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AKTE VAN OPRICHTING
Twentse Noabers Coöperatief U.A.
Heden, een november tweeduizend zeventien,
verschenen voor mij, de heer mr. Frank Gerard Röben, kandidaat-notaris, waarnemer
van mr. Jacobine Marga Alice Tinselboer, notaris te Enschede:
1. de heer Marcel Wim Bouwhuis,

2.

hierna te noemen: Bouwhuis;
mevrouw Aleida Francisca Noorman,

hierna te
noemen: Noorman;
Bouwhuis en Noorman hierna tezamen ook te noemen: de Oprichters.
De comparanten verklaarden dat de Oprichters hierbij een coöperatie oprichten,
waarvan de statuten luiden als volgt:
Naam.
Artikel 1.
De coöperatie draagt de naam: Twentse Noabers Coöperatief U.A.
Zetel.
Artikel 2.
De coöperatie heeft haar zetel in de gemeente Enschede.
Doel.
Artikel 3.
1. De coöperatie heeft ten doel in de stoffelijke belangen van haar leden te voorzien
krachtens overeenkomsten met hen gesloten in het bedrijf dat de coöperatie te dien
einde ten behoeve van haar leden uitoefent of doet uitoefenen.
2. De coöperatie tracht haar in lid 1 van dit artikel vermelde doelen te realiseren door:
a. burgers in Twente te stimuleren en te ondersteunen in het nemen van directe
verantwoordelijkheid voor een maatschappij waar de mens weer centraal staat;
b. anders naar geldstromen te kijken, eerlijker te delen en het belang van de
ander voorop te zetten;
c. een maatschappelijke, sociale, ecologische en economische transitie in Twente
te beogen.
3. In het bijzonder streeft de coöperatie de volgende kernwaarden na:
I. transparant;
II. dienstbaar;
III. bottom-up;
IV. democratisch;
V. regionaal.
4. De coöperatie wenst te handelen op basis van:
I. gelijkwaardigheid;
II. wederkerigheid;
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III. solidariteit;
IV. rechtvaardigheid;
V. vertrouwen.
5. De coöperatie wenst het zoeken naar:
I. gemeenschappelijk en algemeen belang;
II. nieuwe manieren van samenleven;
III. verbinding,
vanuit de visie dat de maatschappij eenvoudiger, beter en eerlijker kan worden
ingericht. Omdat dat kan, moet het ook.
6. De coöperatie wenst zich te profileren als:
I. kenniscentrum;
II. broedplaats;
III. platform;
IV. belangenbehartiger.
7. De coöperatie zal bij het nastreven van haar doelstellingen rekening houden met de
belangen van haar leden.
8. De coöperatie kan overeenkomsten als die welke zij met haar leden sluit ook met
anderen aangaan, doch niet in een zodanige mate dat de overeenkomsten met de
leden slechts van ondergeschikte betekenis zijn.
Organen.
Artikel 4.
1. De coöperatie kent de volgende organen:
- de algemene vergadering;
- het bestuur.
2. De algemene vergadering wordt gevormd door de leden.
3. Het bestuur is het bestuur in de zin van de wet.
4. Het bestuur kan met goedkeuring van de algemene vergadering een directie
aanstellen, die de bevoegdheden heeft als specifiek opgenomen in een op te stellen
directiereglement en waarop het bepaalde in artikel 15 van toepassing is.
5. De organen van de coöperatie richten zich bij het vervullen van hun taak naar het
belang van de coöperatie en de daarmee verbonden instellingen.
Leden en toelating.
Artikel 5.
1. Aanmelding als lid geschiedt schriftelijk bij het bestuur.
2. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden.
De algemene vergadering is bevoegd de toetredingscriteria voor de toelating van
nieuwe leden vast te stellen in een huishoudelijk reglement; dit huishoudelijk
reglement zal worden door het bestuur in acht worden genomen.
Een beslissing dient binnen twee maanden na een aanvraag ter kennis van de
betrokkene te worden gebracht.
Bij niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating
besluiten.
