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Heden, @,  
verscheen voor mij, mr. Johannes Willem Felix van Gastel, notaris 
gevestigd te Vlaardingen: 
1. @ 
 ten deze handelende als @ 
 van de Stichting: Stichting Federatie Broekpolder, statutair 

gevestigd te Vlaardingen, kantoorhoudende te 3136 AR Vlaardingen, 
Willem de Zwijgerlaan 49, ingeschreven in het Handelsregister onder 
nummer 24402496, 

2. @ 
 
Stichting Federatie Broekpolder en @@@ hierna tezamen te noemen: de 
"Oprichters". 
Inleiding/Considerans 
De verschenen personen, handelende als gemeld, verklaarden: 
- De Oprichters hebben gelijkluidende dan wel vergelijkbare 

doelstellingen met betrekking tot de wens voor het ontwikkelen en 
instandhouden van het gebied, genaamd: “Broekpolder” in 
Vlaardingen, waaronder begrepen voor sport, recreatie, cultuur, 
cultuurhistorie, natuurwaarde en educatie en zijn van mening dat de 
verspreiding van de door hun organisaties verworven kennis en 
ervaring daarbij van grote betekenis kan/kunnen zijn. 

- De Oprichters zijn van mening dat financiering en verwezenlijking van 
het benodigde beheer ter realisering van de doelstelling, 
gestructureerder verloopt binnen een rechtspersoonlijkheid bezittend 
samenwerkingsverband als collectieve partner. 

- De Oprichters wensen ter uitvoering van de hiervoor vermelde 
overwegingen thans over te gaan tot oprichting van de hierna te 
melden Coöperatieve Vereniging; 

- Uitgangspunt van de Coöperatieve Vereniging is het behouden van 
autonomie van alle leden/deelnemers in hun eigen organisatie; 

- Het principe daarbij is getrapte besluitvorming vanuit de leden-
categorieën, met dien verstande dat: 

 - de Publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Vlaardingen en de 
Publiekrechtelijke rechtspersoon Staatsbosbeheer zijn gebonden 
aan wettelijke kaders en hebben formeel en juridisch de 
eindverantwoordelijkheid in relatie tot deze kaders, waaronder het 
budgetrecht van de gemeenteraad; 

 - de Stichting Federatie Broekpolder heeft als burgerinitiatief 
gekwalificeerd adviesrecht ten aanzien van de kwaliteit van de 
openbare ruimte; de afspraken in het Convenant tussen de 
Gemeente Vlaardingen en de Federatie Broekpolder worden in 
acht genomen; 
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 - Verenigingen zijn in hun besluitvorming gebonden aan de 
goedkeuring van hun algemene ledenvergaderingen en zijn 
bovendien autonoom over die zaken die specifiek betrekking 
hebben op hun vereniging en haar eventuele bezittingen. 

De verschenen personen, handelende als gemeld, hebben het volgende 
verklaard:  
De Oprichters richten hierbij op een coöperatie met de volgende statuten:  
Statuten. 
Artikel 1. 
Begripsbepalingen. 
In deze statuten wordt verstaan onder: 
- Algemene Vergadering: 
 het orgaan dat wordt gevormd door de Leden of de vergadering van 

Leden (of hun gevolmachtigden) en andere personen gerechtigd om 
de vergadering bij te wonen; 

- Ambassadeur: 
 het bedrijf, de instelling of de persoon, geen lid van de coöperatie, 

maar de doelstelling en activiteiten van de Coöperatie ondersteunt; 
- Bestuur: 
 het Bestuur van de Coöperatie; 
- Broekpolder 
 het in de gemeente Vlaardingen gelegen natuur- en recreatie gebied, 

genaamd: “Broekpolder”; 
- Coöperatie: 
 de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben; 
- Jaarrekening: 
 de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting op deze 

stukken; 
- Leden: 
 de leden van de Coöperatie; 
- Ledencategorie: 
 de categorieën, waarin de leden van de Coöperatie worden verdeeld 

als omschreven in artikel 5;  
- Lid: 
 een Lid van de Coöperatie; 
- Schriftelijk: 
 bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die door een langs 

elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, 
kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met 
afdoende zekerheid kan worden vastgesteld. 

