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KSA / 20221504 

Akte van statutenwijziging Rijn en IJssel Energie Coöperatie U.A. 

 

 

 

 

Vandaag, [**] tweeduizend tweeëntwintig, verscheen voor mij, mr. Karen Astrid 

Verkerk, notaris te Arnhem: 

[**]. 

De verschenen persoon verklaarde: 

(A) Rijn en IJssel Energie Coöperatie U.A., een coöperatie met statutaire zetel te 

Arnhem, kantoorhoudende Dominicanenweg 16 te 6823 PN Arnhem, is 

ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder 

nummer 55351859 met vermelding RSIN 851667089. 

(B) De statuten van de coöperatie werden voor het laatst werden gewijzigd bij 

akte van statutenwijziging verleden op twee januari tweeduizend negentien, 

voor een waarnemer van mr. K.A. Verkerk, notaris te Arnhem. 

(C) Het bestuur heeft op [**] besloten tot wijziging van de statuten van de 

coöperatie. 

(D) De verschenen persoon werd bij gemeld besluit onder (C) gemachtigd om de 

statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen. 

(E) Van gemeld besluit tot statutenwijziging blijkt uit een aan deze akte gehecht 

geschrift (bijlage 1). 

Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde de verschenen persoon bij deze de 

statuten van de coöperatie met ingang van heden te wijzigen als volgt: 

Naam en zetel 

Artikel 1 

 1.1. De coöperatie draagt de naam:  

Rijn en IJssel Energie Coöperatie U.A. 

 1.2. Zij is gevestigd in de gemeente Arnhem. 

Doel 

Artikel 2 

 2.1. De coöperatie stelt zich ten doel de stoffelijke behoeften van haar leden 

te behartigen door met hen overeenkomsten terzake van de productie 

en de levering van duurzame energie te sluiten in het bedrijf dat zij te 

dien einde ten behoeve van haar leden uitoefent of doet uitoefenen. 

  De coöperatie is werkzaam in de kop van het stroomgebied van Rijn en 

IJssel. 

 2.2. Als nevendoel kan zij ook andere doelen van de leden, waaronder 

ideële, behartigen. 

 2.3. De coöperatie tracht haar doel onder andere te bereiken door: 

  2.3.1. het ontwikkelen en uitvoeren van lokale duurzame 

energieprojecten; 

  2.3.2. het faciliteren van initiatieven van bewoners van haar werkgebied 
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op het gebied van energietransitie; 

 2.3.2 2.3.3. het geven van voorlichting over de lokale opwekking van en het 

gebruik van duurzame energie; 

 2.3.3 2.3.4. het inkopen, verkopen en leveren van duurzame energie; 

 2.3.4 2.3.5. het samenwerken met-, het deelnemen in- en het voeren van 

directie of het management over en het financieren van andere 

rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen met een 

soortgelijk of aanverwant doel; 

 2.3.5 2.3.6. het bevorderen van energiebesparing; 

 2.3.6 2.3.7. het verminderen en beperken van uitstoot van kooldioxide 

(C02CO2); 

 2.3.7 2.3.8. het verwerven, oprichten, exploiteren van lokale duurzame  

energie- en opwekkingsmiddelen, waaronder zonne-

energiesystemen, wind- en waterkrachtsystemen; 

 2.3.8 2.3.9. het bevorderen van sociale samenhang terzake ter zake van 

voormelde onderwerpen; 

 2.3.9 2.3.10. al hetgeen tot het vorenstaande behoort of daaraan bevorderlijk 

kan zijn, alles in de ruimste zin. 

 2.4. De overeenkomsten in lid 1 bedoeld mogen ook met derden niet-leden 

worden gesloten evenwel niet in zodanige mate dat de overeenkomsten 

met de leden als in lid 1 bedoeld van ondergeschikte betekenis zijn. 

Leden, lidmaatschap, betrokkenen 

Artikel 3 

 3.1. Lid van de coöperatie kunnen zijn natuurlijke personen en 

rechtspersonen, alsmede (de vennoten van) een 

personenvennootschap. 

 3.2. Naast leden kent de coöperatie betrokkenen. Betrokkenen zijn zij die 

affiniteit hebben met de doelstellingen van de coöperatie, doch die geen 

bijdrage zullen doen aan het kapitaal als bedoeld in artikel 1819. 

 3.3. Betrokkenen hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die 

welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd. 

Toetreding als lid 

Artikel 4 

 4.1. Wie als lid of betrokkene tot de coöperatie wenst toe te treden doet 

daartoe een schriftelijke aanvraag bij het bestuur van de coöperatie. 

 4.2. Het bestuur beslist over de in het eerste lid vermelde aanvraag van 

welke beslissing de aanvrager schriftelijk kennis wordt gegeven. 

