door de
ledenvergadering ---- vastgestelde maatstaven. --------------------------------------3. De algemene ledenvergadering kan op voorstel van het ------- bestuur
bijzondere heffingen opleggen, mits het besluit ------- daartoe met een
meerderheid van tenminste drie/vierde van - de aanwezige of
vertegenwoordigde leden wordt besloten. ---Bestuur ---------------------------------------------------------------- Artikel 7--------------------------------------------------------------1. De cooperatie wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit
tenminste drie leden of zoveel meer als de algemene ---------ledenvergadering zal bepalen. ----------------------------------- De
algemene ledenvergadering bepaalt het aantal ------------- bestuursleden.
---------------------------------------------------2. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd. -------------------------------------------------------3. De voorzitter wordt op voordracht van het bestuur benoemd, - geschorst
en ontslagen door de algemene ledenvergadering.-4. Alle leden zijn benoembaar tot bestuursleden. Het is ook ------ mogelijk
om niet-leden deel uit te laten maken van het-------- bestuur. ---------------------------------------------------------5
5. Uit hun midden kiezen de leden van het bestuur een----------penningmeester en een secretaris. Deze functies kunnen door één persoon
worden vervuld. -----------------------------------6. Indien het bestuur niet voltallig is, behoudt het niettemin zijnbevoegdheden, onverminderd de verplichtingen van het------- bestuur om
in de vacature te doen voorzien. -------------------

7. De benoeming van een bestuurslid geschiedt voor drie jaar. -- Een
aftredend lid is terstond herbenoembaar. -----------------8. Elk jaar treedt een van de bestuursleden af volgens een door - het bestuur
op te maken rooster.-------------------------------- Op dit rooster neemt
een tussentijds gekozen lid de plaats in - van zijn voorganger.--------------------------------------------9. De bestuursverkiezing wordt nader geregeld in het -----------huishoudelijk reglement. ----------------------------------------Artikel 8---------------------------------------------------------------1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ---------- tenminste
de meerderheid van het bestuur zulks wensen. ----- De oproepingstermijn
bedraagt tenminste drie dagen. --------2. Voor het nemen van rechtsgeldige besluiten is vereist de-----aanwezigheid van tenminste de meerderheid van het bestuur, doch van
alle bestuursleden indien niet tot een vergadering is opgeroepen. 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 bestuursleden.
------------------- Van besluiten op deze wijze tot stand gekomen wordt in
de --- eerstvolgende bestuursvergadering mededeling gedaan. -----3. Het bestuur houdt van het in zijn vergaderingen behandelde -aantekening middels notulen.-----------------------------------Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging ----------------------- Artikel 9--------------------------------------------------------------1. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten--- tot het
kopen, vervreemden of bezwaren van------------------registergoederen, tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de
cooperatie zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar ---- verbindt, zich
voor een derde sterk maakt of zich tot ---------- zekerheidstelling voor de
schuld van een derde verbindt.-----2. Het bestuur vertegenwoordigt de cooperatie. ------------------- De
vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan ----- twee
gezamenlijk handelende bestuursleden.------------------3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer----------bestuurders, leden, en/of niet-leden om de cooperatie binnen
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de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. ----------- Artikel 10 ------------------------------------------------------------1. Het bestuur heeft goedkeuring van de algemene vergadering nodig voor het nemen van de navolgende besluiten:----------1. besluiten waarmede een bedrag, jaarlijks vast te stellen -- door de
algemene vergadering, of meer is gemoeid; -----2. besluiten welke strekken tot het verwerven, vervreemden of
bezwaren van registergoederen; ------------------------3. besluiten tot het verstrekken van geld of kredieten -------- ongeacht
de grootte ervan;---------------------------------4. besluiten waardoor de cooperatie zich begeeft op een ----- nieuw
werkterrein (starten van nieuwe bedrijven of ------- instellingen
daaronder begrepen) of waardoor bestaande - bedrijven of
instellingen worden opgeheven of ingrijpend - worden
gereorganiseerd. ------------------------------------

2. Eerst nadat de algemene ledenvergadering het besluit heeft -goedgekeurd, mag het bestuur het besluit uitvoeren. ---------Aansprakelijkheid, schorsing en ontslag ----------------------------- Artikel 11 ------------------------------------------------------------1. De leden van het bestuur zijn hoofdelijk tegenover de --------- cooperatie
aansprakelijk wegens tekortkomingen bij de ------- vervulling van de hun
opgedragen taak. -----------------------2. Niet aansprakelijk is het lid van het bestuur dat bewijst, dat -- de