Artikel 2. 
Naam. Zetel. 
1. De Coöperatie draagt de naam: “Coöperatieve Vereniging 

Broekpolder” U.A. 
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2. De Coöperatie heeft haar zetel in de gemeente Vlaardingen. 
Artikel 3. 
Doel. 
1. De Coöperatie heeft ten doel te voorzien in de stoffelijke behoeften 

van haar Leden, alsmede in de behoefte aan samenwerking en 
kennis, krachtens met hen te sluiten overeenkomsten. De Coöperatie 
onderneemt daartoe activiteiten in het belang van de leden, dan wel 
laat dit doen. 

2. De Coöperatie onderneemt de volgende activiteiten: 
 a. het stimuleren en realiseren van een goed en evenwichtig 

natuurlijk, sportief, educatief en recreatief gebruik van de 
Broekpolder; 

 b. het ontwikkelen van nieuwe vormen van democratisch geborgde 
samenwerking in de besturing van de Broekpolder; 

 c. het aansturen van beheer en exploitatie van de algemene 
voorzieningen voor zover die niet specifiek het domein zijn van 
ieder der Leden afzonderlijk; 

 d. het bewaken van de kwaliteit van inrichting, onderhoud en beheer 
van het gebied; 

 e. het praktisch en financieel voordeel behalen door collectieve 
inkoop van goederen en diensten, onderhoud en beheer en inzet 
van beheermiddelen; 

 f. het genereren van geldstromen met behulp van de mogelijkheden 
van de Broekpolder en deze inzetten ten gunste van de 
Broekpolder en/of de behoeften van de leden van de Coöperatie 
ten aanzien van hun gebruik van de Broekpolder; 

 g. alle taken en activiteiten te ondernemen die de Leden in het 
algemeen belang achten; 

 h. het bevorderen van een duurzaam gebruik van de Broekpolder; 
 i. het voeren van een parkmanagement organisatie; 
 j. het verwerven van fondsen in het kader van de uitvoering van de 

activiteiten; 
 k. het voeren van overleg en het samenwerken met andere 

beanghebbenden dan de Leden van de Coöperatie in het kader 
van de uit te voeren activiteiten; 

 l. het bevorderen van het delen en uitwisselen van kennis en 
informatie; 

 m. het bevorderen van de veiligheid in het gebied; 
 n. het bevorderen van de zorg voor de infrastructuur in het gebied; 
 o. het verrichten van alle andere activiteiten passend in de ruimst zin 

bij de doelstelling en activiteiten van de Coöperatie. 
Artikel 4. 
Algemene voorwaarden. 
De Algemene Vergadering kan algemene voorwaarden vaststellen die van 
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toepassing zijn op de in artikel 3 van deze statuten bedoelde 
overeenkomsten, tenzij hiervan bij een zodanige overeenkomst wordt 
afgeweken. 
De algemene voorwaarden kunnen bij besluit van de Algemene 
Vergadering worden gewijzigd. 
Artikel 5. 
Leden. 
1. Uitsluitend rechtspersonen kunnen lid worden van de Coöperatie en 

ieder lid maakt onderdeel uit van één van de volgende afdelingen, 
hierna Ledencategorieën genoemd: 

 a. de Stichting: Stichting Federatie Broekpolder, statutair gevestigd 
te Vlaardingen, kantoorhoudende te 3134 VJ Vlaardingen, 
Hogelaan 9, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 
24402496; 

 b. verenigingen en stichtingen, die op enigerlei wijze actief zijn in, 
dan wel verbonden zijn met de Broekpolder; 

 c. (regionale) instellingen en bedrijven, die de doelstelling van de 
Coöperatie ondersteunen; 

 d. de Publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Vlaardingen, 
gevestigd te 3131 CR Vlaardingen, Markt 11, ingeschreven in het 
Handelsregister onder nummer 24485270; 

 e. de Publiekrechtelijke rechtspersoon Staatsbosbeheer, gevestigd 
te 3811 MG Amersfoort, Smallepad 5, ingeschreven in het 
Handelsregister onder nummer 30263544; 

