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MLD / 20201103
oprichting
20.0002990

Vandaag, ***, verscheen voor mij, mr. Karen Astrid Verkerk, notaris te Arnhem:
***, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:
1.
het openbaar lichaam op basis van een gemeenschappelijke regeling Regio
Gooi en Vechtstreek, gevestigd te Bussum en kantoorhoudende aan de
Burgemeester de Bordesstraat 80 te 1404 GZ Bussum, ingeschreven in het
handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32170415 met
vermelding RSIN 001937194;
2.
het openbaar lichaam op basis van een gemeenschappelijke regeling GGD
Flevoland, gevestigd te Lelystad en kantoorhoudende Noorderwagenstraat 2
te 8223 AM Lelystad, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 32170514 met vermelding RSIN 005740551;
hierna tezamen ook te noemen: de "Oprichters".
Blijkende van de bevoegdheid van de verschenen persoon uit twee onderhandse
akten van volmacht, die aan deze akte zijn gehecht (bijlage 1 en 2).
PREAMBULE
Oprichters werken samen op het gebied van het de ambulancevoorziening in de regio
Gooi en Vechtstreek en Flevoland. Hiertoe zijn zij eind tweeduizend zeventien een
samenwerkingsovereenkomst aangegaan op het gebied van het de
ambulancevoorziening, die betrekking heeft op taken die géén deel uitmaken van het
primaire proces (de ambulancezorg). Deze samenwerkingsovereenkomst eindigt op
het moment dat de Tijdelijke wet ambulancezorg wordt ingetrokken.
Oprichters wensen de samenwerking op de niet-primaire taken na de intrekking van
voormelde wet te continueren in de vorm van een coöperatie.
Beide Oprichters zijn tot de oprichting van een privaatrechtelijke rechtspersoon
bevoegd. Op grond van artikel 15 van de Gemeenschappelijke Regeling van Regio
Gooi- en Vechtstreek, welke in werking is getreden op eenentwintig maart
tweeduizend achttien, is het algemeen bestuur bevoegd om privaatrechtelijke
rechtspersonen op te richten en deel te nemen aan deze rechtspersonen, en een
gelijke bevoegdheid is toegekend aan het algemeen bestuur van GGD Flevoland in
artikel 4 van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst
Flevoland, welke in werking is getreden op achttien augustus tweeduizend zestien.
Het algemeen bestuur van Regio Gooi- en Vechtstreek en het algemeen bestuur van
GGD Flevoland hebben op *** respectievelijk *** besloten tot de oprichting van een
coöperatie, welke besluitvormingsdocumenten aan deze akte zijn gehecht (bijlage 3
en 4).
[*** eventueel toevoeging goedkeuring Minister, afhankelijk van inhoud nieuwe
wetgeving*
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OPRICHTING
De verschenen persoon verklaarde voor en namens de Oprichters een coöperatie op
te richten waarvoor gelden de navolgende statuten:
STATUTEN
Artikel 1
Begripsbepalingen
1.1

