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OPRICHTING COÖPERATIE

Heden, vier december tweeduizend achttien, verschenen voor mij,----------------------mr. Johannes Maria Jozef Hendrik Hendriks, notaris ter standplaats Heerlen:----1. de heer Franciscus Frederikus Pommé, geboren te Kerkrade op zesentwintig
juli negentienhonderd negenenveertig (houder van Nederlands rijbewijs----------nummer 4675222214, geldig tot vijf maart tweeduizend vierentwintig), in het----bezit van de Nederlandse nationaliteit, wonende te 6416 GX Heerlen, Dokter --van Berckellaan 15, gehuwd; -------------------------------------------------------------------2. de heer ir. Joseph Mathias Jacobus Maria Simons, geboren te Dongen op --dertien juni negentienhonderd negenenvijftig (houder van Nederlands paspoortnummer NPL08B617, geldig tot vier juli tweeduizend zevenentwintig), in het ----bezit van de Nederlandse nationaliteit, wonende te 6416 HT Heerlen, Johannes
XXIII-singel 97, gehuwd. -------------------------------------------------------------------------De comparanten verklaarden een coöperatie op te richten met de navolgende ------statuten. ---------------------------------------------------------------------------------------------------STATUTEN -----------------------------------------------------------------------------------------------BEGRIPSBEPALINGEN -----------------------------------------------------------------------------a. bestuur: het bestuur van de Coöperatie Heerlen Duurzaam U.A. --------------------b. coöperatie: de Coöperatie Heerlen Duurzaam U.A.--------------------------------------c. lid: de natuurlijke persoon dan wel de rechtspersoon die partner is in het---------samenwerkingsverband aangegaan tussen de diverse dienstverleners; ----------d. algemene vergadering: de algemene vergadering van de leden van de -----------coöperatie; -------------------------------------------------------------------------------------------e. werkgebied: gemeente Heerlen. ---------------------------------------------------------------NAAM EN ZETEL --------------------------------------------------------------------------------------Artikel 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------1. De coöperatie draagt de naam: ----------------------------------------------------------------Coöperatie Heerlen Duurzaam U.A.. -------------------------------------------------------2. De coöperatie heeft haar zetel in de gemeente Heerlen. -------------------------------DOEL-------------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------1. De coöperatie heeft ten doel: -------------------------------------------------------------------- het verrichten van werkzaamheden op het gebied van duurzaamheid --------binnen het werkgebied van de coöperatie, die ten goede komen aan de -----samenwerking tussen de leden op te vatten in de ruimste zin van het --------woord; --------------------------------------------------------------------------------------------- de belangen van haar leden te behartigen door met hen overeenkomsten te
sluiten in het bedrijf, waarvan zij ten behoeve van haar leden de aandelen -zal verwerven en dat zij ten behoeve van haar leden uitoefent of doet--------uitoefenen. ---------------------------------------------------------------------------------------
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2. Als nevendoel kan zij ook andere maatschappelijke belangen van de leden -----behartigen. -------------------------------------------------------------------------------------------3. De coöperatie 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. --------------------------------------------------Artikel 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------De coöperatie tracht haar doel te bereiken door (onder andere): -------------------------a. kennis met elkaar te delen en te leren van inzichten uit het proces en concrete projecten;---------------------------------------------------------------------------------------------b. te informeren over en het bevorderen van een doelmatig en efficiënt --------------energieverbruik; ------------------------------------------------------------------------------------c. het gebruik van duurzame energie te stimuleren door het realiseren en/of -------verwerven en exploiteren van een of meer bronnen van duurzame energie; -----d. de bevordering van samenwerking tussen de leden onderling en/of ----------------marktpartijen gericht op het doel van de coöperatie; ------------------------------------e. het adviseren van overheden, onderwijs, ondernemers en burgers op het--------gebied van duurzaamheid in de breedste van het woord; ------------------------------f. het verrichten van management, consultancy en coachingsdiensten; --------------g. het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het-voeren van directie over, alsmede het (doen) financieren van andere--------------ondernemingen, in welke rechtsvorm ook;--------------------------------------------------h. het verstrekken en aangaan van geldleningen, het beheer van en het -------------beschikken over registergoederen en het stellen van zekerheden, ook voor -----schulden van anderen en tevens alle andere doeleinden op financieel, -----------administratief, economisch, commercieel en industrieel terrein; ---------------------i het gezamenlijk initiëren en uitvoeren van reclame activiteiten en dergelijke; ----j. het deelnemen aan een of meer centrale organisaties, die volgens haar----------statuten de bereiking van het doel van coöperaties bevorderen.