 Toetreding van andere bij de Broekpolder betrokken openbare 
lichamen dan wel overheidsgelieerde instanties is optioneel. In dat 
geval wordt het stemrecht onderling binnen de Ledencategorieën d. en 
e. herverdeeld. 

 Naast Ledencategorieën kent de Coöperatie Ambassadeurs, die geen 
lid zijn en geen stemrecht hebben. 

 De toelating van Ambassadeurs, de voorwaarden van toelating, de 
vaststelling van de hoogte van eventuele bijdragen van de 
Ambassadeurs en hun eventuele rechten en plichten zullen bij 
huishoudelijk reglement worden geregeld. 

2. De wijze waarop wordt bepaald tot welke categorie een lid behoort, is 
vastgelegd in het huishoudelijk reglement. 

Artikel 6. 
Verplichtingen leden 
De Leden hebben de volgende algemene verplichtingen: 
a. Ieder lid is gehouden een jaarslijke contributie te betalen. 
 De Algemene Vergadering stelt jaarlijks, op voorstel van het bestuur, 

de hoogte van de door de leden te betalen contributie vast. 
b. Met goedkeuring van de Algemene Vergadering wordt op voorstel van 

het Bestuur de verdeelsleutel bepaald aan de hand waarvan de 
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hoogte van de contributie per Lid casu quo per Ledencategorie wordt 
vastgesteld. 

 Totdat de eerste Algemene Vergadering heeft plaatsgevonden zal in 
ieder geval geen contributie betaald hoeven te worden. 

c. De leden zijn verplicht tot naleving van de statuten, reglementen en 
rechtsgeldig door de organen van de Coöperatie genomen besluiten. 

Artikel 7. 
Aanvraag lidmaatschap 
1. Ieder(e) (rechts)persoon, instelling of bedrijf, die/dat binnen de 

Ledencategorieën b of c past, kan in principe lid worden. 
 De aanvraag om als Lid te worden toegelaten moet Schriftelijk worden 

gericht aan de (elektronische) adressen van het Bestuur zoals die 
door hen voor dit doel aan de Coöperatie bekend zijn gemaakt. 

 a. De aanvrager verstrekt alle door het Bestuur nodig geoordeelde 
gegevens; 

 b. Het Bestuur beslist over de toelating. 
2. Het Bestuur deelt de aanvrager Schriftelijk mede of hij als Lid is 

toegelaten of geweigerd en in welke Ledencategorie hij wordt 
ingedeeld. 

3. Tegen de beslissing van het Bestuur staat geen beroep open. 
Artikel 8. 
Einde van het lidmaatschap. 
1. Het lidmaatschap eindigt: 
 - indien een lid-rechtspersoon ophoudt te bestaan; 
 - door opzegging; 
 - door ontzetting. 
2. Opzegging kan geschieden zowel door het Lid als door de Coöperatie. 
 Zij moet Schriftelijk geschieden. 
Artikel 9. 
Ontzetting uit het lidmaatschap. 
Ontzetting uit het lidmaatschap kan geschieden, indien: 
a. een Lid in strijd handelt met de statuten of reglementen of met 