  Deze beslissing wordt voorzover voor zover het een toe te treden lid 

betreft genomen onder de opschortende voorwaarde van de betaling 

door het toe te treden lid van het op grond van artikel 18 19 lid 1 

vastgestelde bedrag. 

 4.3. Wanneer de aanvrager als lid of betrokkene is toegelaten wordt hem 

tevens medegedeeld onder welk nummer hij als lid in de boeken van de 

coöperatie is ingeschreven. 
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 4.4. Wanneer de aanvrager als lid wordt geweigerd heeft hij daartegen 

beroep bij de algemene vergadering. De algemene vergadering stelt, in 

overleg met het bestuur, een reglement op over de wijze waarop de 

aanvrager in beroep kan komen, alsmede de wijze waarop het beroep 

zal worden behandeld. 

  Tot het moment waarop op het beroep is beslist is de toelating als lid 

opgeschort, zodat het aspirant-lid nog geen lidmaatschapsrechten kan 

uitoefenen. 

 4.5. Leden en betrokkenen worden geacht voor al hetgeen de coöperatie 

betreft, woonplaats te hebben gekozen op hun adres zoals dat in de 

ledenlijst, hierna te noemen het ledenregister, is vermeld. 

 4.6. Het lidmaatschap is persoonlijk en daarom niet overdraagbaar noch 

vatbaar om door erfopvolging te worden verkregen, tenzij de statuten 

anders bepalen of door de algemene vergadering anders wordt 

besloten. 

 4.7. Erfgena(a)m(en) van een overleden lid kunnen een verzoek indienen bij 

het bestuur om het lidmaatschap van de erflater voort te zetten. 

  Wordt een dergelijk verzoek toegewezen, dan wordt de erfgenaam een 

lid en zijn alle bepalingen mede op hem van toepassing. In de situatie 

dat er meerdere erfgenamen zijn, wordt de kapitaalrekening en de 

reserverekening(en) gesplitst over de erfgenamen naar rato van het 

erfdeel, welke erfdelen door de erfgenamen kenbaar worden gemaakt. 

Vervolgens kan het bestuur deze leden verplichten een bijstorting te 

doen op grond van het in artikel 18 19 bepaalde. 

  Wanneer het bestuur het verzoek van de erfgena(a)m(en) afwijst of 

geen verzoek van de erfgenamen binnenkomt binnen een half jaar na 

overlijden van erflater, wordt de kapitaalrekening uitgeboekt op het bij 

de coöperatie bekende rekeningnummer van de erflater, met dien 

verstande dat de coöperatie bevoegd is om met het bedrag te 

verrekenen de eventuele vorderingen die de coöperatie op de erflater 

mocht hebben en de coöperatie bevoegd is indien de liquiditeit uitkering 

terstond niet toestaat, dit bedrag in termijnen te voldoen. De 

projectgebonden reserverekening(en) worden niet eerder uitgekeerd 

dan nadat een project is geëindigd en na verrekening van de daarmee 

verband houdende administratiekosten en overige inhoudingen als in de 

voorwaarden bij het contractuele uitkeringsrecht gespecificeerd. 

Ledenregister 

Artikel 5 

 5.1. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, de woonplaatsen 

en adressen van de leden en betrokkenen, alsmede hun rechtsvorm zijn 

opgenomen. 

  Indien tevens een elektronisch adres bekend wordt gemaakt met als 

doel opneming in het ledenregister, houdt deze bekendmaking tevens 

de instemming in om alle kennisgevingen en mededelingen, alsmede 
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oproepingen voor een vergadering langs elektronische weg te krijgen 

toegezonden. 

 5.2. De rechtsvorm waaronder een onderneming in het handelsregister staat 

ingeschreven bepaalt eveneens de rechtsvorm waaronder het lid in het 

ledenregister wordt ingeschreven. 

Elke wijziging in rechtsvorm dient terstond schriftelijk aan de coöperatie 

te worden gemeld. 

 5.3. Het ledenregister ligt ten kantore van de coöperatie ter inzage voor de 

leden en betrokkenen. 

Einde van het lidmaatschap en einde van de rechten en verplichtingen van 

betrokkenen 

Artikel 6 

 6.1. Het lidmaatschap eindigt: 

  6.1.1. door overlijden van het lid. Is een rechtspersoon lid van de 

coöperatie dan eindigt zijn lidmaatschap wanneer hij ophoudt te 

bestaan, tenzij dit ophouden te bestaan het gevolg is van fusie of 

splitsing en het lidmaatschap vatbaar is voor overgang; 

  6.1.2. door opzegging door het lid; 

  6.1.3. door opzegging door de coöperatie; 

  6.1.4. door ontzetting. 

  Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken 

wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van 

de coöperatie handelt of wanneer een lid de coöperatie op onredelijke 

wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het 

betrokken lid binnen veertien dagen schriftelijk van het besluit, met 

opgave van redenen in kennis stelt. 