3. Het lidmaatschap van de coöperatie met alle daaraan verbonden rechten en
verplichtingen is niet voor overdracht vatbaar.
4. De rechtspersoon die lid is, draagt ervoor zorg dat alle namen en adressen van de
via haar werkzame bestuurders bij de coöperatie bekend zijn en mutaties daarin
terstond bekend worden.
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De rechtspersoon kan zich slechts doen vertegenwoordigen door een daartoe
vertegenwoordigingsbevoegd bestuurder danwel een ander, mits in dat laatste
geval een schriftelijke volmacht is gedaan die kenbaar is aan het bestuur van de
coöperatie. Voor het geval in het bestuur van de rechtspersoon mutaties optreden
dan wel de aanwijzing vervalt, geeft het lid daarvan onverwijld kennis aan het
bestuur.
5. De personenvennootschap die lid is, draagt ervoor zorg dat alle namen en
adresgegevens van de deelnemende maten dan wel vennoten bij de coöperatie
bekend zijn en de mutaties daarin terstond bekend worden. De
personenvennootschap wijst één persoon aan die de rechten verbonden aan het
lidmaatschap uitoefent. Die aanwijzing geschiedt schriftelijk en wordt kenbaar
gemaakt aan het bestuur. Voor zover aan het lidmaatschap verplichtingen zijn
verbonden rusten die verplichtingen ondeelbaar op de personenvennootschap.
Voor het geval binnen de personenvennootschap mutaties plaatsvinden, draagt de
personenvennootschap ervoor zorg dat toetredende maten dan wel vennoten aan
de verplichtingen uit hoofde van het lidmaatschap zijn verbonden.
6. Voor het geval een personenvennootschap eindigt kan de algemene vergadering
een rechtsopvolger of een aantal rechtsopvolgers van de personenvennootschap als
lid toelaten om hem moverende redenen op de wijze als in deze statuten voorzien
voor toetreding van leden.
Ledenregister.
Artikel 6.
Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van de leden zijn
opgenomen. De leden zijn verplicht er voor te zorgen dat hun adres bij het bestuur
bekend is. Leden kunnen tevens een elektronisch adres opgeven ten behoeve van
berichten, kennisgevingen en oproepen voor vergaderingen.
Beëindiging lidmaatschap.
Artikel 7.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. indien het lid is:
een natuurlijke persoon: door de dood van het lid;
een rechtspersoon: doordat die rechtspersoon ophoudt te bestaan; en
een personenvennootschap: door de ontbinding van de desbetreffende
personenvennootschap;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de coöperatie. Zodanige opzegging kan geschieden:
wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten door de
statuten voor het lidmaatschap gesteld;
wanneer een lid failliet is verklaard of in liquidatie is (tenzij ontbinding op
initiatief van het lid zelf heeft plaatsgevonden), of surséance van betaling
heeft verkregen; en
wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de coöperatie niet nakomt,
alsook wanneer redelijkerwijs van de coöperatie niet gevergd kan worden
het lidmaatschap te laten voortduren;
d. door ontzetting. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in
strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de coöperatie handelt, of
de coöperatie op onredelijke wijze benadeelt.
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2.
3.

Opzegging door de coöperatie geschiedt door het bestuur.
Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de coöperatie kan slechts
geschieden tegen het einde van een boekjaar en met inachtneming van een
opzeggingstermijn van vier weken. Echter, het lidmaatschap kan onmiddellijk
worden beëindigd, indien van de coöperatie of van het lid redelijkerwijs niet
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap
eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was
opgezegd.
5. Een lid kan voorts zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een
maand nadat een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn
verzwaard, hem is bekend geworden of medegedeeld; het besluit is alsdan niet op
hem van toepassing. Deze bevoegdheid van het lid geldt niet voor het geval van
wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen.
6. Een lid kan zijn lidmaatschap ook met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een
maand nadat hem een besluit is meegedeeld tot omzetting van de coöperatie in een
andere rechtsvorm of tot fusie of splitsing in de zin van Boek 2, Titel 7, van het
Burgerlijk Wetboek.
7. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
8. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de coöperatie op grond
dat een lid zijn verplichtingen jegens de coöperatie niet nakomt of dat redelijkerwijs
van de coöperatie niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren,
alsmede van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene
binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep
open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van
het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de
beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met dien verstande
evenwel dat het geschorste lid toegang heeft tot de algemene vergadering waarin
het besluit tot schorsing wordt behandeld, en bevoegd is daarover het woord te
voeren.
9. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijven
desalniettemin de jaarlijkse bijdrage en eventuele andere geldelijke verplichtingen
voor het geheel verschuldigd.
10. Een uittredend lid deelt in het eventueel batig saldo van de coöperatie op de wijze
zoals door de algemene vergadering is vastgelegd in het huishoudelijk reglement.
Verplichtingen van de leden.
Artikel 8.
1. Bij besluit van de algemene vergadering, genomen op voorstel van het bestuur,
kunnen aan de leden verplichtingen worden opgelegd tot het betalen van een
jaarlijkse bijdrage en/of het storten van ledenkapitaal.
2. Een lid heeft geen recht om een deel van de door hem aan de coöperatie verschafte
inleggelden op te nemen of terug te vragen, noch om uitkeringen, anders dan in
overeenstemming met de statuten, te ontvangen met betrekking tot zijn
lidmaatschap.
3. Over de door de leden aan de coöperatie verschafte inleggelden is geen rente
verschuldigd.
Aansprakelijkheid leden.
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Artikel 9.
1. Iedere verplichting van de leden of oud-leden van de coöperatie om in een bij de
ontbinding van de coöperatie blijkend tekort bij te dragen, is uitgesloten.
2. Leden zullen geen verdere aansprakelijkheid of verplichtingen hebben met
betrekking tot de schulden of (rechts)handelingen van de coöperatie dan het bedrag
van de inleggelden.
Ledencontracten.
Artikel 10.
1. De coöperatie kan ten behoeve van de leden rechten bedingen en te hunnen laste
verplichtingen aangaan die dienstbaar zijn aan de verwezenlijking van het doel van
de coöperatie.
2. Een lid kan niet door opzegging de toepasselijkheid van een door de coöperatie te
zijnen laste aangegane verplichting uitsluiten.
3. De coöperatie kan nakoming van bedongen rechten jegens en schadevergoeding
aan een lid vorderen, tenzij het lid zich daartegen verzet.
Geldmiddelen.
Artikel 11.
1. De geldmiddelen van de coöperatie worden gevormd door:
contributies;
heffingen en boetes;
subsidies;
schenkingen, legaten, erfstellingen;
andere baten.
2. De coöperatie kan slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving een
nalatenschap aanvaarden.
Bestuur.
Artikel 12.
1. Het bestuur van de coöperatie bestaat uit minimaal twee (2) bestuurders en
maximaal vijf (5) bestuurders. Het aantal bestuurders wordt met inachtneming van
het minimum door de algemene vergadering vastgesteld. Tenminste de helft van
het aantal bestuurders dient te worden benoemd uit de leden of
vertegenwoordigers van de leden.
Indien het bestuur uit meerdere bestuurders bestaat, wijst de algemene vergadering
een bestuurder als voorzitter van het bestuur aan.
2. Bestuurders worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering.
3. De bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van iedere bestuurder worden
vastgesteld door de algemene vergadering.
4. Een bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen
of geschorst.
Elke schorsing kan een of meer malen worden verlengd maar in totaal niet langer
duren dan drie maanden.
Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent opheffing van de
schorsing of ontslag, dan eindigt de schorsing.
5. Een bestuurder defungeert:
a. door overlijden;
b. door bedanken;
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c.

door verlies van het vrije beheer over zijn vermogen ten gevolge van
faillissement of onder curatele stelling;
d. door ontslag door de algemene vergadering om andere redenen.
6. Bij ontstentenis of belet van een bestuurder is de overblijvende bestuurder of zijn
de overblijvende bestuurders tijdelijk met het besturen van de coöperatie belast.
Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders is de persoon of zijn de personen, die
daartoe door de algemene vergadering te benoemen, tijdelijk met het besturen van
de coöperatie belast.