In de statuten wordt verstaan onder:
a.
"directie": het bestuur van de coöperatie, in de zin van Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek, bestaande uit een of meer directeuren.
b.
"ledenraad": de algemene vergadering als orgaan van de coöperatie,
alsmede bijeenkomsten van dit orgaan.
1.2 Onder "schriftelijk" wordt in deze statuten tevens verstaan: communicatie via
enig elektronisch communicatiemiddel. Voorts geldt dat ten aanzien van het
bepaalde in deze statuten aan de eis van schriftelijkheid wordt voldaan indien
de kennisgeving, mededeling, besluitvorming, volmacht, stemming,
respectievelijk het verzoek, elektronisch is vastgelegd. Ingeval op grond van de
wet of deze statuten bepaalde stukken en/of mededelingen ter inzage moeten
worden gelegd en/of daarvan afschriften moeten worden verstrekt, kan
hieraan door de coöperatie ook worden voldaan door deze stukken en/of
mededelingen raadpleegbaar en beschikbaar (downloaden) te maken via haar
website.
1.3 Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, ziet een verwijzing naar een
begrip of woord in het enkelvoud ook op de meervoudsvorm van dit begrip of
woord en omgekeerd.
1.4 Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, ziet een verwijzing naar het
mannelijk geslacht ook op het vrouwelijke geslacht en omgekeerd.
Artikel 2
Naam, zetel en aansprakelijkheid
2.1 De coöperatie draagt de naam: Coöperatie Ondersteuning Ambulancezorg
Gooi en Vechtstreek en Flevoland U.A.
2.2 De coöperatie heeft haar statutaire zetel in de gemeente ############.
2.3 De leden van de coöperatie en de voormalige leden zijn niet aansprakelijk voor
de verbintenissen en de schulden van de coöperatie en zijn niet verplicht om in
enig ten tijde van de ontbinding van de coöperatie blijkend tekort bij te
dragen.
2.4 De eerste leden van de coöperatie zijn:
1.
het openbaar lichaam op basis van een gemeenschappelijke regeling
Regio Gooi en Vechtstreek, gevestigd te Bussum;
2.
het openbaar lichaam op basis van een gemeenschappelijke regeling
GGD Flevoland, gevestigd te Lelystad.
2.5 Het lid wijst uit zijn midden twee personen en hun vervangers aan om het
betreffende lid tegenover de coöperatie in alle opzichten te
vertegenwoordigen, zijn rechten uit te oefenen, waaronder begrepen het
bijwonen van de ledenraad, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit
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te oefenen. De twee aangewezen personen oefenen gezamenlijk het
stemrecht van het betreffende lid op de ledenraad uit. Indien zij gezamenlijk
niet tot het uitbrengen van een gelijke stem kunnen komen, besluit het
algemeen bestuur van het betreffende lid op welke wijze het stemrecht wordt
uitgeoefend.
Artikel 3
Doel en middelen
3.1 De coöperatie stelt zich ten doel in de stoffelijke behoeften van haar leden te
voorzien door met hen overeenkomsten te (doen) sluiten in het bedrijf, dat zij
te dien einde ten behoeve van haar leden uitoefent, zijnde het uitvoeren van
ondersteunende en bedrijfsvoeringstaken ten behoeve van de
ambulancevoorziening in de regio Gooi en Vechtstreek en Flevoland.
3.2