  Degene op wie de ontzetting ziet is bevoegd binnen een maand na 

ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene 

vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is 

het lid geschorst. 

  Het bepaalde in artikel 4 lid 4 is van overeenkomstige toepassing op dit 

beroep. 

 6.2. De rechten en verplichtingen van een betrokkene kunnen te allen tijde 

wederzijds door opzegging worden beëindigd. 

Opzegging lidmaatschap 

Artikel 7 

 7.1. Opzegging van het lidmaatschap door de coöperatie kan alleen 

plaatsvinden tegen het einde van een boekjaar. De opzegging geschiedt 

door het bestuur, schriftelijk en met inachtneming van een 

opzeggingstermijn van ten minste vier weken. 

  Opzegging van het lidmaatschap door de coöperatie kan slechts 

plaatsvinden: 

  7.1.1. wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten - door de 

statuten en/of het huishoudelijk reglement aan het lidmaatschap 
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gesteld - te voldoen; 

  7.1.2. wanneer redelijkerwijs van de coöperatie niet gevergd kan 

worden het lidmaatschap te laten voortduren. 

 7.2. Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen 

een maand nadat hem een besluit tot omzetting van de coöperatie in 

een andere rechtsvorm of tot fusie of splitsing is medegedeeld. 

 7.3. Wanneer het lidmaatschap eindigt in de loop van een boekjaar, 

ongeacht de reden of de oorzaak, blijft desniettemin de (eventuele) 

bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel door het lid 

verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit. 

Rechten en verplichtingen van de leden en betrokkenen, uitgesloten 

aansprakelijkheid 

Artikel 8 

 8.1. Leden zijn verplicht een door de algemene vergadering vast te stellen 

jaarlijkse bijdrage te voldoen. Bij reglement kan worden bepaald dat 

bepaalde categorieën leden worden vrijgesteld van de in de vorige zin 

genoemde verplichting. 

 8.2. Leden noch oud-leden zijn aansprakelijk voor enig tekort dat bij 

vereffening van het vermogen van de coöperatie resteert. 

 8.3. Betrokkenen hebben het recht een overeenkomst als bedoeld in artikel 

2 lid 1, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2 lid 4, af te sluiten. 

  Daarnaast hebben zij het recht de algemene vergadering bij te wonen. 

Artikel 9 

 De coöperatie kan ten behoeve van de leden rechten bedingen en te hunnen 

laste verplichtingen aangaan. Het aangaan van verplichtingen namens de leden 

behoeft de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering. 

Bestuur 

Artikel 10 

 10.1. De coöperatie wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit één of 

meer bestuursleden. De algemene vergadering stelt het aantal 

bestuursleden vast.  

 10.2. De leden van het bestuur worden benoemd door de algemene 

vergadering uit de (vertegenwoordigers van de) leden. 

 10.3. Een bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaar. 

  Het bestuur stelt een rooster van aftreden op. 

  Bestuursleden kunnen drie maal voor een aansluitende periode worden 

herbenoemd. 

 10.310.4. Bestuursleden kunnen door de algemene vergadering te allen 

tijde worden geschorst en ontslagen. Een schorsing welke niet binnen 

drie maanden wordt gevolgd door ontslag door de algemene 

vergadering eindigt door verloop van die termijn. De betrokken 

bestuurder moet in de gelegenheid gesteld zijn, gehoord te worden door 

de algemene vergadering. 

 10.410.5.  Het bestuurslidmaatschap eindigt indien en zodra het betreffende 
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bestuurslid geen (vertegenwoordiger van een) lid meer is van de 

coöperatie. 

 10.510.6. Een eventuele honorering van de bestuursleden en de verdere 

voorwaarden van hun benoeming worden vastgesteld door de algemene 

vergadering. 

 10.610.7. De algemene vergadering kan één bestuurder de titel van 

voorzitter van het bestuur geven. De algemene vergadering kan een 

bestuursreglement vaststellen waarin aangelegenheden het bestuur 

betreffende worden geregeld. Een dergelijk reglement mag niet in strijd 

zijn met het bepaalde in deze statuten. 

 10.8. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming 

indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat 

tegenstrijdig is met het belang van de coöperatie en de met haar 

verbonden onderneming of organisatie. Wanneer hierdoor geen 

bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door 

de algemene vergadering. 

Onderlinge taakverdeling bestuur 

Artikel 11 

 11.1. De bestuursleden regelen onderling de taken, waarmee zij in het 

bijzonder zullen worden belast. Deze regeling behoeft de goedkeuring 

van de algemene vergadering.  

  Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het 

belang van de coöperatie en de met haar verbonden onderneming en/of 

organisatie. 