---------------------k. het beleggen van vermogen in aandelen, effecten, registergoederen, -------------schuldvorderingen, fondsen en andere vermogenswaarden alsmede het ---------verkrijgen, vervreemden, exploiteren en beheren van deze beleggingsobjecten of rechten daarop; ---------------------------------------------------------------------------------l. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ----ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn voor zover dit --ter bereiking van het doel van de coöperatie noodzakelijk is. -------------------------DUUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------De coöperatie is aangegaan voor onbepaalde tijd. --------------------------------------------HET LIDMAATSCHAP EN DE DAARAAN VERBONDEN RECHTEN EN ------------VERPLICHTINGEN ------------------------------------------------------------------------------------Artikel 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------1. .Lidmaatschap van de coöperatie staat open voor alle natuurlijke personen, ----zowel als burger als ondernemer, maatschappelijke organisaties, (lokale) -------overheden, woningcorporaties en rechtspersonen. ---------------------------------------
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2. De organisatie, overheid, corporatie, rechtspersoon of natuurlijke persoon die --lid wil worden moet zich schriftelijk bij het bestuur van de coöperatie opgeven --met vermelding dat de doelstelling van de coöperatie wordt onderschreven -----3. Het bestuur beslist over de toelating. --------------------------------------------------------De aanvraag tot het lidmaatschap en de mededeling van toelating geschieden-schriftelijk. --------------------------------------------------------------------------------------------4. Bij niet-toelating wordt dit aan de aanvrager bij aangetekend schrijven ------------medegedeeld en staat hem gedurende een maand na de datum van het ---------poststempel beroep open op de eerstvolgende algemene vergadering, die de --aanvrager vervolgens zijn bindende uitspraak schriftelijk mededeelt aan de -----aanvrager en het bestuur. -----------------------------------------------------------------------Artikel 6 ----------------------------------------------------------------------------------------------------1. Het nieuwe lid dient op een door het bestuur vast te stellen wijze bij te dragen -in de reeds gemaakte en lopende kosten van de coöperatie. -------------------------Het nieuwe lid dient te voldoen aan alle andere door de coöperatie ----------------redelijkerwijs vast te stellen eisen van toetreding. ----------------------------------------2. Het lidmaatschap van de coöperatie kan niet worden overgedragen. --------------3. De leden moeten zich houden aan deze statuten, aan de eventuele ---------------reglementen en aan de besluiten van de algemene vergadering. -------------------Artikel 7 ----------------------------------------------------------------------------------------------------1. De algemene vergadering kan bij reglement bepalen of leden inleggeld ----------verschuldigd zijn of niet. Tevens kan de algemene vergadering in dit reglementverdere voorwaarden met betrekking tot toetreding nader vastleggen. ------------2. Indien sprake is van inleggeld wordt ieder lid voor de als inleggeld gestorte -----bedragen in de boeken van de coöperatie gecrediteerd. -------------------------------AANSPRAKELIJKHEID ------------------------------------------------------------------------------Artikel 8 ----------------------------------------------------------------------------------------------------De leden en oud-leden zijn niet aansprakelijk voor de verbintenissen van de ---------coöperatie en iedere verplichting van leden of oud-leden om bij de ontbinding van -de coöperatie in een tekort bij te dragen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.----------------EINDE LIDMAATSCHAP-----------------------------------------------------------------------------Artikel 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------1. Het lidmaatschap eindigt door: -----------------------------------------------------------------a. opzegging door het bestuur krachtens een besluit van algemene --------------vergadering op grond dat het lid niet langer voldoet aan het in lid 1 van------artikel 6 gestelde vereiste voor het lidmaatschap, alsook wanneer-------------redelijkerwijs van de coöperatie niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, welke opzegging schriftelijk moet geschieden met -------inachtneming van een termijn van tenminste vier weken en tegen het einde van het boekjaar;------------------------------------------------------------------------------b. opzegging door het lid, welke opzegging moet schriftelijk geschieden --------(waarvan het bestuur binnen veertien dagen de ontvangst schriftelijk---------bevestigt met inachtneming van een termijn van tenminste vier weken en---tegen het einde van het boekjaar); -------------------------------------------------------c. overlijden van het lid; ------------------------------------------------------------------------d. ontzetting overeenkomstig het in artikel 10 van deze statuten bepaalde.------
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2. Indien het lidmaatschap eindigt, verliest het lid de functies die op grond van het