7. Indien een of meer bestuurders ontbreken, is het niet voltallige bestuur niettemin
bevoegd, onder gehoudenheid zo spoedig mogelijk een algemene vergadering
bijeen te roepen waarin in die vacature(s) wordt voorzien.
Vergaderingen van het bestuur.
Artikel 13.
1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in de gemeente waar de
coöperatie haar zetel heeft danwel op een andere plaats in Twente zoals bij de
oproeping van de vergadering is bepaald.
2. Elk jaar wordt ten minste één vergadering gehouden.
3. Vergaderingen zullen voorts worden gehouden wanneer de voorzitter dit wenselijk
acht of indien één van de andere bestuurders daartoe schriftelijk en onder opgave
van de onderwerpen aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de vergadering niet
binnen drie weken wordt gehouden, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering
bijeen te roepen mits met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
4. De oproep tot de vergadering geschiedt schriftelijk ten minste zeven dagen tevoren,
de dag van de oproep en die van de vergadering niet meegerekend.
5. De oproep vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de agenda.
6. Indien in een vergadering alle bestuurders aanwezig zijn, kunnen over alle
onderwerpen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen,
ook al zijn de voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in
acht genomen.
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid wijst het
bestuur een andere bestuurder als voorzitter aan.
8. Het bestuur kan alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de bestuurders
ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een bestuurder kan een andere bestuurder schriftelijk volmacht verlenen tot het
uitbrengen van zijn stem. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt
voldaan indien die volmacht elektronisch is vastgelegd.
9. Stemmingen geschieden mondeling, tenzij een bestuurder schriftelijke stemming
verlangt.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
10. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.
11. Het door de voorzitter van de bestuursvergadering uitgesproken oordeel omtrent de
uitslag van de stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een
genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd
voorstel.
Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid
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daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid
van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of
schriftelijk geschiedde een bestuurder dit verlangt, waarbij het te nemen besluit
schriftelijk wordt vastgelegd. Door deze nieuwe stemming vervallen de
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
12. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden. De notulen
worden door de voorzitter en de notulist vastgesteld en ten blijke daarvan door hen
getekend. De notulen worden in de eerstvolgende bestuursvergadering ter
goedkeuring voorgelegd.
13. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders in
de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk hun mening te uiten en geen van hen
bezwaar maakt tegen deze wijze van besluitvorming.
Onder "schriftelijk" worden in deze statuten steeds begrepen alle via gangbare
communicatiekanalen overgebrachte en op schrift te ontvangen stukken.
Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen
antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening
door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
14. Een bestuurder die een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat mogelijk
tegenstrijdig is met het belang van de coöperatie en de met haar verbonden
organisatie doet daarvan onverwijld mededeling aan het bestuur en de algemene
vergadering.
Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over een
onderwerp waarbij hij mogelijk een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat
tegenstrijdig is met het belang van de coöperatie en de met haar verbonden
organisatie. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt
het besluit genomen door de algemene vergadering.
Bevoegdheidsbeperkingen bestuur.
Artikel 14.
1. De algemene vergadering is bevoegd besluiten van het bestuur aan haar
goedkeuring te onderwerpen. In een dergelijk besluit van de algemene vergadering
dienen deze besluiten duidelijk te worden omschreven. Het besluit van algemene
vergadering besluiten van het bestuur aan haar goedkeuring te onderwerpen is
eerst van kracht nadat dit schriftelijk aan het bestuur is medegedeeld.
2. Het ontbreken van de goedkeuring van de algemene vergadering op een besluit als
hiervoor bedoeld tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van bestuur of
bestuurders niet aan.
Directie.
Artikel 15.
1. De coöperatie kan een directie hebben, bestaande uit één of meerdere personen
die een dienstverband hebben met de coöperatie. Het bestuursbesluit tot het
instellen van een directie behoeft de voorafgaande goedkeuring van de algemene
vergadering.
2. Het bestuur is bevoegd een directeur te benoemen, te schorsen of te ontslaan. Het
bestuur gaat niet tot benoeming over dan na goedkeuring door de algemene
vergadering. Het bestuur verklaart zich tegenover de algemene vergadering voor het
geval zij overgaat of overgegaan is tot ontslag of schorsing.