besluiten van de Coöperatie; of 
b. een Lid de Coöperatie op onredelijke wijze benadeelt. 
Artikel 10. 
Uitgesloten Aansprakelijkheid. 
De Leden en gewezen Leden van de Coöperatie zijn niet aansprakelijk 
voor schulden en zij die bij de ontbinding van de Coöperatie lid zijn, noch 
zij, van wie het lidmaatschap voordien is beeindigd, zijn tegenover de 
Coöperatie voor een tekort aansprakelijk. 
Artikel 11. 
Overeenkomsten. 
Het Bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan en wijzigen van met 
de Leden aangegane overeenkomsten. 
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Artikel 12. 
Organen. 
De Coöperatie kent de volgende twee organen: 
- het Bestuur; 
- de Algemene Vergadering. 
Artikel 13. 
Bestuur, taak en benoeming. 
1. De Coöperatie kent een Bestuur, bestaande uit een door het Bestuur 

te bepalen oneven aantal Bestuurders met een minimum van vijf, die 
geen Lid van de Coöperatie behoeven te zijn. 

 Iedere Ledencategorie wordt in het bestuur vertegenwoordigd. 
2. Het Bestuur is, behoudens de beperkingen volgens deze statuten, 

belast met het besturen van de Coöperatie. 
3. Bestuurders worden benoemd aan de hand van een door het Bestuur 

op te stellen profielschets, welke profielschets door de Algemene 
Vergadering wordt goedgekeurd. 

4. De Bestuurders (met uitzondering van het eerste Bestuur, dat bij deze 
akte wordt benoemd met inachtneming van het hierna in lid 6 
bepaalde), worden op de volgende wijze door de Algemene 
Vergadering benoemd, met inachtneming van de hiervoor bedoelde 
profielschets: 

 - één Bestuurder wordt benoemd op bindende voordracht van de 
oprichter, de Stichting Federatie Broekpolder voornoemd; 

 -  elke in artikel 5 genoemde Ledencategorie heeft voorts het recht 
een bindende voordracht voor één Bestuurder te doen. 

5. Aan een voordracht als hiervoor bedoeld kan de Algemene 
Vergadering steeds het bindend karakter ontnemen bij een besluit, 
genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de 
uitgebrachte stemmen en mits ter vergadering ten minste twee derde 
van de stemgerechtigde Leden aanwezig of vertegenwoordigd is. 

 a. Zijn in een dergelijke vergadering niet ten minste twee derde van 
de leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan zal een tweede 
vergadering worden bijeengeroepen, te houden uiterlijk dertig 
dagen na de eerste, die alsdan, ongeacht het aantal aanwezige of 
vertegenwoordigde leden, mits met een meerderheid van twee 
derde van de uitgebrachte stemmen, een geldig zodanig besluit 
kan nemen. 

 b. Indien de bindende voordracht niet wordt doorbroken door de 
Algemene Vergadering, geldt de voorgedragen kandidaat als 
benoemd. 

 c. Indien een voordracht als hiervoor bedoeld ontbreekt of het 
bindende karakter aan de voordracht is ontnomen, is de Algemene 
Vergadering vrij in haar keuze. 

6. Het eerste Bestuur wordt bij deze akte door de Oprichters benoemd 
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en blijft ten minste één kalenderjaar als zodanig functioneren. 
 a. Het eerste Bestuur heeft naast haar statutaire taken de opdracht 

om: 
  - een adequate organisatie op te zetten; 
  - zoveel mogelijk leden voor de Coöperatie te verwerven. 
 b. In afwijking van het hiervoor in lid 4 gestelde, wordt de volgende 

procedure gevolgd: 
  - Op de eerste Algemene Vergadering, te houden na de 

oprichting, zal het Bestuur verslag doen van de stand van 
zaken van haar werkzaamheden en de Algemene Vergadering 
verzoeken hun werkzaamheden te kunnen voortzetten, 
danwel kandidaten presenteren die na (in)stemming door de 
Algemene Vergadering als Bestuurder kunnen worden 
benoemd. 

  - Vervolgens zullen verkiezing en benoeming van het Bestuur 
plaatsvinden conform het in deze statuten vermeld. 

7. Een Bestuurder wordt benoemd voor een periode van ten hoogste vier 
jaren, met dien verstande dat tenzij een Bestuurder op een eerdere 
datum aftreedt, zijn bestuursperiode eindigt na afloop van de 
Algemene Vergadering die gehouden wordt nadat vier jaren na zijn 
laatste benoeming zijn verstreken. 