lidmaatschap in de coöperatie worden bekleed. ------------------------------------------3. Indien het lidmaatschap is geëindigd, heeft het gewezen lid jegens de ------------coöperatie geen andere rechten dan op uitbetaling van hem toekomend ---------verbruikersdividend en op terugbetaling van het inleggeld. Het eventueel door -het gewezen lid terug te ontvangen bedrag kan met instemming van de ----------coöperatie en het gewezen lid verrekend worden met het door het gewezen lid verschuldigde uittredegeld.----------------------------------------------------------------------Artikel 10 --------------------------------------------------------------------------------------------------1. Ontzetting uit het lidmaatschap door het bestuur kan geschieden wegens:-------a. het herhaaldelijk overtreden van de statuten, besluiten of het reglement -----(onder overtreding van het reglement wordt ook verstaan het minder ---------verbruiken dan als minimum in het reglement is aangegeven);------------------b. het niet-nakomen van geldelijke verplichtingen of het op andere wijze --------benadelen van de coöperatie. -------------------------------------------------------------2. Een dergelijk besluit moet worden genomen in een bestuursvergadering waarin
de volstrekte meerderheid is vertegenwoordigd met een meerderheid van -------zestig procent (60%) van de uitgebrachte stemmen. ------------------------------------3. De ontzetting wordt aan het lid gemotiveerd medegedeeld bij aangetekend -----schrijven. ---------------------------------------------------------------------------------------------4. Tegen de ontzetting staat gedurende één maand na de ontvangst van deze ----mededeling voor het lid beroep open op algemene vergadering, die binnen één
maand na de indiening van het beroep zijn bindende uitspraak schriftelijk--------mededeelt aan de betrokkene en het bestuur. --------------------------------------------5. De ontzetting gaat in zodra het bestuursbesluit daartoe onaantastbaar is. Tot --dat tijdstip geldt het lid als te zijn geschorst en kunnen de -----------------------------lidmaatschapsrechten niet worden uitgeoefend. ------------------------------------------BESTUUR: SAMENSTELLING, WIJZE VAN BENOEMEN (EN BELONING) -------Artikel 11 --------------------------------------------------------------------------------------------------1. De coöperatie wordt bestuurd door een uit minimaal drie (3) personen ------------bestaand bestuur. Deze bestuursleden worden door de algemene vergadering uit de leden van de coöperatie gekozen. ----------------------------------------------------2. De bestuurders worden benoemd en geschorst door de algemene vergadering,
met dien verstande dat een dergelijk besluit moet worden genomen in een ------vergadering waarin de volstrekte meerderheid is vertegenwoordigd met een ----meerderheid van zestig procent (60%) van de uitgebrachte stemmen. ------------In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Het bestuur kiest uit --zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld. --3. De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij treden af--volgens een door het bestuur op te maken rooster.--------------------------------------Een volgens het rooster aftredend bestuurder is onmiddellijk en --------------------herbenoembaar voor maximaal twee termijnen. De in een tussentijdse vacature
benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van -------degene in wiens vacature hij werd benoemd.-----------------------------------------------
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4. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn ------bevoegdheden. -------------------------------------------------------------------------------------5. Het bestuur kan aan een of meer bestuurders een beloning toekennen. ----------Alle bestuurders hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening
van hun functie gemaakte kosten. ------------------------------------------------------------6. De bestuursverkiezing wordt nader geregeld in het reglement.-----------------------BESTUUR: VERGADERINGEN--------------------------------------------------------------------Artikel 12 --------------------------------------------------------------------------------------------------1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland op de plaats
als bij de oproeping is bepaald. ----------------------------------------------------------------2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een ---------------vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval -aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en --------lasten. -------------------------------------------------------------------------------------------------3. Voorts worden vergaderingen gehouden wanneer één van de bestuurders ------daartoe de oproeping doet en minimaal tweemaal per jaar. ---------------------------4. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven dagen van--------tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet ------------------meegerekend, door middel van een oproepingsbrief. -----------------------------------5. Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de