3. De arbeidsvoorwaarden van een directeur worden vastgesteld door het bestuur.
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4.

De directie is meer specifiek belast met de coördinatie van de werkzaamheden van
de coöperatie. De directie functioneert onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
5. Het bestuur kan een directeur eventueel een volmacht verlenen teneinde, binnen
bepaalde grenzen, de coöperatie zelfstandig te vertegenwoordigen. Het
bestuursbesluit tot het verlenen van procuratie behoeft de goedkeuring van de
algemene vergadering. De algemene vergadering kan echter besluiten dat het
verlenen van procuratie niet aan haar goedkeuring is onderworpen wanneer het
daarmee gemoeide belang een door de algemene vergadering te bepalen en
schriftelijk of elektronisch aan het bestuur op te geven waarde niet te boven gaat.
Vertegenwoordiging.
Artikel 16.
1. Het bestuur vertegenwoordigt de coöperatie voor zover uit de wet niet anders
voortvloeit. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede aan twee
gezamenlijk handelende bestuurders toe.
2. Het bestuur kan aan anderen volmacht verlenen de coöperatie binnen de grenzen
van die volmacht te vertegenwoordigen.
Boekjaar en jaarrekening. Beleidsplan en begroting.
Artikel 17.
1. Het boekjaar van de coöperatie is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze
termijn met ten hoogste vier maanden door de algemene vergadering op grond van
bijzondere omstandigheden, maakt het bestuur een jaarrekening op en legt het
deze voor de leden ter inzage ten kantore van de coöperatie. Binnen deze termijn
legt het bestuur ook het bestuursverslag ter inzage voor de leden, tenzij de artikelen
2:396 lid 6, eerste volzin, of 2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor de coöperatie
gelden. De jaarrekening bestaat uit een balans en een winst- en verliesrekening met
toelichting.
De opgemaakte jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de
ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden
melding gemaakt.
3. De coöperatie zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag en de
krachtens artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens
vanaf de oproep voor de algemene vergadering, bestemd tot behandeling van de
jaarrekening, te zijnen kantore aanwezig zijn. De leden kunnen de stukken aldaar
inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.
4. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast.
5. Tenzij de algemene vergadering anders besluit maakt het bestuur uiterlijk een
maand voor de aanvang van het boekjaar een beleidsplan en een begroting op voor
het komende boekjaar; het bestuur legt deze stukken te zelfder tijd ter goedkeuring
over aan de algemene vergadering.
Algemene vergadering.
Artikel 18.
1. Algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de coöperatie
haar zetel heeft danwel op een andere plaats in Twente zoals bij de oproeping van
de vergadering is bepaald.
2. De jaarvergadering wordt gehouden binnen zes maanden na het einde van het
boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering.
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3.

In de jaarvergadering brengt het bestuur een bestuursverslag uit over zijn in het
afgelopen boekjaar gevoerde beleid.
4. De coöperatie kan aan een accountant opdracht geven tot onderzoek van de
jaarrekening. Tot het verlenen van die opdracht is de algemene vergadering
bevoegd. Gaat deze daartoe niet over dan is het bestuur bevoegd. De door het
bestuur verleende opdracht kan door de algemene vergadering worden
ingetrokken.
5. Indien omtrent de getrouwheid van de jaarrekening niet een verklaring van een
accountant wordt overgelegd benoemt de algemene vergadering jaarlijks een
commissie van ten minste twee leden die geen deel mogen uitmaken van het
bestuur. Deze commissie onderzoekt de hiervoor bedoelde stukken en brengt aan
de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door
haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden
te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de coöperatie te geven.
Andere algemene vergaderingen.
Artikel 19.
1. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit
wenselijk oordeelt.
2. Voorts is het bestuur verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen op een
termijn van niet langer dan vier weken, indien ten minste een/tiende gedeelte van
de leden dit schriftelijk verzoekt. Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek
wordt voldaan indien dit verzoek elektronisch is vastgelegd.