De coöperatie tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a.
het exploiteren van een bedrijf op het gebied van de organisatie,
ondersteuning en bedrijfsvoering van de ambulancevoorziening;
b.
het verbeteren en coördineren van ondersteunende en
bedrijfsvoeringswerkzaamheden op het gebied van de
ambulancevoorziening;
c.
het samenwerken met de betrokken meldkamers;
d.
het aangaan van samenwerkingen met andere organisaties ten aanzien
van de ondersteuning en bedrijfsvoering van de ambulancevoorziening;
e.
het opstellen en doen uitvoeren van een Regionaal Ambulanceplan
(RAP);
f.
het regionaal verzorgen van opleidingen en (na)scholing op het gebied
van de ambulancevoorziening;
g.
het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de
ambulancevoorziening.
3.3 De coöperatie kan haar werkzaamheden ook tot derden (doen) uitstrekken,
maar dit mag niet in zodanige mate geschieden dat de overeenkomsten met
haar leden slechts van ondergeschikte betekenis zijn.
Artikel 4
Lidmaatschap
4.1 Leden kunnen slechts zijn openbare lichamen welke (mede) een soortgelijk
doel hebben als de coöperatie en voldoen aan de toelatingsvoorwaarden zoals
die nader worden uitgewerkt in het door de ledenraad vast te stellen
huishoudelijk reglement.
4.2 De rechtspersoon die als lid wenst te worden toegelaten tot de coöperatie
richt daartoe een schriftelijk verzoek aan de directie. De aanvrager verstrekt
alle door de directie nodig geoordeelde gegevens.
4.3 De ledenraad besluit omtrent de toelating van een nieuw lid.
4.4 Het lidmaatschap neemt een aanvang op een door de directie te bepalen
datum.
4.5 De directie houdt een ledenregister bij waarin de namen van de leden en hun
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adressen worden ingeschreven en de dag van hun toetreding. Ieder lid is
verplicht aan de directie schriftelijk zijn adres en de wijzigingen daarin op te
geven.
4.6 Indien een lid ophoudt te voldoen aan de lidmaatschapsvereisten van dit
artikel is dit lid verplicht daarvan onverwijld schriftelijk kennis te geven aan de
directie.
4.7 De leden hebben de rechten en (financiële) verplichtingen die voor hen
voortvloeien uit de wet, statuten, reglementen en de in overeenstemming
daarmee genomen besluiten van de organen van de coöperatie.
4.8 De ledenraad kan, op voorstel van de directie, besluiten tot het heffen van een
bijdrage in de vorm van een jaarlijkse contributie, elk jaar door de ledenraad
vast te stellen, en/of tot andere financiële bijdragen van de leden, waaronder
begrepen bijdragen in de kosten van de coöperatie.
Artikel 5
Einde en schorsing van het lidmaatschap
5.1 Het lidmaatschap eindigt:
a.
indien het lid ophoudt te bestaan, onverminderd het bepaalde in artikel
4 lid 7;
b.
door schriftelijke opzegging door het lid;
c
door schriftelijke opzegging namens de coöperatie;
d.
door ontzetting.
5.2 Opzegging namens de coöperatie kan door de directie geschieden indien:
a.
een lid zijn verplichtingen voortvloeiende uit de statuten, reglementen,
besluiten van de organen van de coöperatie niet nakomt;
b.
door het beëindigen van de Overeenkomst met het Lid;
c.
redelijkerwijs van de coöperatie niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren.
5.3 Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts schriftelijk geschieden
tegen het einde van het boekjaar, met inachtneming van een
opzeggingstermijn van ten minste één jaar.
5.4 Opzegging van het lidmaatschap namens de coöperatie geschiedt schriftelijk
tegen het einde van het boekjaar en met inachtneming van een
opzeggingstermijn van ten minste zes maanden. De directie kan, eveneens na
voorafgaande goedkeuring van de ledenraad, nadere voorwaarden stellen aan
de uittreding.
5.5 Het lidmaatschap kan onmiddellijk door opzegging worden beëindigd, indien
van de coöperatie of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren.
5.6 Ontzetting uit het lidmaatschap kan geschieden door de directie indien een lid
in strijd handelt met de statuten, reglementen of besluiten van de coöperatie
of de coöperatie op onredelijke wijze benadeelt.
5.7 De directie kan een lid schorsen als het belang van de coöperatie dat vergt. De
schorsing vervalt als de directie niet binnen drie maanden na de datum van de
ingang van de schorsing besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap of tot
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handhaving van de schorsing. Een schorsing kan eenmaal voor ten hoogste drie
maanden worden gehandhaafd. De schorsing vervalt als de directie niet binnen
drie maanden na de handhaving van de schorsing besluit tot ontzetting uit het
lidmaatschap.
5.8 Tegen een besluit tot opzegging van het lidmaatschap van de coöperatie of
een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat het betrokken lid
gedurende één maand na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving van het
besluit tot opzegging of ontzetting beroep open op de ledenraad. Gedurende
de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid in de uitoefening van zijn
lidmaatschapsrechten ook ten aanzien van eventuele functies die (een
vertegenwoordiger van) het lid in de coöperatie bekleedt geschorst. Het
beroep dient schriftelijk te worden ingediend bij de directie van de coöperatie.
5.9 Ingeval van opzegging namens de coöperatie of ontzetting eindigt het
lidmaatschap zodra het lid de beroepstermijn ongebruikt heeft laten
voorbijgaan dan wel de ledenraad het beroep ongegrond heeft verklaard.
5.10 Wanneer het lidmaatschap in de loop van een jaar eindigt, blijft desniettemin
de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd.
5.11 Een lid kan niet binnen drie maanden nadat hem een besluit bekend is
geworden of medegedeeld waarbij zijn geldelijke rechten en/of verplichtingen
zijn gewijzigd, zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen.
Artikel 6
Vermogen en inkomsten
6.1 Het vermogen en de inkomsten van de coöperatie worden gevormd door:
a.
jaarlijkse bijdragen;
b.
inkomsten en opbrengsten uit de activiteiten van de coöperatie;
c.
vergoedingen, subsidies en overige bijdragen door of vanwege de
overheid of anderen;
d.
het eigen vermogen van de coöperatie en de daaruit voortvloeiende
inkomsten;
e.
schenkingen, erfstellingen en legaten;
f.
al hetgeen verder op wettige wijze wordt verkregen.
6.2 De ledenraad stelt op voorstel van de directie de in lid 1 onder a bedoelde
bijdragen vast. Het besluit tot vaststelling van de jaarlijkse bijdrage wordt
genomen met algemene stemmen.
6.3 Nalatenschappen worden door de coöperatie slechts aanvaard onder het
voorrecht van boedelbeschrijving.
Artikel 7
Organisatie van de coöperatie
De coöperatie kent als organen:
a. de directie, en
b. de ledenraad.
Artikel 8
Directie: samenstelling, benoeming en ontslag
8.1 De directie van de coöperatie bestaat uit een of meer natuurlijke personen, de
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8.2