te behandelen onderwerpen. -------------------------------------------------------------------6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is, -----voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. -------------7. De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris wordtde notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. De notulen -------worden vastgesteld en getekend door degenen die in de vergadering als --------voorzitter en notulist hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens --------bewaard door de secretaris. --------------------------------------------------------------------8. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde ------bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd. -----------BESTUUR: BESLUITVORMING -------------------------------------------------------------------Artikel 13 --------------------------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen, indien de ------------meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of -----------------------vertegenwoordigd is. ------------------------------------------------------------------------------Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten -vertegenwoordigen, nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter ---van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een bestuurder kan ----daarbij slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden. Is in -een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders -------aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering ----------------bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na
de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal----aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders worden besloten omtrent de------onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. --Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en ---------
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waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of ---vertegenwoordigde bestuurders. --------------------------------------------------------------2. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, ------kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende -----onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten -----gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen. --------------------------------------------------------------------------------------3. Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten ------nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas ---opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter als notulen wordt ---bewaard. ---------------------------------------------------------------------------------------------4. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. -----------------Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden -----bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig------------uitgebrachte stemmen. ---------------------------------------------------------------------------5. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen. --------------Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. ---------------6. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. --------------------7. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering. 8. Alle besluiten, die in een vergadering genomen kunnen worden, kunnen ook ---buiten vergadering genomen worden, mits alle bestuurders zich schriftelijk al---dan niet per enig telecommunicatiemiddel voor het voorstel hebben verklaard. -BESTUUR: DEFUNGEREN -------------------------------------------------------------------------Artikel 14 --------------------------------------------------------------------------------------------------Een bestuurder defungeert: --------------------------------------------------------------------------a. door zijn overlijden of indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar-----ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan; ------------------------------------------------b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; ------------------------------c. door schriftelijke ontslagneming (bedanken); ----------------------------------------------d. door zijn aftreden al dan niet volgens het in artikel 11 lid 3 bedoelde rooster van
aftreden; ----------------------------------------------------------------------------------------------e. door ontslag zoals nader omschreven in artikel 18; --------------------------------------f. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek. --------------------------BEVOEGDHEDEN BESTUUR & VERTEGENWOORDIGING ----------------------------Artikel 15 --------------------------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot---het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, tot het -----------aangaan van overeenkomsten waarbij de coöperatie zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot -----------zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt mits dergelijke ----------besluiten worden genomen in een vergadering waarin de volstrekte ---------------meerderheid is vertegenwoordigd met een meerderheid van zestig procent -----(60%) van de uitgebrachte stemmen. --------------------------------------------------------2. De coöperatie wordt vertegenwoordigd door het voltallige bestuur alsmede -----door twee gezamenlijk handelende bestuursleden. ---------------------------------------
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Artikel 16 --------------------------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur houdt de algemene vergadering op de hoogte van de gang van ----zaken in de coöperatie, geeft deze alle verlangde inlichtingen en is aanwezig in