 11.2. Ingeval van ontstentenis of belet van een bestuurder blijven de overige 

bestuurders met het bestuur belast. Bij ontstentenis of belet van alle 

bestuurders berust het bestuur van de coöperatie tijdelijk bij één door 

de algemene vergadering daartoe aangewezen persoon. De algemene 

vergadering heeft het recht om ook ingeval van ontstentenis of belet 

van één of meer, doch niet alle bestuurders, een persoon als bedoeld in 

de vorige alinea, aan te wijzen die alsdan mede met het bestuur is 

belast. 

Bestuursbevoegdheid 

Artikel 12 

 12.1. De algemene vergadering is bevoegd in een daartoe strekkend besluit 

duidelijk te omschrijven besluiten van het bestuur aan haar 

voorafgaande goedkeuring te onderwerpen. 

  De volgende besluiten van het bestuur zijn aan de voorafgaande 

goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen: 

  12.1.1. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van 

de coöperatie of een afhankelijke maatschappij met een 

andere rechtspersoon of personenvennootschap dan wel 

als volledig aansprakelijk vennoot in een 

personenvennootschap; 
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  12.1.2. het nemen van een deelneming door de coöperatie, of een 

afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een 

vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of 

verminderen van zulk een deelneming; 

  12.1.3. aangifte van faillissement en aanvrage van surséance van 

betaling van de coöperatie of van afhankelijke 

maatschappij(en); 

  12.1.4. het aangaan van overeenkomsten tot (ver)huur, verkrijging, 

vervreemding en bezwaring van registergoederen van de 

coöperatie of een afhankelijke maatschappij en tot het 

aangaan van overeenkomsten waarbij de coöperatie of 

afhankelijke maatschappij(en) zich als borg of mede 

schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of 

zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander 

verbindt; 

  12.1.5. het doen van uitgaven ten laste van de reserve ten behoeve 

van de ontwikkeling van duurzame energie; 

  12.1.6. het verrichten van rechtshandelingen, voor zover niet reeds 

onder een der vorige nummers vallende, waarvan het 

belang of de waarde voor de coöperatie een door de 

algemene vergadering vastgesteld en aan het bestuur 

meegedeeld bedrag te boven gaat. 

 12.2. Het ontbreken van de goedkeuring van de algemene vergadering op een 

besluit als in lid 1 bedoeld, tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van 

het bestuur of van de bestuursleden niet aan. 

Vertegenwoordiging 

Artikel 13 

 Het bestuur alsmede twee gezamenlijk handelende bestuurders 

vertegenwoordigen de coöperatie. Ingeval de coöperatie een tegenstrijdig 

belang heeft met één of meer bestuurders, zal de coöperatie worden 

vertegenwoordigd door één of meer personen door de algemene vergadering 

aan te wijzen. 

Boekjaar 

Initiatiefgroepen 

Artikel 14 

 14.1. De leden van de coöperatie kunnen zich verenigen in initiatiefgroepen, 

binnen het werkgebied van de coöperatie. Een initiatiefgroep kan enkel 

worden gevormd na een gezamenlijk schriftelijk bij het bestuur 

ingediend verzoek van tenminste vijf leden en het verkrijgen van 

goedkeuring van de algemene vergadering.  

 14.2. Een initiatiefgroep kan op voorstel van het bestuur door de algemene 

vergadering worden opgeheven bij gebrek aan activiteiten, of als meer 

dan dertig procent (30%) van de leden zich bij een initiatiefgroep 

hebben aangesloten, in welk geval het bestuur de taken van de 
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initiatiefgroep overneemt.  

 14.3. Iedere initiatiefgroep kan zich in het verkeer met derden met een eigen 

naam identificeren, zolang duidelijk is dat zij een onderdeel vormt van 

de coöperatie. 

 14.4. De werkwijze van de initiatiefgroepen kan worden vastgelegd in een 

reglement als bedoeld in artikel 24 lid 1. 

Boekjaar 

Artikel 15 

 Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. 

Jaarrekening 

Artikel 1516 

15.1 16.1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de coöperatie 

zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar 

rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. 

15.2 16.2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens 

verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de 

algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt 

het bestuur een jaarrekening op bestaande uit een balans, een winst- en 

verliesrekening en een toelichting en legt zij deze voor de leden ter 

inzage ten kantore van de coöperatie. Binnen deze termijn legt het 

bestuur ook het jaarverslag ter inzage. 

15 16.33. De opgemaakte jaarrekening wordt ondertekend door alle 

bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner, 

dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. 

15.4 16.4. De coöperatie zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het door de 

algemene vergadering vastgestelde jaarverslag en de krachtens artikel 

392 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens 

vanaf de oproep voor de algemene vergadering, bestemd tot 

behandeling van de jaarrekening, te haren kantore aanwezig zijn.  

De leden kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift 

van verkrijgen. 

Voorts wordt de leden kosteloos een exemplaar van de jaarrekening 

toegestuurd aan het adres vermeld in het ledenregister. 