8.3

8.4

8.5

directeuren. Het aantal directeuren wordt door de ledenraad vastgesteld.
De directeuren worden door de ledenraad benoemd. Een directeur kan ook
buiten de leden worden benoemd. Benoeming van directeuren geschiedt met
algemene stemmen.
Een directeur kan te allen tijde door de ledenraad worden geschorst en
ontslagen. De betrokken directeur wordt in de gelegenheid gesteld om zich in
de ledenraad te verantwoorden. Een schorsing die niet binnen drie maanden
gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door verloop van die
termijn.
Het lidmaatschap van de directie eindigt voorts:
a.
indien van toepassing door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is
benoemd;
b.
door schriftelijke ontslagneming;
c.
door overlijden;
d.
door verlies van het vrije beheer over zijn vermogen.
Ingeval van belet of ontstentenis van een lid van de directie zijn de overige
leden van de directie of is het enig overblijvend lid van de directie tijdelijk met
de directie van de coöperatie belast. In geval van belet of ontstentenis van alle
leden van de directie of van het enig lid van de directie, is de persoon die
daartoe door de ledenraad is of wordt aangewezen, tijdelijk met de directie
van de coöperatie belast. Het in de statuten omtrent de directie en de
directeuren bepaalde is van overeenkomstige toepassing. Voorts dient in een
dergelijk geval zo spoedig mogelijk een ledenraad bijeen te worden geroepen
waarin kan worden besloten over de benoeming van een of meer directeuren.
Onder belet wordt in dit artikel verstaan:
(i)
schorsing;
(ii)

ziekte;

(iii)

onbereikbaarheid;