tekortkoming niet aan hem te wijten is en dat hij niet ------ nalatig is
geweest in het treffen van maatregelen om de ------ gevolgen daarvan af
te wenden.--------------------------------Artikel 12 -------------------------------------------------------------1. Een lid van het bestuur kan te allen tijde door de algemene --ledenvergadering worden ontslagen doch niet dan nadat de--- betrokkene
de gelegenheid heeft gehad zich te----------------- verantwoorden. -------------------------------------------------2. Bij niet behoorlijke vervulling van zijn taak kan een------------ bestuurslid
door het bestuur en/of de algemene---------------- ledenvergadering voor
ten hoogste acht weken worden-------- geschorst. -------------------------------------------------------3. Binnen een maand na een besluit tot schorsing belegt het----bestuur een algemene ledenvergadering welke na zo mogelijk de
geschorste te hebben gehoord, kan besluiten tot opheffing van de
schorsing, verlenging van de schorsingstermijn met --- ten hoogste zes
weken of tot ontslag. --------------------------- Indien het bestuur niet
binnen de gestelde termijn tot --------- bijeenroeping overgaat, is ieder lid
tot bijeenroeping ---------7
gerechtigd. -------------------------------------------------------- Algemene
ledenvergadering ------------------------------------------ Artikel 13 ------------------------------------------------------------1. Binnen zes maanden na het einde van het boekjaar wordt de jaarlijkse algemene vergadering gehouden, waarin het -------- bestuur zijn
jaarverslag uitbrengt en rekening en -------------- verantwoording aflegt
over het in het afgelopen boekjaar ----- gevoerde bestuur door
overlegging van de jaarrekening ------- overeenkomstig het hierna in
artikel 21 bepaalde en waarin--- wordt voorzien in de periodieke vacatures
in het bestuur en--- eventueel van de in artikel 29 genoemde commissies.
--------- Tevens brengt het bestuur dan verslag uit van de door de----verschillende commissies uitgevoerde werkzaamheden. ------2. Het bestuur informeert de leden jaarlijks en op verzoek ------ omtrent de
financiele positie van de cooperatie.---------------Artikel 14 -------------------------------------------------------------1. Voorts roept het bestuur de algemene ledenvergadering------- bijeen
indien het dit wenst, indien een bestuursbesluit de ----- goedkeuring van
de algemene ledenvergadering behoeft of --- indien tenminste één/tiende
deel van de leden, en zo---------- één/tiende deel minder is dan vijf, in
ieder geval vijf leden, --- zulks 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 --------- indiening, kan bijeenroeping
geschieden door de verzoekers. Artikel 15 -------------------------------------------------------------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 --------- cooperatie voor de eerste maal aan de orde
komt-------------2. Op de agenda worden alle onderwerpen geplaatst, die--------- ingevolge
de statuten behandeld moeten worden of die het --- bestuur of tenminste
één van de leden behandeld wenst te --- zien. -------------------------------------------------------------- De vaststelling van de agenda wordt nader in
het -------------- huishoudelijk reglement geregeld.-----------------------------Artikel 16 -------------------------------------------------------------- 1. Een door de
leden bijeengeroepen algemene ------------------8
ledenvergadering wijst zelf haar voorzitter en secretaris aan. 2. Als voorzitter en secretaris van de algemene ------------------ledenvergadering treden de voorzitter en secretaris van het--- bestuur op
en bij ontstentenis hun plaatsvervangers. ---------3. Zowel het bestuur als de algemene ledenvergadering kan ----- bepalen dat
derden tot een algemene ledenvergadering ------- worden toegelaten
teneinde daarin het woord te voeren. -----Besluitvorming -------------------------------------------------------- Artikel 17 ------------------------------------------------------------- Omtrent onderwerpen welke
niet op de agenda zijn vermeld kan-- niettemin wettig worden besloten in een
vergadering waarin alle -- leden aanwezig zijn en mits het besluit met voorkennis
van het --- bestuur en eenstemmig wordt genomen. ---------------------------Artikel 18 -------------------------------------------------------------1. In de algemene ledenvergadering heeft elk lid één stem. -----2. Besluiten kunnen slechts worden genomen met meerderheid-- van
stemmen van de leden die ter vergadering aanwezig of--vertegenwoordigd zijn. ------------------------------------------3. Stemmingen geschieden mondeling, tenzij tenminste ---------- één/vierde
deel van de aanwezige leden schriftelijke----------- stemming verlangt of
indien het gaat om stemming over ------ personen. -------------------------------------------------------4. Stemmen bij volmacht is toegestaan mits deze volmacht -----schriftelijk is verleend aan een medelid. Een medelid kan voor maximaal
twee andere leden stem uitbrengen bij volmacht.--- De voorzitter van de
ledenvergadering beoordeelt of de ------- inhoud van de volmacht
voldoende is.--------------------------- Blanco en ongeldige stemmen
worden als niet uitgebracht ---- aangemerkt. ----------------------------------------------------5. Staken de stemmen, dan wordt het voorstel geacht te zijn ---- verworpen.