15.5 16.5. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering die 

het bestuur uiterlijk één maand na afloop van de in lid 2 van dit artikel 

bedoelde termijn doet houden. Nadat het voorstel tot vaststelling van 

de jaarrekening aan de orde is geweest, zal aan de algemene 

vergadering het voorstel worden gedaan om décharge te verlenen aan 

de bestuurders voor het door hen in het desbetreffende boekjaar 

gevoerde beleid, voorzover voor zover van dat beleid uit de jaarrekening 

blijkt of dat beleid aan de algemene vergadering bekend is gemaakt. 

15 16.6. De jaarrekening wordt door het bestuur binnen acht dagen na haar 

vaststelling neergelegd ten kantore van het bevoegde handelsregister. 

Deskundige 
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Artikel 16 

Kascommissie 

Artikel 17 

16.1.De algemene vergadering is verplicht een deskundige als bedoeld in artikel 393 

van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek te benoemen teneinde de door 

het bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken, daarover verslag 

uit te brengen aan het bestuur en een  17.1. Wordt omtrent de 

getrouwheid van de stukken bedoeld in artikel 16 aan de algemene 

vergadering geen verklaring als bedoeld in artikel 393 lid 5 van Boek 2 

van het Burgerlijk Wetboek af te leggen.afgegeven afkomstig van een 

accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk 

Wetboek, dan benoemt de algemene vergadering jaarlijks uit de leden 

van de coöperatie een commissie (de "Kascommissie") van ten minste 

twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De 

Kascommissie onderzoekt de jaarrekening en brengt aan de algemene 

vergadering verslag van haar bevindingen uit. 

 17.2. Vereist het onderzoek van de jaarrekening bijzondere boekhoudkundige 

kennis, dan kan de Kascommissie zich door een deskundige doen 

bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de Kascommissie alle door haar 

gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de 

waarden te vertonen en inzage van de boeken, bescheiden en andere 

gegevensdragers van de coöperatie te geven. 

 16.2. Indien de algemene vergadering nalatig is met de benoeming van de 

deskundige als bedoeld in lid 1 van dit artikel geschiedt deze benoeming 

door het bestuur. 

16.3.De benoeming  17.3. De opdracht aan de Kascommissie kan te allen tijde 

worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene 

door wie die benoeming is geschied.worden herroepen, doch slechts 

door de benoeming van een andere Kascommissie. 

 16.4. Wanneer het bestuur niet binnen zes maanden na afloop van het 

boekjaar de jaarrekening aan de algemene jaarvergadering heeft 

voorgelegd, kan ieder lid deze voorlegging in rechte van het bestuur 

vorderen. 

Winstbestemming 

Artikel 1718 

 Winsten behaald ten aanzien van projecten als bedoeld in artikel 18 19 lid 1 

worden, zodra deze worden uitgekeerd aan de coöperatie en na verrekening 

van de daarmee verband houdende administratiekosten en overige 

inhoudingen als in de voorwaarden bij het contractuele uitkeringsrecht 

gespecificeerd, rechtstreeks uitgekeerd aan de leden, betrokkenen en derden 

die met de coöperatie een in dat artikellid bedoelde overeenkomst hebben 

gesloten ten behoeve van het project ten aanzien waarvan deze winsten zijn 

behaald, naar rato van het door een lid, betrokkene of derde ingelegde bedrag 

voor dat project. 
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 Van de resterende winst wordt een gedeelte - ter grootte zoals door de 

algemene vergadering op voorstel van het bestuur vast te stellen - 

gereserveerd. Deze reserve is niet uitkeerbaar aan de leden, behoudens bij 

ontbinding van de vennootschap. 

 De coöperatie houdt een reserve aan ten behoeve van de ontwikkeling van 

duurzame energie waarop jaarlijks een door de algemene vergadering vast te 

stellen gedeelte van de winst wordt gereserveerd. 

 Het resterende niet-gereserveerde gedeelte van de winst wordt bijgeschreven 

op de algemene reserverekening van hen die per één januari van het 

betreffende boekjaar lid waren, volgens een bij reglement vast te stellen 

verdeelsleutel. 

Financiële verplichtingen 

Artikel 1819 

18.1 19.1. Ieder lid is verplicht als bijdrage aan het eigen vermogen van de 

coöperatie te storten in de coöperatie, gelden of andere goederen tot 

een bedrag als vastgesteld door de algemene vergadering. Daartoe 

kunnen bij besluit van de algemene vergadering leden in afzonderlijke 

categorieën worden onderverdeeld. Storting van een bijdrage anders 

dan in geld is slechts mogelijk met voorafgaande goedkeuring van het 

bestuur. 

  Het bestuur kan met een lid, betrokkenen of derden overeenkomen dat 

door respectievelijk het lid, een betrokkene of een derde een storting 

wordt gedaan ten aanzien van een afzonderlijk project, waarvoor een 

bijzonder uitkeringsrecht geldt als omschreven in artikel 1718. 