8. Een Bestuurder kan met inachtneming van het hiervoor in lid 7 
bepaalde worden herbenoemd. 

9. Een Bestuurder kan door de Algemene Vergadering te allen tijde 
worden geschorst en ontslagen. 

Artikel 14. 
Bestuur en belet en ontstentenis. 
In geval van belet of ontstentenis van één of meer Bestuurders zijn de 
overblijvende Bestuurders of is de enig overblijvende Bestuurder met het 
gehele Bestuur belast. 
a. Ingeval van belet of ontstentenis van alle Bestuurders berust het 

Bestuur van de Coöperatie tijdelijk bij een door de Algemene 
Vergadering, al dan niet uit zijn midden, daartoe aangewezen 
persoon. 

b. Bij belet of ontstentenis van alle Bestuurders zonder dat een persoon 
is aangewezen die tijdelijk met het Bestuur is belast, of in het geval die 
persoon niet in staat is of weigert het Bestuur tijdelijk op zich te 
nemen, zal ieder Lid het recht hebben om een Algemene Vergadering 
bijeen te roepen om een Bestuurder te benoemen of een persoon aan 
te wijzen die in staat en bereid is het Bestuur tijdelijk op zich te nemen. 

Artikel 15. 
Bestuur, dagelijks Bestuur, commissies, bestuurs- en commissie 
reglement en besluitvorming. 
1. Het Bestuur kan, met inachtneming van deze statuten, een 
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bestuursreglement opstellen, waarin aangelegenheden, hem 
betreffende, worden geregeld, evenals onder meer de mandatering 
van het dagelijks Bestuur, indien benoemd, met name ten aanzien van 
het aangaan van overeenkomsten en financiële verplichtingen. 

 Voorts kunnen Bestuurders, al dan niet bij bestuursreglement, hun 
werkzaamheden onderling verdelen. 

2. Het Bestuur kan uit zijn midden een dagelijks Bestuur instellen, belast 
met de dagelijkse gang van zaken van het Bestuur. 

 Het aantal Bestuurders in het dagelijks Bestuur wordt door het Bestuur 
vastgesteld. 

3. Het Bestuur kan al dan niet uit zijn midden commissies instellen en 
hun werkzaamheden bij door het Bestuur vast te stellen 
commissiereglement bepalen. 

4. Het Bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een 
penningmeester aan.  

5. Voorzitter van het Bestuur is de Bestuurder die op bindende 
voordracht van de Stichting Federatie Broekpolder voornoemd is 
benoemd, tenzij de bindende voordracht door de Stichting Federatie 
Broekpolder voornoemd ontbreekt of het bindende karakter aan de 
voordracht is ontnomen, in welk geval het Bestuur vrij is uit zijn 
midden een voorzitter aan te wijzen. 

6. Het Bestuur besluit met volstrekte meerderheid van stemmen. 
 a. Bij staking van stemmen heeft, mits er meer dan twee Bestuurders 

in functie zijn, de voorzitter de beslissende stem; 
 b. Zijn er (tijdelijk) twee Bestuurders in functie dan is het voorstel 

verworpen. 
7. Bestuurders kunnen zich ter vergadering door een Schriftelijk 

gevolmachtigd medebestuurder doen vertegenwoordigen. Aan de eis 
van schriftelijkheid wordt eveneens voldaan indien de volmacht 
elektronisch is vastgelegd. 

8. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, indien alle 
Bestuurders zijn geraadpleegd en geen van de Bestuurders zich tegen 
deze wijze van besluitvorming heeft verklaard. 

Artikel 16. 
Vertegenwoordiging. 
1. De Coöperatie wordt vertegenwoordigd door het Bestuur. 
2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee 

gezamenlijk handelende Bestuurders. 
3. In geval van een tegenstrijdig belang tussen de Coöperatie en een lid 

van het Bestuur kan de Coöperatie worden vertegenwoordigd door het 
lid van het Bestuur of de andere persoon die de Algemene 
Vergadering daartoe aanwijst. 