-------------------------------------------------------6. 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 19 ------------------------------------------------------------- Het boekjaar van de
cooperatie valt samen met het kalenderjaar.- Begroting ------------------------------------------------------------- Artikel 20 ------------------------------------------------------------- Jaarlijks zal het bestuur aan de algemene ledenvergadering een
-- globale begroting voor het volgend boekjaar ter beoordeling -----9
voorleggen. ------------------------------------------------------------ Jaarverslag en
rekening en verantwoording ------------------------- Artikel 21 ------------------------------------------------------------1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de---cooperatie zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te-- allen tijde
haar rechten en verplichtingen kunnen worden ----- gekend. ---------------------------------------------------------2. Het bestuur brengt op de in artikel 13 bedoelde algemene ---ledenvergadering jaarverslag uit en legt onder overlegging---- van een
balans, een winst- en verliesrekening en een --------- toelichting op deze
stukken, rekening en verantwoording af--- over zijn in het afgelopen
boekjaar gevoerde bestuur. --------10
3. a.
Het bestuur legt de jaarrekening ter goedkeuring voor ---- aan de algemene
ledenvergadering. Daaraan -------------- voorafgaande wordt de jaarrekening
gecontroleerd door -- een door de algemene ledenvergadering te benoemen ---controle commissie of door een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van
het Burgerlijk Wetboek, welke ----- accountant over de getrouwheid van de
stukken een ------ verklaring overlegt. -----------------------------------------2. Nadat de jaarrekening is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering wordt het voorstel gedaan om het ------ bestuur kwijting
te verlenen voor de afgelegde ------------ verantwoording. --------------------------------------------3. Indien de algemene ledenvergadering een controle-------- commissie
benoemt, dan bestaat deze uit tenminste twee leden die geen deel
uitmaken van het bestuur. Een lid ---- kan ten hoogte twee jaren
achtereen zitting hebben in de controle commissie.----------------------------------------4. Het bestuur geeft de controle commissie volledig inzage -- in de
boekhouding en verstrekt desgewenst alle ----------- inlichtingen. Indien
de controle commissie dat voor de ---- invulling van haar taak
noodzakelijk acht, kan zij zich ----- laten bijstaan door een deskundige. De
controle ----------- commissie brengt van haar onderzoek verslag uit aan
de - algemene ledenvergadering met advies tot al dan niet ---- verlenen
van goedkeuring en kwijting.---------------------Artikel 22 -------------------------------------------------------------- 1. Ieder jaar
zullen ten laste van de exploitatierekening door het
bestuur vast te stellen bedragen worden gebracht voor-------- afschrijving op de
bezittingen van de cooperatie en/of --------- reserveringen. --------------------------------------------------Van de winst wordt een door de algemene ledenvergadering -vast te stellen deel gereserveerd. ------------------------------2. Overigens kunnen aan de winst door de algemene ------------ledenvergadering speciale bestemmingen worden gegeven. ---

3. Het met inachtneming van de vorige leden van dit artikel ----- bepaalde,
resterende batig saldo van de exploitatierekening -- zal onder hen die aan
het einde van het desbetreffende ------- boekjaar lid waren of in of met
het einde van het boekjaar ---- hebben opgehouden lid te zijn, worden
verdeeld in ------------ verhouding tot ieders omzet zoals zal blijken uit de
boeken --- van de cooperatie.-----------------------------------------------4. Deze verdeling geschiedt hetzij in contanten hetzij op een ---- andere
wijze.-----------------------------------------------------(UITGESLOTEN) Aansprakelijkheid ----------------------------------- Artikel 23 ------------------------------------------------------------1. Het in enig boekjaar geleden verlies wordt uit het-------------reservefonds bestreden.------------------------------------------ Voor zover