de algemene vergaderingen, indien deze dit wenst. -------------------------------------2. Het bestuur deelt de algemene vergadering in ieder geval mede de besluiten --strekkende tot: --------------------------------------------------------------------------------------a. investeringen, welke een bedrag van vijfentwintig duizend euro -------------(€ 25.000,00) of meer vereisen; ----------------------------------------------------------b. het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen; ---------------c. het verstrekken of aanvaarden van geldleningen of kredieten ongeacht de -grootte van het bedrag daarvan;----------------------------------------------------------d. duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking van de coöperatie ----met een andere rechtspersoon, alsmede verbreking van een zodanige ------samenwerking, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende ---betekenis is; ------------------------------------------------------------------------------------e. rechtstreekse of middellijke deelneming door de coöperatie in het kapitaal--van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid dan wel ---een naamloze vennootschap, alsmede een ingrijpende wijziging in de -------omvang van een zodanige deelneming; ------------------------------------------------f. een voorstel tot het aangaan van een juridische fusie; -----------------------------g. aanvragen van faillissement en van surséance van betaling van de -----------coöperatie; --------------------------------------------------------------------------------------h. aanstelling van procuratiehouders en geven van volmachten aan derden. --i. een belangrijke wijziging in de organisatie van de onderneming. ---------------3. Eerst nadat de algemene vergadering het betreffende besluit heeft ----------------goedgekeurd, mag het bestuur het besluit uitvoeren. -----------------------------------AANSPRAKELIJKHEID, SCHORSING EN ONTSLAG -------------------------------------Artikel 17 --------------------------------------------------------------------------------------------------1. De leden van het bestuur zijn hoofdelijk tegenover de coöperatie 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 is te wijten en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van------maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden. -----------------------------------Artikel 18 --------------------------------------------------------------------------------------------------1. Een lid van het bestuur kan te allen tijde door de algemene vergadering worden
ontslagen doch niet nadat de betrokkene de gelegenheid heeft gehad zich te --verantwoorden. -------------------------------------------------------------------------------------2. Bij niet behoorlijke vervulling van zijn taak kan een bestuurslid door de -----------algemene vergadering voor ten hoogste acht weken worden geschorst. ----------3. Binnen een maand na een besluit tot schorsing zal de algemene vergadering --bijeenkomen, welke algemene vergadering, 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. ---------------------PERSONEEL --------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 19 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
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1. Het bestuur kan een bedrijfsleider aanstellen (aan wie de titel van directeur kan
worden verleend) en belast deze met de dagelijkse leiding van het bedrijf. De --bedrijfsleider is werkzaam onder toezicht en verantwoordelijkheid van het -------bestuur en wordt door het bestuur van een schriftelijke instructie voorzien. ------2. Benoeming, schorsing, ontslag en regeling van de werkzaamheden van het ----verdere personeel behoren tot de bevoegdheid van het bestuur. --------------------3. De algemene regeling van bezoldiging en van de verdere rechtspositie van het personeel geschiedt door het bestuur in overleg met de bedrijfsleider. ------------4. De bedrijfsleider is verplicht de vergaderingen van het bestuur en van de --------algemene vergadering bij te wonen, indien dit door het bestuur dan wel door de
algemene vergadering wordt verlangd. ------------------------------------------------------DE ALGEMENE VERGADERING -----------------------------------------------------------------Artikel 20 --------------------------------------------------------------------------------------------------De algemene vergaderingen worden gehouden in een plaats in Nederland als bij --de oproeping is bepaald.------------------------------------------------------------------------------Artikel 21 --------------------------------------------------------------------------------------------------1. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden die niet geschorst zijn,alsmede degenen die daartoe door het bestuur en/of de algemene vergadering
zijn uitgenodigd. ------------------------------------------------------------------------------------Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot ---------schorsing wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren. --------2. Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn voormelde leden. Ieder van ---hen heeft één stem. Ieder die stemgerechtigd is, kan aan een andere -------------stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem.
Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden. ---------------------------------------------------------------------------------------------3. Een eenstemmig besluit van al degenen, die in de algemene vergadering -------stemgerechtigd zijn, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met ----voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de ---algemene vergadering. ---------------------------------------------------------------------------4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene------------vergadering worden gehouden. ----------------------------------------------------------------5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere ------------meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid --van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het -------voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan -------beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door --------niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de --twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na -------------tussenstemming. -----------------------------------------------------------------------------------Artikel 22 --------------------------------------------------------------------------------------------------1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens -------afwezigheid, door het oudste aanwezige bestuurslid. -----------------------------------Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar ----leiding. -------------------------------------------------------------------------------------------------
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2. Het door de voorzitter ter algemene vergadering uitgesproken oordeel dat doorde vergadering een besluit is genomen, is beslissend. ---------------------------------Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd ------gestemd over een niet-schriftelijk vastgelegd voorstel. ---------------------------------3. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden notulen opgesteld door
de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. -----------------Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende algemene vergadering
vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die----vergadering ondertekend. -----------------------------------------------------------------------JAARVERSLAG, REKENING EN VERANTWOORDING ----------------------------------Artikel 23 --------------------------------------------------------------------------------------------------a. Het boekjaar van de coöperatie is gelijk aan het kalenderjaar. -----------------------Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering gehouden en wel binnen vier maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze ------termijn door de algemene vergadering. In deze algemene vergadering brengt --het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de coöperatie en -----over het gevoerde beleid.------------------------------------------------------------------------Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter -------goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door
de bestuursleden. Indien de ondertekening door een of meer van hen ------------ontbreekt, wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. ----------b. De balans en de staat van baten en lasten worden, alleen indien dit wettelijk verplicht is, onderzocht door een door het bestuur aangewezen -------------------registeraccountant, accountant-administratieconsulent dan wel een andere -----deskundige in de zin van artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek. Deze door de wet ---benoemde deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het --------bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent --de getrouwheid van de in het vorige lid bedoelde stukken. ----------------------------In alle andere gevallen worden de balans en de staat van baten en lasten, ------indien het bestuur daartoe besluit, onderzocht door een door het bestuur --------aangewezen deskundige, geeft het bestuur de uitslag van het onderzoek weer in een verklaring en geeft voorts zijn goedkeuring aan in het vorige lid bedoelde
stukken.-----------------------------------------------------------------------------------------------c. Het bestuur doet de in lid a bedoelde stukken ten minste één maand voor de---dag waarop de algemene vergadering zal worden gehouden waarin deze -------zullen worden behandeld, toekomen aan de commissie. -------------------------------De commissie onderzoekt deze stukken en brengt aan de algemene --------------vergadering verslag van haar bevindingen uit. --------------------------------------------d. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek ----alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas -en de waarden te tonen, en inzage in de boeken en bescheiden van de ----------coöperatie te geven. ------------------------------------------------------------------------------e. Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere ----------------boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de coöperatie door----een deskundige doen bijstaan.-----------------------------------------------------------------VERGADERINGEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING -------------------------------