4. Het Bestuur is uitsluitend na voorafgaande goedkeuring van de 
Algemene Vergadering gerechtigd tot het aangaan van 



 9 

 

garantstellingen of borgstellingen en dient een eventueel 
beleggingsbeleid slechts na goedkeuring van de Algemene 
Vergadering uit te voeren. 

5. Het Bestuur is uitsluitend na voorafgaande goedkeuring van de 
Algemene Vergadering gerechtigd tot het verhypothekeren van 
onroerende goederen, dan wel anderszins het onbeperkte eigendom 
daarvan te vervreemden en het doen van schenkingen. 

Artikel 17. 
Coöperatie als werkgever. 
De Coöperatie kan als werkgever optreden. 
Artikel 18. 
Algemene vergadering, samenstelling en vergaderingen. 
1. De Algemene Vergadering van de Coöperatie wordt gevormd door 

een dusdanig aantal personen als er Ledencategorien zijn of zoveel 
minder als er tussentijdse vacatures in een Ledencategorie zijn, 
waarin nog niet rechtsgeldig is voorzien. 

 In geval van afwezigheid wordt het lid vervangen door zijn 
plaatsvervanger in de betreffende Ledencategorie. 

 De leden van de Coöperatie die binnen een Ledencategorie vallen, 
kiezen uit hun midden één lid en één plaatsvervangend lid van de 
Algemene Vergadering. De wijze van verkiezing, de zittingstermijn en 
het rooster van aftreden worden geregeld bij huishoudelijk reglement. 

2. Ter bevordering van voldoende draagvlak draagt iedere 
Ledencategorie zorg voor het informeren en raadplegen van de eigen 
achterban op een wijze als nader te bepalen bij huishoudelijk 
reglement. 

3. In elk boekjaar, samenvallend met het kalenderjaar, worden tenminste 
één Algemene Vergadering gehouden en wel uiterlijk in de zesde 
kalendermaand, dan wel zoveel eerder als een fondsenverstrekker of 
subsidiegever dit vereist, wordt het jaarverslag en de Jaarrekening 
voorgelegd ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering, voorzien 
van een accountantsverklaring en een verslag van de auditcommissie. 

 Na goedkeuring wordt aan het Bestuur decharge verleend. 
4. De wijze van bijeenroeping van de Algemene Vergadering wordt bij 

het huishoudelijk reglement vastgesteld. 
 De termijn voor de oproeping van de Algemene Vergadering bedraagt 

ten minste tien dagen, de dag der oproeping en die van de 
vergadering niet meegerekend. 

5. De Algemene Vergaderingen worden gehouden in de gemeente 
Vlaardingen. 

Artikel 19. 
Toegang tot en leiding van de Algemene Vergadering. 
1. Toegang tot de Algemene Vergadering hebben alle Leden van de 

Coöperatie. 
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 Stemrecht komt bij uitsluiting toe aan de in artikel 18 lid 1 genoemde 
personen die door de betreffende Ledencategorie gekozen zijn. 

2. Over toelating van andere dan de hiervoor bedoelde personen beslist 
de Algemene Vergadering. 

3. Indien een Lid zich in een Algemene Vergadering wil doen 
vertegenwoordigen, dient hij Schriftelijk een daartoe strekkende 
volmacht te verlenen, die moet worden overhandigd aan de voorzitter 
van de betrokken vergadering. Een Lid kan voor niet meer dan twee 
leden als gevolmachtigde optreden. 

4. De Algemene Vergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij 
diens afwezigheid, door een door het Bestuur, al dan niet uit zijn 
midden, aan te wijzen persoon. Zijn geen Bestuurders aanwezig, dan 
voorziet de vergadering zelf in haar leiding. 