dit fonds daartoe niet toereikend mocht zijn,------- wordt de rekening van
het volgende jaar met het restant van- het verlies belast.-----------------------------------------------2. Ingevolge artikel 1 van de statuten is bij een tekort iedere ---bijdrageplicht van de leden en oud-leden uitgesloten.---------Huishoudelijk reglement ---------------------------------------------- Artikel 24 ------------------------------------------------------------1. De algemene ledenvergadering stelt met inachtneming van de wet en de
statuten een voor alle leden van de cooperatie ----- bindend huishoudelijk
reglement vast ter regeling van al ------ hetgeen regeling behoeft. --------------------------------------2. In dit reglement kunnen onder andere worden geregeld: -----o - de stemming en de orde van de algemene ----------------ledenvergadering; -------------------------------------------o - de werkzaamheden en bevoegdheden (voorzover niet in -- deze
statuten geregeld) van het bestuur; -----------------o - de kandidaatstelling van de bestuursleden; en tevens ----o - de werkzaamheden en bevoegdheden van de door de ----algemene ledenvergadering ingestelde commissies. ------3. Besluiten tot het vaststellen of wijzigen van het huishoudelijkreglement kunnen slechts worden genomen met meerderheid van
tenminste drie/vierde van de stemmen van de leden die-- ter vergadering
aanwezig of vertegenwoordigd zijn. ----------4. De algemene ledenvergadering is bevoegd naast het ---------huishoudelijk reglement ook andere reglementen vast te -----11
stellen. -----------------------------------------------------------Statutenwijziging/juridische fusie ------------------------------------ Artikel 25 ------------------------------------------------------------1. Het voorstel tot wijziging van de statuten kan uitgaan van het
bestuur of van tenminste één/tiende deel van de leden. ------2. 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 schriftelijk is opgeroepen -- (waaronder mede
begrepen digitale correspondentie), ---- 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 met een meerderheid van tenminste drie/vierde van -- de
aanwezige of vertegenwoordigde leden wordt ---------- besloten. ----------------------------------------------------3. Het bestuur maakt zo spoedig mogelijk daarna van de--------aangenomen statutenwijziging een notariele akte op.---------4. De toepasselijkheid van de statutenwijziging waartoe---------- gedurende
het lidmaatschap werd besloten, kan niet door----- opzegging van het
lidmaatschap worden ontgaan. ------------5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is van ---------overeenkomstige toepassing op een besluit tot juridische------ fusie. ------------------------------------------------------------Ontbinding en vereffening -------------------------------------------- Artikel 26 ------------------------------------------------------------1. Onder dezelfde voorwaarden als genoemd in artikel 25 kan --- besloten
worden tot ontbinding van de cooperatie.------------2. Indien een besluit is genomen tot ontbinding van de----------- cooperatie,
geschiedt de vereffening door het bestuur, tenzij - de algemene
ledenvergadering anders besluit. ----------------- De algemene
ledenvergadering bepaalt de hoogte van de ----- beloning die de
vereffenaars zullen genieten.------------------- De vereffening geschiedt
met inachtneming van het bepaalde- in de artikelen 2:19 en volgende van
het Burgerlijk Wetboek. 3. Een batig saldo krijgt een door de algemene ledenvergadering te bepalen
bestemming.------------------------------------------ Het wordt door de
vereffenaars dienovereenkomstig ----------- uitgekeerd. ------------------------------------------------------4. Na de ontbinding blijft de cooperatie voortbestaan voor zover- dit tot
vereffening van haar vermogen nodig is. ---------------12
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de ------- statuten en de
reglementen zoveel mogelijk van kracht.------- In stukken en aankondigingen die
van de cooperatie uitgaan,- moeten aan haar naam worden toegevoegd de
woorden “in --- liquidatie”. -------------------------------------------------------5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de