18.2 19.2. De in lid 1 van dit artikel bedoelde bijdragen worden voor ieder lid 

afzonderlijk door de coöperatie geadministreerd op een afzonderlijke 

kapitaalrekening. Voor elke kapitaalrekening is er een daarmee 

verbonden algemene reserverekening. In het geval het lid, betrokkene 

of derde een overeenkomst als bedoeld in lid 1 van dit artikel 18 lid 1 is 

overeengekomen, wordt een projectgebonden reserverekening 

gecreëerd. De bedragen op de rekeningen luiden in euro. 

  De algemene reserverekeningen zijn vrij uitkeerbaar, indien en zodra de 

algemene vergadering daartoe besluit. 

  Uitkeringen die niet binnen vijf jaren na vaststelling zijn opgeëist van de 

reserverekening van een lid, betrokkene of derde vervallen aan de 

coöperatie.   

  De bedragen op de projectgebonden reserverekeningen kunnen, naar 

rato van het door ieder lid, betrokkene of derde ingelegde bedrag voor 

het betreffende project, door het bestuur worden aangewend ten 

behoeve van het project. 

18.3 19.3. De kapitaalrekening zal worden gecrediteerd voor de in lid 1 genoemde 

bijdrage in geld, dan wel in geval van een storting anders dan in geld, 

voor het bedrag gelijk aan de waarde daarvan. Datzelfde geldt voor een 

bijdrage als bedoeld in lid 7 van dit artikel. De kapitaalrekening zal 
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worden gedebiteerd voor de uitgekeerde bedragen, dan wel, in geval 

van een uitkering anders dan in geld, voor het bedrag gelijk aan de 

waarde daarvan, alsmede voor een negatief bedrag op de algemene 

reserverekening, ter hoogte van het negatieve bedrag. 

18.4 19.4. Nadat het project waarop een projectgebonden reserverekening 

betrekking heeft is beëindigd casu quo voltooid, kunnen de resterende 

bedragen, na verrekening van de daarmee verband houdende 

administratiekosten en overige inhoudingen als in de voorwaarden bij 

het contractuele uitkeringsrecht gespecificeerd, worden uitgekeerd aan 

de rechthebbenden naar rato van het door een lid, betrokkene of derde 

ingelegde bedrag voor dat project. 

18.5 19.5. De algemene reserverekening zal worden gecrediteerd voor de aan ieder 

lid toegerekende winst van de coöperatie op grond van het bepaalde in 

artikel 17 18 en zal worden gedebiteerd voor het aldus aan ieder lid 

toegerekende verlies van de coöperatie, alsmede voor winstuitkeringen 

ten laste van de algemene reserverekening. 

18.6 19.6. Over de kapitaalrekeningen en reserverekeningen van ieder lid wordt 

geen rente vergoed. 

18.7 19.7. Bij het einde van het lidmaatschap van een lid wordt het bedrag van zijn 

kapitaalrekening aan hem uitgekeerd, met dien verstande dat de 

coöperatie bevoegd is: 

 18.7.1 19.7.1. om met het bedrag te verrekenen de eventuele vorderingen 

die de coöperatie op het lid mocht hebben; 

 18.7.2 19.7.2. indien de liquiditeit uitkering terstond niet toestaat, dit 

bedrag in termijnen te voldoen. 

18.8 19.8. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering besluiten de 

bijdrage van ieder lid als bedoeld in lid 1 van dit artikel te verhogen. Een 

dergelijk besluit geschiedt met een vijf/zesde meerderheid van 

stemmen. In het besluit wordt tevens vastgesteld op welke termijn de 

aanvullende bijdrage door ieder lid dient te worden gestort. 

18.9 19.9. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering met een 

vijf/zesde meerderheid van stemmen besluiten om de kapitaalrekening, 

dan wel de algemene reserverekening van een of meer van de leden 

geheel of gedeeltelijk terug te betalen. 

Algemene vergadering 

Artikel 1920 

 19.120.1. Aan de algemene vergadering komen in de coöperatie alle 

bevoegdheden toe die niet door de wet of door de statuten aan het 

bestuur zijn opgedragen. 

 19.220.2. Jaarlijks uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar wordt 

een algemene vergadering, de algemene jaarvergadering gehouden. 

 19.320.3. Een algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het 

bestuur door middel van een convocatie gericht aan de adressen van de 

leden en betrokkenen zoals die bij de coöperatie bekend zijn. De datum 
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waarop een algemene vergadering zal worden gehouden, wordt 

minstens vier weken van tevoren aan de leden en betrokkenen 

meegedeeld. 

  Indien het lid of de betrokkene 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. 

 19.420.4. De agenda wordt niet later dan de zevende dag voor de dag van 

de vergadering toegezonden. 