in de gevallen onder sub (ii) en (iii) zonder dat gedurende een termijn van vijf
(5) dagen de mogelijkheid van contact tussen het lid van de directie en de
coöperatie heeft bestaan, tenzij de ledenraad in een voorkomend geval een
andere termijn vaststelt.
Artikel 9
Directie: taken en bevoegdheden
9.1. De directie is belast met het besturen van de coöperatie, het voorbereiden van
door de ledenraad te nemen besluiten.
Bij de vervulling van zijn taak richten de directeuren zich naar het belang van
de coöperatie.
9.2 De directie is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en
regelgeving, het beheersen van de risico’s verbonden aan de
ondernemingsactiviteiten en financiering van de coöperatie en de met haar
verbonden onderneming. De directie rapporteert hierover aan en bespreekt
het interne risicobeheersing- en controlesysteem met de ledenraad.
9.3 Indien de directie uit meer personen bestaat kunnen de onderlinge verdeling
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van taken en aandachtsgebieden alsmede de interne besluitvorming, wijze van
vergaderingen en de werkwijze van de directie nader worden geregeld in een
directiereglement.
9.4 De directie is niet bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot
verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tevens niet
bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de coöperatie zich als
borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt
of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
9.5 De directie behoeft goedkeuring van de ledenraad voor het nemen van
besluiten omtrent:
a.
het zodanig uitbreiden of wijzigen van de werkzaamheden van de
coöperatie of het aangaan van overeenkomsten door de coöperatie, dat
daardoor het karakter of de identiteit van de coöperatie wijzigt;
b.
het vaststellen en aangaan van een ledenovereenkomst;
c.
het aangaan of verbreken van duurzame rechtstreekse of middellijke
samenwerking met en/of deelneming in andere rechtspersonen;
d.
het aanvragen van faillissement of surséance van betaling van de
coöperatie;
e.
het aangaan van verplichtingen die niet in de begroting zijn opgenomen;
f.
het aangaan van rechtshandelingen of verplichtingen die een belang van
***** euro (€****) te boven gaan, waaronder begrepen met elkaar
samenhangende rechtshandelingen of verplichtingen.
9.6 De coöperatie wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de directie.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan iedere directeur
afzonderlijk. Het ontbreken van een ingevolge dit artikel vereiste goedkeuring
tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid niet aan.
Artikel 10
Ledenraad
10.1 Aan de ledenraad komen alle bevoegdheden toe die niet door de wet, de
statuten of reglementen aan de directie zijn opgedragen.
10.2 De directie roept de ledenraad bijeen zo dikwijls als de directie dit wenselijk
oordeelt of daartoe op grond van de wet of de statuten verplicht is, doch ten
minste éénmaal per jaar binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar ter
behandeling van het bestuursverslag en de vaststelling van de jaarrekening en
éénmaal per jaar ter vaststelling van begroting als bedoeld in artikel 15 lid 2.
10.3 Op schriftelijk verzoek van ieder lid is de directie verplicht tot bijeenroepen van
een ledenraad op een termijn van niet langer dan vier weken. Blijft de directie
in gebreke binnen twee weken na het indienen van een dergelijk verzoek een
ledenraad bijeen te roepen, dan kan het verzoekende lid of kunnen de
verzoekende leden zelf een ledenraad bijeenroepen op de wijze waarop de
directie de ledenraad bijeenroept.
10.4 De oproeping tot een ledenraad geschiedt schriftelijk door of vanwege de
directie met toezending van een agenda met de te behandelen onderwerpen
aan de stemgerechtigde leden en met inachtneming van een
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oproepingstermijn van ten minste veertien dagen. In spoedeisende gevallen
kan met een kortere termijn worden volstaan, zulks ter beoordeling van de
directie.
10.5 Toegang tot de ledenraad hebben alle stemgerechtigde leden van de
coöperatie alsmede de directeuren van de coöperatie en zij die door de
voorzitter van de vergadering tot de ledenraad zijn toegelaten.
Artikel 11
Besluitvorming
11.1 De ledenraad wordt geleid door de directie. Indien geen van de directeuren ter
vergadering aanwezig zijn voorziet de ledenraad zelf in zijn leiding.
11.2 De ledenraad kan alleen geldige besluiten nemen als de meerderheid van de
stemgerechtigde leden ter vergadering aanwezig is of vertegenwoordigd is.
Een lid kan zich ter vergadering en bij de uitoefening van het stemrecht laten
vertegenwoordigen door een ander lid van de coöperatie dat daartoe door
hem schriftelijk is gemachtigd.
11.3 Ieder lid van de coöperatie dat niet in de uitoefening van zijn
lidmaatschapsrechten is geschorst heeft één stem. Voor zover de wet, de
statuten of reglementen niet anders bepalen, worden alle besluiten van de
ledenraad genomen met een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte
stemmen. Blanco en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn
uitgebracht.
11.4 Indien in een vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn,
kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende
onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de statutaire
voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht
genomen.
11.5 De directie kan besluiten dat een lid bevoegd is door middel van een
elektronisch communicatiemiddel aan de vergadering deel te nemen, daarin
het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Hiervoor is vereist dat
het lid via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd,
rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het
stemrecht kan uitoefenen. Door de directie kunnen voorwaarden worden
gesteld aan het gebruik van een elektronisch communicatiemiddel, welke
voorwaarden bij de oproeping bekend worden gemaakt.
11.6 Indien de directie daartoe besluit is ieder lid bevoegd om door middel van een
elektronisch communicatiemiddel voorafgaand aan de ledenraad zijn stem uit
te brengen, doch niet eerder dan op de dertigste dag voor die van de
ledenraad tot uiterlijk één dag voor de ledenraad. Bij reglement kan de
ledenraad nadere voorwaarden stellen aan deze wijze van stemmen.
11.7 Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden, die
tijdens de eerstvolgende ledenraad worden vastgesteld en door de voorzitter
worden ondertekend.
Artikel 12
Boekjaar en jaarrekening
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12.1 Het boekjaar van de coöperatie is gelijk aan het kalenderjaar.
12.2 De directie stelt jaarlijks een begroting voor het komende boekjaar vast en legt
deze acht weken vóór het einde van het boekjaar aan de ledenraad ter
goedkeuring voor.
12.3 De directie maakt jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vier maanden door de
ledenraad op grond van bijzondere omstandigheden- de jaarrekening en de
daarbij behorende overige gegevens en het bestuursverslag op.
De jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van de directie. Ontbreekt
de ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgaaf
van de reden melding gemaakt.
12.4 De directie legt de jaarrekening ter vaststelling voor aan de ledenraad. Tegelijk
hiermee worden de overige gegevens en het bestuursverslag overgelegd.
12.5 De directie zorgt dat de opgemaakte jaarrekening en de daarbij behorende
overige gegevens en het bestuursverslag vanaf de dag van de oproeping tot de
ledenraad op het kantoor van de coöperatie ter inzage liggen voor de leden en
digitaal aan de leden ter beschikking worden gesteld.
12.6 Vaststelling van de jaarrekening door de ledenraad strekt niet tot kwijting aan
de directeuren.
De directie legt jaarlijks verantwoording af voor het in het afgelopen boekjaar
gevoerde directie, waarna de ledenraad kan besluiten kwijting te verlenen aan
de leden van de directie.
Artikel 13
Reglementen
13.1 De ledenraad kan op voorstel van de directie het huishoudelijk reglement, de
directiereglement of andere reglementen vaststellen en wijzigen, waarin
onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig
wordt voorzien.
13.2 Een reglement mag geen bepalingen bevatten welke in strijd zijn met de wet of
deze statuten.
Artikel 14
Statutenwijziging
14.1 De statuten van de coöperatie kunnen door een besluit van de ledenraad
worden gewijzigd, op voorstel van de directie.
14.2 De leden van de coöperatie worden daartoe bijeengeroepen op een termijn
van ten minste vier weken, waarbij een exemplaar van het voorstel tot
statutenwijziging bij deze oproeping aan alle leden wordt toegezonden en ten
minste twee weken voor de betreffende vergadering ten kantore van de
coöperatie voor de leden ter inzage wordt gelegd tot na afloop van de dag
waarop de vergadering wordt gehouden.
14.3 Een besluit tot wijziging van de statuten treedt pas in werking nadat daarvan
een notariële akte is opgemaakt. Ieder lid van de directie is bevoegd tot het
doen verlijden van de notariële akte van statutenwijziging.
Artikel 15
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Ontbinding en vereffening
15.1 De ledenraad is bevoegd de coöperatie te ontbinden. De directie is bevoegd
hiertoe een voorstel te doen.
15.2 De coöperatie blijft na ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening
van haar vermogen nodig is.
15.3 De vereffening geschiedt door de directie, tenzij een of meer andere
vereffenaars door de ledenraad worden aangewezen.
15.4 De vereffenaars dragen er zorg voor, dat de ontbinding van de coöperatie
wordt ingeschreven in de daartoe bestemde registers.
15.5 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel
mogelijk van kracht.
15.6 Het vermogen van de ontbonden coöperatie dat resteert na voldoening van al
haar schulden wordt naar evenredigheid uitgekeerd aan de leden.
15.7 Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de
ontbonden coöperatie gedurende de wettelijke termijn berusten onder
degene, die daartoe door de ledenraad is aangewezen.
Slotverklaringen:
De verschenen persoon verklaarde tenslotte:
a.
tot eerste directeur van de coöperatie is benoemd: [***].
b.
het eerste boekjaar eindigt op eenendertig december tweeduizend twintig.
Slot akte
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.
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.
Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de verschenen persoon en mij,
notaris, ondertekend.