cooperatie gedurende tien jaar onder berusting van de daartoe door de algemene
ledenvergadering aan te wijzen ---- persoon.---------------------------------------------------------Inschrijving in het handelsregister ----------------------------------- Artikel 27 ------------------------------------------------------------1. De cooperatie is ingeschreven in het handelsregister----------gehouden door de Kamer van Koophandel voor Noord- -------- Nederland,
binnen welk gebied de cooperatie haar zetel heeft. Een authentiek afschrift
van de akte bevattende de volledige - statuten van de cooperatie dan wel
een authentiek uittreksel - van de akte bevattende de statuten, is op het
kantoor van ---- dat handelsregister neergelegd. -------------------------------2. Het bestuur draagt zorg dat in bedoeld register zijn-----------ingeschreven de naam en de volledige personalia van de ------ personen
die de cooperatie rechtsgeldig kunnen --------------- vertegenwoordigen. --------------------------------------------Geschillen-------------------------------------------------------------- Artikel 28 -------------------------------------------------------------

1. Geschillen over de uitleg en de toepassing van de statuten en
van de besluiten van de algemene ledenvergadering worden -beslist door het bestuur. ----------------------------------------2. De algemene ledenvergadering heeft de bevoegdheid om in--- geval van
een geschil een arbitragecommissie te laten -------- benoemen door de
daartoe bevoegde gerechtelijke instantie, - als een lid of de leden zich niet
kunnen verenigen met de ----- door het bestuur genomen besluiten casu
quo beslissingen. --- De uitspraak van de arbitragecommissie is in dat
geval-------- bindend. De kosten hiervan komen voor rekening van de----- cooperatie. -------------------------------------------------------Commissies ------------------------------------------------------------ Artikel 29 ------------------------------------------------------------- De algemene
ledenvergadering is bevoegd commissies in te ------- stellen, waarvan de taken
en de wijze van benoeming van hun ---- leden nader in een reglement zullen
worden vastgelegd. ----------- Slotbepaling ---------------------------------------------------------- Artikel 30 ------------------------------------------------------------13
Aan de algemene ledenvergadering komen alle bevoegdheden ---- toe, die niet
door de wet of de statuten aan andere organen zijn -- opgedragen. ---------------------------------------------------------- Slotverklaring -------------------------------------------------------- Tenslotte verklaarden de comparanten dat bij deze
akte als eerste bestuursleden worden benoemd:------------------------------------• - tot voorzitter: de heer Klaas Pieter Douma voornoemd; ------• - tot secretaris: mevrouw Petronella Maria Esser, wonende te -9011 WN Jirnsum, gemeente Leeuwarden, Grienedyk 1,------- geboren te
Rijswijk op zevenentwintig juni---------------------negentienhonderdnegenenvijftig, identiteit vastgesteld aan de hand van
een Nederlands rijbewijs met het nummer ----------- 4391366501, geldig
tot zesentwintig augustus tweeduizend--- negentien; ------------------------------------------------------• - tot penningmeester: mevrouw Bregje Guusje Hamelynck-----voornoemd. ------------------------------------------------------- Domicilie -------------------------------------------------------------- De comparante,
handelend als gemeld, verklaart voor de ---------- tenuitvoerlegging van
deze akte en al haar gevolgen woonplaats-- te kiezen ten kantore van de
bewaarder van deze akte. ------------ De comparante is mij, notaris,
bekend.------------------------------ Waarvan akte verleden te Sneek op de
datum aan het begin van-- deze akte vermeld. Nadat ik, notaris, de
zakelijke inhoud heb ----meegedeeld en toegelicht aan de comparante en haar - zo nodig - heb
gewezen op de gevolgen daarvan, heeft zij verklaard op ------ volledige
voorlezing geen prijs te stellen, van de inhoud van deze- akte tijdig te
hebben kennisgenomen en daarmee in te stemmen.- Daarna is deze akte
onmiddellijk na beperkte voorlezing door de-- comparante en mij, notaris,
ondertekend.---------------------------