3. Indien het bestuur binnen veertien dagen aan dit verzoek geen gevolg heeft
gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan.
Bijeenroeping algemene vergadering.
Artikel 20.
1. Algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, onverminderd
het bepaalde in artikel 19 lid 2. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen
van de leden zoals deze zijn vermeld in het ledenregister.
Indien een lid hiermee instemt, kan de bijeenroeping ook geschieden door een langs
elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres
dat door het lid voor dit doel aan de coöperatie is kenbaar gemaakt. Opgave van een
elektronisch adres ten behoeve van het ledenregister geldt als instemming als
bedoeld in de vorige zin.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, of wordt de
plaats aangegeven waar de leden daarvan kennis kunnen nemen. De oproep tot de
vergadering geschiedt schriftelijk ten minste veertien dagen tevoren, de dag van de
oproep en die van de vergadering niet meegerekend.
Toegang en stemrecht.
Artikel 21.
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden die niet geschorst zijn en de
bestuurders.
Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot ontzetting
of opzegging wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren.
2. Over de toelating van andere personen beslist de voorzitter van de vergadering.
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3.

Ieder lid heeft één stem in de algemene vergadering.
Een bestuurslid dat geen lid van de coöperatie is, heeft een raadgevende stem.
4. Een lid kan een ander stemgerechtigd lid schriftelijk volmacht verlenen tot het
uitbrengen van zijn stem. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt
voldaan indien die volmacht elektronisch is vastgelegd.
5. Een lid kan het stemrecht uitoefenen door middel van een elektronisch
communicatiemiddel, mits het lid via het elektronisch communicatiemiddel kan
worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter
vergadering en het stemrecht kan uitoefenen.
Het bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch
communicatiemiddel die bij de oproep bekend moeten worden gemaakt.
Voorzitterschap/notulen.
Artikel 22.
1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuur,
tenzij de vergadering anders beslist.
2. Van het verhandelde in de algemene vergadering en van de aldaar genomen
besluiten worden notulen gehouden. De notulen worden door de voorzitter van de
vergadering en de notulist vastgesteld en ten blijke daarvan door hen ondertekend.
De notulen worden in de eerstvolgende algemene vergadering ter goedkeuring aan
de algemene vergadering voorgelegd.
Besluitvorming van de algemene vergadering.
Artikel 23.
1. Voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven besluit de
algemene vergadering bij twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een
vergadering waarin meer dan de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd
is.
Indien in de vergadering minder dan de helft van de leden aanwezig of
vertegenwoordigd is, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen en
gehouden, te houden niet eerder dan twee weken na de eerste vergadering en niet
later dan zes weken na de eerste vergadering, in welke nieuwe vergadering kan
worden besloten, ongeacht het ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde
aantal leden. In de oproeping voor die nieuwe vergadering moet worden vermeld
dat en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het ter vergadering
aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden.
2. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
3. Alle stemmingen geschieden mondeling tenzij de voorzitter van de algemene
vergadering een schriftelijke stemming gewenst acht dan wel een van de
stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt
bij ongetekende gesloten briefjes.
4. Het door de voorzitter van de algemene vergadering uitgesproken oordeel omtrent
de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een
genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd
voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de
juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de
meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet
hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
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Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke
stemming.
5. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering
bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als
een besluit van de algemene vergadering. De stemmen kunnen bij zodanig besluit
alleen schriftelijk worden vastgelegd.
Huishoudelijk reglement.
Artikel 24.
De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen. Het huishoudelijk
reglement mag niet in strijd zijn met de wet noch de statuten.
Statutenwijziging. Fusie en splitsing.
Artikel 25.
1. Een besluit tot statutenwijziging kan slechts in een algemene vergadering worden
genomen, welke daartoe speciaal is opgeroepen met mededeling dat een
statutenwijziging zal worden voorgesteld.