 19.520.5. Het bestuur is verplicht voorstellen, die ten minste vijftien dagen 

voor de algemene vergadering door ten minste vijftig leden - of, zo dit 

minder is, door een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het 

uitbrengen van één/tiende deel van de stemmen in de algemene 

vergadering bij het bestuur zijn ingediend, op de agenda te plaatsen. 

 19.620.6. Omtrent onderwerpen, die niet op de bekend gemaakte agenda 

zijn geplaatst, kan geen beslissing worden genomen. 

 19.720.7. Algemene vergaderingen, niet zijnde de algemene 

jaarvergadering, worden gehouden zo dikwijls als het bestuur of de 

algemene vergadering dit wenselijk oordeelt, of op verzoek van een 

zodanig aantal leden als bevoegd is in de algemene vergadering ten 

minste één/tiende van het aantal stemmen uit te brengen. 

  Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek wordt voldaan indien het 

verzoek elektronisch is vastgelegd. 

 19.820.8. Indien aan het verzoek als in het vorig lid bedoeld binnen veertien 

dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die 

bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene 

vergadering bijeenroept. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan 

bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het 

opstellen van de notulen. 

Voorzitter vergadering 

Artikel 2021 

 De voorzitter van het bestuur is de voorzitter van de algemene vergadering. 

 Bij ontstentenis of belet van de voorzitter wijst de algemene vergadering de 

voorzitter van de algemene vergadering aan. De beslissing van alle kwesties 

omtrent toelating tot de vergadering, stemmingen, orde-voorstellen en de 

vergaderorde is bij uitsluiting voorbehouden aan de voorzitter. 

Toegang algemene vergadering, besluitvorming 

Artikel 2122 

 21.122.1. Toegang tot de algemene vergadering hebben, voorzover voor 

zover niet geschorst: 

  21.1.1 22.1.1. de leden natuurlijke personen van de coöperatie; 

  21.1.222.1.2. de leden rechtspersonen van de coöperatie door 

middel van een of meer bestuurders; 

  21.1.322.1.3. de leden personenvennootschappen (niet 
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rechtspersonen) van de coöperatie door middel van één of 

meer (beherende) vennoten; 

  21.1.422.1.4. de leden van het bestuur; 

  21.1.522.1.5. de betrokkenen natuurlijke personen van de 

coöperatie; 

  21.1.622.1.6. de betrokkenen rechtspersonen van de coöperatie 

door middel van een of meer bestuurders; 

  21.1.722.1.7. de betrokkenen personenvennootschappen (niet 

rechtspersonen) van de coöperatie door middel van één of 

meer (beherende) vennoten; 

  21.1.822.1.8. iedere derde, met uitzondering van de besloten delen 

van een vergadering. 

 21.222.2. Ieder lid van de coöperatie heeft één stem. Iedere tot de 

vergadering toegelaten persoon heeft het recht om het woord te 

voeren. 

 21.322.3. Het stemrecht wordt door de leden rechtspersonen en door de 

leden personenvennootschappen (niet rechtspersonen) uitgeoefend 

door één van de bestuurders respectievelijk één van de vennoten. 

 21.422.4. Tenzij de voorzitter anders bepaalt, wordt mondeling gestemd. 

 21.522.5. In afwijking van het in lid 4 bepaalde kan ook schriftelijk worden 

gestemd, indien daartoe voor of op de algemene vergadering minstens 

één/tiende van de aanwezige stemgerechtigden casu quo een 

bestuurder de wens te kennen geven. 

 21.622.6. Behoudens in de gevallen, waarin deze statuten een grotere 

meerderheid vereisen, worden alle besluiten van de algemene 

vergadering genomen met volstrekte meerderheid van uitgebrachte 

stemmen van de aanwezige leden. Blanco stemmen en ongeldige 

stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Ieder lid kan zich 

schriftelijk doen vertegenwoordigen door een ander lid, dan wel door 

een advocaat of (kandidaat-)notaris. 

 21.722.7. Indien zulks bij de oproeping is vermeld is ieder lid bevoegd om, in 

persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een 

elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deel te 

nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, 

mits het lid via het elektronisch communicatiemiddel kan worden 

geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen 

ter vergadering en kan deelnemen aan de beraadslaging. 

 21.822.8. De algemene vergadering is bevoegd bij reglement voorwaarden 

te stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. 

Indien de algemene vergadering van deze bevoegdheid gebruik heeft 

gemaakt, worden de voorwaarden bij de oproeping bekend gemaakt. 

 21.922.9. Stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een 

elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder 

dan op de dertigste dag voor die van de vergadering, worden 
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gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden 

uitgebracht. 

Artikel 2223 

 22.123.1. Stemming over personen geschiedt schriftelijk. 

 22.223.2. Gestemd wordt door op het stembiljet een of meer kandidaten te 

noteren, in volgorde van voorkeur. Op het stembiljet wordt de 

mogelijkheid gegeven blanco te stemmen. Een stembiljet geldt in eerste 

instantie als een stem van de eerste voorkeur. Een kandidaat met meer 

dan de helft der geldige stemmen is gekozen. 