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Artikel 23 --------------------------------------------------------------------------------------------------1. Naast de algemene vergadering bedoeld in het vorige artikel, worden -------------algemene vergaderingen bijeengeroepen door het bestuur zo dikwijls het dit ---wenselijk oordeelt. ---------------------------------------------------------------------------------2. Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen in een voltallige ---algemene vergadering, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een ----algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na ---------indiening van het verzoek.-----------------------------------------------------------------------Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, -----kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene vergadering -overgaan. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten -met de leiding der vergadering en het opstellen van de notulen.---------------------3. De bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedt door schriftelijk-------mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven -----dagen. -------------------------------------------------------------------------------------------------Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. -----------------Indien de vergadergerechtigde hiermee instemt kan de oproeping geschieden -door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar --bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de coöperatie is-------------bekendgemaakt. -----------------------------------------------------------------------------------4. Indien geen schriftelijke bijeenroeping van de algemene vergadering --------------plaatsvond, kan de algemene vergadering niettemin rechtsgeldige besluiten ----nemen, mits ten minste een zodanig aantal stemgerechtigden ter vergadering -aanwezig is als is gerechtigd tot het uitbrengen van de helft van het aantal ------stemmen dat in een voltallige vergadering kan worden uitgebracht en geen van
hen, noch het bestuur, zich tegen besluitvorming verzet. ------------------------------Indien bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedt op een kortere ---dan de voorgeschreven termijn, kan de algemene vergadering niettemin ---------rechtsgeldige besluiten nemen, tenzij een zodanig aantal van de aanwezigen, -als gerechtigd is tot het uitbrengen in die vergadering van één/tiende gedeelte -van de stemmen, zich daartegen verzet. ----------------------------------------------------Het bepaalde in de eerste zin van dit lid is van overeenkomstige toepassing op besluitvorming door de algemene vergaderingen inzake onderwerpen die niet -op de agenda werden vermeld. ----------------------------------------------------------------STATUTENWIJZIGING -------------------------------------------------------------------------------Artikel 24 --------------------------------------------------------------------------------------------------1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de ----algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar--wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.----------------------------------------2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een -----voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen -----voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de --------voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte ------plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden. --------------------------------------------------------------------
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3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts ---------worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het ------aantal uitgebrachte stemmen. ------------------------------------------------------------------4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is
opgemaakt. ------------------------------------------------------------------------------------------Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen --verlijden. ----------------------------------------------------------------------------------------------5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in-de algemene vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of------------------------vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene----------stemmen wordt genomen. -----------------------------------------------------------------------6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van----------statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals -----deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het handelsregister.
ONTBINDING EN VEREFFENING ----------------------------------------------------------------Artikel 25 --------------------------------------------------------------------------------------------------1. Het bepaalde in artikel 24 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige --------------toepassing op een besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van de -coöperatie. -------------------------------------------------------------------------------------------2. De algemene vergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de -----bestemming vast voor het batig saldo en wel zoveel mogelijk in ---------------------overeenstemming met het doel van de coöperatie. --------------------------------------3. De vereffening geschiedt door het bestuur. ------------------------------------------------4. Na de ontbinding blijft de coöperatie voortbestaan voor zover dit tot vereffening
van haar vermogen nodig is.--------------------------------------------------------------------Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel----------mogelijk van kracht. -------------------------------------------------------------------------------In stukken en aankondigingen die van de coöperatie uitgaan, moet aan haar ---naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie". -----------------------------------5. De coöperatie houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan --wel aan de vereffenaar(s), bekende baten meer aanwezig zijn. De -----------------vereffenaar(s) doet(n) van de beëindiging opgave aan het in lid 6 van artikel 24