2. Een besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen met een meerderheid
van ten minste twee/derde gedeelte van de uitgebrachte stemmen in een
vergadering waarin ten minste twee/derde gedeelte van de leden aanwezig of
vertegenwoordigd is. Indien in de vergadering minder dan twee/derde gedeelte van
de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, kan een nieuwe vergadering worden
bijeengeroepen en gehouden, te houden niet eerder dan twee weken na de eerste
vergadering en niet later dan zes weken na de eerste vergadering, in welke nieuwe
vergadering over hetzelfde voorstel tot statutenwijziging kan worden besloten,
ongeacht het ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden. In de
oproeping voor die nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een
besluit kan worden genomen ongeacht het ter vergadering aanwezige of
vertegenwoordigde aantal leden.
3. Zij die de oproeping tot deze vergadering hebben gedaan, moeten ten minste vijf
dagen voor 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 afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking, nadat hiervan een notariële akte is
opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is iedere bestuurder bevoegd.
5. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 is van overeenkomstige toepassing ten aanzien
van een besluit tot fusie of splitsing.
Ontbinding.
Artikel 26.
1. De coöperatie kan worden ontbonden door een besluit van de algemene
vergadering. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van het vorige artikel is van
overeenkomstige toepassing.
Bij het besluit tot ontbinding wordt een bewaarder van de boeken en bescheiden
aangewezen.
2. Voor zover de algemene vergadering geen andere vereffenaars benoemt treden de
bestuurders als zodanig op ter vereffening van het vermogen van de coöperatie.
3. De vereffenaars dragen hetgeen na voldoening van de schuldeisers van het
vermogen is overgebleven gelijkelijk over aan de leden. Bij het besluit tot ontbinding
kan echter ook een andere bestemming aan het overschot worden gegeven.
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4.

Na afloop van de vereffening dienen de boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers van de coöperatie gedurende zeven jaren te worden bewaard door
de in lid 1 bedoelde bewaarder.
Slotverklaringen
Na vaststelling van deze statuten verklaarden de comparanten het volgende:
I. Boekjaar.
Het eerste boekjaar van de coöperatie loopt tot en met éénendertig december
tweeduizend zeventien.
II. Benoeming bestuurders.
Voor de eerste maal worden tot bestuurders benoemd:
a. de heer Wilhelmus Antonius Joosten, geboren te Gendt op twaalf juli
negentienhonderdvijftig;
b. de heer Herman Karel Ernst Bergboer, geboren te Eindhoven op drieëntwintig
april negentienhonderdzesenzestig.
III. De eerste leden van de coöperatie zijn:
a. de stichting: Stichting BewonersBedrijf Noaberwijk Nijverheid, met zetel te
Hengelo, kantoorhoudende 7555 TH Hengelo, Aleidastraat 27 (handelsregister
64906442);
b. de stichting: Stichting De Generatietuin, met zetel te gemeente Wierden,
kantoorhoudende 7642 GM Wierden, Almelosestraat 2 (handelsregister
64013502);
c. de stichting: Stichting Noord Friesche Lokaal Spoorwegmaatschappij, met zetel
te gemeente Ferwerderadiel, kantoorhoudende 1213 VJ Hilversum,
Curaçaolaan 25 (handelsregister 52421309);
d. de heer Tim Jongman;
e. de stichting: Stichting Wijkraad Berflo Es, met zetel te Hengelo (Overijssel),
kantoorhoudende 7553 LC Hengelo, Marnixstraat 1 (handelsregister
41032210);
f. de stichting: Stichting Beien, met zetel te Enschede, kantoorhoudende 7523 XZ
Enschede, Meeuwenstraat 160 (handelsregister 58846964);
g. de stichting: Stichting AlGoed, met zetel te gemeente Enschede,
kantoorhoudende 7547 RM Enschede, Lutje Esweg 10 (handelsregister
08144357).
De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
Waarvan akte verleden te Enschede op de datum vermeld in het hoofd van deze akte.
Nadat de inhoud van de akte aan de comparanten zakelijk werd opgegeven en
toegelicht, verklaarde zij dat zij van de inhoud hebben kennis genomen en daarmee
instemmen.
Onmiddellijk na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet is deze akte door de
comparanten en mij, notaris, ondertekend.