  Indien geen kandidaat aan deze voorwaarde voldoet wordt de kandidaat 

met het geringste aantal biljetten afgewezen. Hebben tenminste twee 

kandidaten een zelfde geringste aantal biljetten, dan wordt door loting 

bepaald welke kandidaat wordt afgewezen. Elk van de biljetten voor de 

afgewezen kandidaat wordt toegekend aan de erop genoemde 

kandidaat van eerstvolgende voorkeur, die nog niet is afgewezen. 

Biljetten waarop geen verdere voorkeur wordt genoemd, zijn uitgeput. 

Een kandidaat met meer dan de helft van de niet uitgeputte biljetten is 

gekozen. 

Reglementen 

Artikel 2324 

 23.124.1. De algemene vergadering kan een of meer reglementen 

vaststellen en kan deze wijzigen of opheffen. 

 23.2 24.2. Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet of met deze 

statuten. 

Statutenwijziging 

Artikel 2425 

 24.125.1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van 

de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van ten 

minste drie/vierde van het aantal uitgebrachte stemmen, ongeacht het 

aantal aanwezige leden. 

 24.225.2. De oproep tot de algemene vergadering waarin wijzigingen van de 

statuten wordt voorgesteld dient dat onderwerp uitdrukkelijk te 

vermelden en de mededeling dat ten minste vijf dagen voor de 

vergadering een afschrift van het voorstel waarin de voorgedragen 

wijziging woordelijk is opgenomen ten kantore van de coöperatie voor 

de leden ter inzage is gelegd tot na afloop van de dag waarop de 

vergadering is gehouden. 

 24.325.3. Een wijziging van de statuten treedt niet in werking dan nadat 

daarvan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden daarvan 

is ieder bestuurslid bevoegd. 

 24.425.4. Leden kunnen door opzegging van het lidmaatschap de 

toepasselijkheid te hunnen aanzien ontgaan van wijzigingen in de 

statuten en reglementen die: 

  24.4.125.4.1. tengevolge hebben dat de aansprakelijkheid van de 
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leden voor de verbintenissen van de coöperatie worden 

verhoogd; of 

  24.4.225.4.2. de verplichtingen van de leden tegenover de 

coöperatie worden verzwaard,  

mits die opzegging geschiedt binnen een maand nadat tot 

de desbetreffende wijziging is besloten en hem dat besluit 

is medegedeeld of bekend geworden is. 

Overige besluiten 

Artikel 2526 

 Op een besluit tot fusie, splitsing, omzetting of ontbinding van de coöperatie is 

het bepaalde in artikel 24 25 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing. 

Vereffening 

Artikel 2627 

 26.127.1. Na ontbinding is het bestuur belast met de vereffening tenzij door 

de algemene vergadering welke tot de ontbinding besloot een of meer 

anderen als vereffenaars zijn aangewezen. 

 26.227.2. Gedurende de vereffening is het bij of krachtens deze statuten 

bepaalde zoveel mogelijk van toepassing. 

 26.327.3. Het eventueel batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die 

ten tijde van het besluit tot ontbinding lid van de coöperatie waren. 

Eerst worden de bedragen van de algemene reserverekeningen zoveel 

mogelijk en naar rato van het daarop gestorte bedrag uitgekeerd aan de 

leden, vervolgens worden de bedragen van de kapitaalrekeningen zoveel 

mogelijk en naar rato van het daarop gestorte bedrag uitgekeerd aan de 

leden. Hetgeen van het vermogen van de ontbonden coöperatie resteert 

na voldoening van het vorenstaande, wordt aan de leden overgedragen 

naar evenredigheid van het op ieders kapitaalrekening geplaatste 

bedrag ten tijde van het besluit tot ontbinding. Bij het besluit tot 

ontbinding kan door de algemene vergadering echter aan het batig saldo 

een andere bestemming worden gegeven. 

Slotbepaling 

Artikel 2728 

 De algemene vergadering besluit in alle gevallen waarin deze statuten of een 

reglement niet voorzien en in alle kwesties omtrent de uitleg van de 

bepalingen van deze statuten en reglementen of besluiten dan wel in alle 

kwesties uit een of ander voortvloeiende. 

WAARVAN AKTE 

is verleden te Arnhem op de datum in het begin van deze akte vermeld. 

De inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon zakelijk opgegeven en 

toegelicht. Hierbij is de verschenen persoon gewezen op de gevolgen die uit de akte 

voortvloeien. 

De verschenen persoon heeft vervolgens verklaard kennis te hebben genomen van 

de inhoud van de akte en met de inhoud en beperkte voorlezing van deze akte in te 

stemmen. 
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Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de verschenen persoon en mij, 

notaris, ondertekend. 

 