5. Van het ter Algemene Vergadering verhandelde worden notulen 
gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter 
aangewezen persoon. Deze notulen worden in dezelfde of in een 
volgende Algemene Vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan 
door de voorzitter en de notulist van die vergadering ondertekend. 

Artikel 20. 
Stemrecht. Besluitvorming. 
1. In de Algemene Vergadering heeft de vertegenwoordiger van elke 

Ledencategorie één stem.  
2. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle 

besluiten van de Algemene Vergadering genomen met volstrekte 
meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 

3. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 
4. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een 

schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigde 
leden zulks voor de stemming verlangt. 

 Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. 
 Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde 

hoofdelijke stemming verlangt. 
5. Zolang in een Algemene Vergadering alle stemgerechtigde leden 

aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden 
genomen,  mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde 
komende onderwerpen – dus mede een voorstel tot statutenwijziging 
of tot ontbinding – ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze 
niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift 
omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee 
verband houdende formaliteit niet in acht genomen. 

6. Een eenstemmig besluit van al degenen, die in de Algemene 
Vergadering stemgerechtigd zijn, ook al zijn zij niet in een vergadering 
bijeen, heeft, mits met voorkennis van het Bestuur genomen, dezelfde 
kracht als een besluit van de Algemene Vergadering. 
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Artikel 21. 
Statutenwijziging. 
1. In de statuten van de Coöperatie kan geen verandering worden 

gebracht dan door een besluit van de Algemene Vergadering, waartoe 
is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten 
zal worden voorgesteld, onverminderd het bepaalde in artikel 20 lid 5. 

2. Zij die de oproeping tot de Algemene Vergadering ter behandeling van 
een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste 
vijf dagen voor de 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. 

 Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle Leden 
toegezonden. 

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derde van de 
uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee 
derde van de stemgerechtigde leden tegenwoordig of 
vertegenwoordigd is.  

 Indien in een vergadering, in welke krachtens het voorgaande lid de 
aanwezigheid van een quorum vereist is, dit quorum niet 
vertegenwoordigd is, kan geen tweede vergadering worden gehouden. 

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een 
notariële akte is opgemaakt. Tot het (doen) ondertekenen van de akte 
is iedere Bestuurder bevoegd. 

Artikel 22. 
Ontbinding. 
1. De Coöperatie kan worden ontbonden door een besluit van de 

Algemene Vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het 
voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing. 

2. De Coöperatie blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot 
vereffening van haar vermogen nodig is. 

 De vereffening geschiedt door het bestuur, tenzij bij het besluit tot 
ontbinding andere vereffenaars zijn aangewezen. 

3. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten 
zoveel mogelijk van kracht. 

4. De Algemene Vergadering stelt, bij haar in het eerste lid van dit artikel 
bedoelde besluit, de bestemming voor het batig saldo vast, en wel 
zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging. 

SLOTBEPALINGEN 
1. Tenslotte verklaarden de verschenen personen ter uitvoering van het 

bepaalde in artikel 13 lid 4 dat bij deze voor de eerste maal tot 
Bestuurders van de Coöperatie worden benoemd: 

 a.  
  in de functie van voorzitter; 
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 b. 
  in de functie van secretaris; 
 c. 
  in de functie van penningmeester; 
 d.  
  in de functie van algemeen bestuurslid; 
 e. 
  in de functie van algemeen bestuurslid. 
2. Het eerste boekjaar van de Coöperatie eindigt op éénendertig 

december tweeduizend zeventien (31-12-2017). 
WAARVAN AKTE, is verleden te Vlaardingen op de datum als in het hoofd 
van deze akte vermeld. 
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. De inhoud van de akte 
is aan de verschenen personen opgegeven en toegelicht. De verschenen 
personen hebben verklaard tijdig voor het verlijden van de inhoud van de 
akte te hebben kennis genomen, op volledige voorlezing van de akte geen 
prijs te stellen en met beperkte voorlezing in te stemmen. 
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, 
eerst door de verschenen personen en vervolgens door mij, notaris. 