vermelde register.----------------------------------------------------------------------------------6. De boeken en bescheiden van de ontbonden coöperatie moeten worden --------bewaard gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is ---degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen. -----------------------REGLEMENTEN ----------------------------------------------------------------------------------------Artikel 26 --------------------------------------------------------------------------------------------------1. De algemene vergadering kan een of meer reglementen vaststellen en-----------wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien. -----------------------------------------------------------------2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of ---met deze statuten. ---------------------------------------------------------------------------------3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 24 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing. -----------------------LEDENREGISTER --------------------------------------------------------------------------------------
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Artikel 27 --------------------------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur houdt een (schriftelijk of elektronisch) register waarin de namen en
adressen, waaronder de elektronische adressen, van alle leden zijn ---------------opgenomen. Het ledenregister wordt regelmatig bijgehouden. -----------------------2. Ieder lid is verplicht het bestuur van zijn adresgegevens te voorzien en het ------bestuur onverwijld van elke wijziging in kennis te stellen. ------------------------------BIJZONDERE BESLUITVORMING ---------------------------------------------------------------Artikel 28 --------------------------------------------------------------------------------------------------Omtrent onderwerpen welke niet op de agenda zijn vermeld, kan niettemin wettig--worden besloten in een vergadering waarin alle afgevaardigden aanwezig zijn en --mits het besluit met voorkennis van het bestuur en met algemene stemmen ---------(unaniem) wordt genomen.---------------------------------------------------------------------------FORUMKEUZE------------------------------------------------------------------------------------------Terzake van de uitvoering van deze akte, ook voor fiscale gevolgen, wordt -----------woonplaats gekozen ten kantore van de bewaarder van deze akte. ---------------------SLOTVERKLARING -----------------------------------------------------------------------------------Ten slotte verklaarden de comparanten dat bij deze oprichting:---------------------------a. het bestuur bestaat uit zes (6) bestuurders; ------------------------------------------------b. voor de eerste maal zijn bestuurders, in de achter hun naam vermelde functie: 1. de comparant sub 1 voornoemd, als voorzitter; --------------------------------------2. de comparant sub 2 voornoemd, als secretaris; -------------------------------------3. mevrouw Josephina Mathilda Elisabeth Pelzer, geboren te Heerlen op ---tweeëntwintig maart negentienhonderd zevenenveertig (houdster van -------Nederlands paspoort nummer NPKP5P3R3, geldig tot drie januari ------------tweeduizend achtentwintig), in het bezit van de Nederlandse nationaliteit, --wonende te 6416 GX Heerlen, Dokter van Berckellaan 15, gehuwd, als -----penningmeester; ------------------------------------------------------------------------------4. de heer drs. Johannes Paulus Weijers, geboren te Heerlen op een ---------december negentienhonderd zesenvijftig (houder van Nederlands paspoortnummer NNB8P7K41, geldig tot tien maart tweeduizend vierentwintig), in --het bezit van de Nederlandse nationaliteit, wonende te 6417 GK Heerlen, --Douve Weienstraat 10, gehuwd, als bestuurslid; ------------------------------------5. de heer Enrico Marco Lorenzo van der Lubben, geboren te Heerlen op --vijf september negentienhonderd zesenvijftig (houder van Nederlands -------paspoort nummer NW3PBFPD7, geldig tot vierentwintig juli tweeduizend ---vierentwintig), in het bezit van de Nederlandse nationaliteit, wonende te-----6416 HV Heerlen, Johannes XXIII-singel 58, gehuwd, als bestuurslid; -------6. de heer Hasso Philipp Gien, geboren te Saarlouis (Bondsrepubliek ---------Duitsland) op vijf december negentienhonderd zevenenzestig (houder van -Nederlands rijbewijs nummer 4081125508, geldig tot dertig juli tweeduizend
negentien), in het bezit van de Duitse nationaliteit, wonende te 6416 GP ----Heerlen, Dokter de Weverlaan 18, gehuwd, als bestuurslid; ---------------------c. het adres van de coöperatie is: ----------------------------------------------------------------6416 GX Heerlen, Dokter van Berckellaan 15. -----------------------------------------d. Het eerste boekjaar van de coöperatie eindigt op: ---------------------------------------eenendertig december tweeduizend negentien (31-12-2019).---------------------
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SLOT AKTE ----------------------------------------------------------------------------------------------De comparanten verklaarden tijdig voor het verlijden van deze akte te hebben ------kennis genomen van de inhoud daarvan en met die inhoud in te stemmen. -----------WAARVAN AKTE --------------------------------------------------------------------------------------in minuut is verleden te Heerlen op de datum als in het hoofd van deze akte ---------vermeld. ---------------------------------------------------------------------------------------------------De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte -------betrokken comparanten/partijen is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor --gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld. -----------------------------------De zakelijke inhoud van de akte is door mij, notaris, aan de comparanten-------------opgegeven en toegelicht, waarna de comparanten verklaarden op volledige ---------voorlezing van de akte geen prijs te stellen.-----------------------------------------------------Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door -de comparanten en vervolgens door mij, notaris. ----------------------------------------------F.F. Pommé, J.M.J.M. Simons, J.M.J.H. Hendriks.
VOOR AFSCHRIFT

