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CONCEPT STATUTEN
LAND- EN TUINBOUWCOÖPERATIE AGRUNIEKRIJNVALLEI U.A.
Voorgesteld wordt de statuten van de coöperatie te wijzigen zodat de statuten komen te luiden als
volgt:

1.

BEGRIPSBEPALINGEN
In deze statuten wordt verstaan onder:
(a)

"algemene vergadering": het orgaan dat gevormd wordt door de leden alsmede
de bijeenkomst van leden;

(b)

"bestuur": het orgaan als omschreven in artikel 12;

(c)

"districtsbestuur": het orgaan als omschreven in artikel 19;

(d)

"districtsraad": het orgaan als omschreven in artikel 21;

(e)

"afhankelijke maatschappij":

(f)

•

een rechtspersoon waaraan de coöperatie of één of meer afhankelijke
maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft
van het geplaatste kapitaal verschaffen;

•

een vennootschap waarvan een onderneming in het handelsregister is
ingeschreven en waarvoor de coöperatie of een afhankelijke maatschappij
als vennote jegens derden volledig aansprakelijk is voor alle schulden;

"dochtermaatschappij":
•

een rechtspersoon waarin de coöperatie of één of meer van haar
dochtermaatschappijen, al dan niet krachtens overeenkomst met andere
stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de stemrechten in
de algemene vergadering kunnen uitoefenen;

•

een rechtspersoon waarvan de coöperatie of één of meer van haar
dochtermaatschappijen lid of aandeelhouder zijn en, al dan niet krachtens
overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de
helft van de bestuurders of van de commissarissen kunnen benoemen of
ontslaan, ook indien alle stemgerechtigden stemmen.

Met een dochtermaatschappij wordt gelijkgesteld een onder eigen naam
optredende vennootschap waarin de coöperatie of één of meer
dochtermaatschappijen als vennoot volledig jegens schuldeisers aansprakelijk is
voor de schulden.
Het hiervoor bepaalde geldt onverminderd het bepaalde in artikel 2:24a leden 3
en 4 Burgerlijk Wetboek.
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2.

NAAM EN ZETEL

2.1.

De coöperatie draagt de naam: Land- en tuinbouwcoöperatie AgruniekRijnvallei U.A.

2.2.

De coöperatie heeft haar statutaire zetel te Wageningen.

3.

DOEL EN BEDRIJF

3.1.

De coöperatie stelt zich ten doel met alle wettige middelen de algemene belangen van
haar leden te behartigen en de bloei en de vooruitgang van de land- en tuinbouw in haar
werkgebied te bevorderen.

3.2.

De coöperatie tracht dit doel te bereiken door het uitoefenen of doen van een bedrijf dat
omvat de aan- en verkoop, en zo nodig, de bewerking en verwerking van benodigdheden
voor het land- en tuinbouwbedrijf in de uitgebreidste zin, ten bate en voor rekening van
haar leden, alsmede ondersteuning van de bedrijfsactiviteiten van de leden middels
voorlichting en andere diensten en voorts het beheer en de financiering van
dochtermaatschappijen van haar en hun deelnemingen in andere rechtspersonen, alsmede
al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Het bedrijf van de coöperatie kan voorts omvatten die activiteiten die naar het oordeel
van het bestuur nuttig zijn of kunnen zijn voor de coöperatie.

3.3.

De coöperatie is bevoegd ter bereiking van haar voren omschreven doel, deel te nemen in
of samen te werken met andere bedrijven of ondernemingen met een soortgelijk doel als
dat van de coöperatie of met een doel dat nuttig is of kan zijn voor de coöperatie.

3.4.

De coöperatie kan overeenkomsten als die welke zij met de leden sluit ook met anderen
aangaan doch niet in een zodanige mate dat overeenkomsten met de leden slechts van
ondergeschikte betekenis zijn.

3.5.

Het werkgebied van de coöperatie is verdeeld in districten en strekt zich in hoofdzaak uit
over Nederland.

4.

LIDMAATSCHAP

4.1.

Als lid van de coöperatie kunnen alleen worden toegelaten natuurlijke personen en
rechtspersonen, die voldoen aan de navolgende eisen:

4.2.

(a)

zij zijn bekwaam om verbintenissen aan te gaan en verkeren niet in staat van
faillissement;

(b)

zij zijn binnen het werkgebied van de coöperatie betrokken bij de land- en/of
tuinbouw.

Een natuurlijk persoon of rechtspersoon, die deelneemt in een samenwerkingsvorm
zonder rechtspersoonlijkheid ter uitoefening van het bedrijf als bedoeld in artikel 4.1(b),
zoals bijvoorbeeld een maatschap, kan uitsluitend persoonlijk lid worden of zijn van de
coöperatie.
Waar in deze statuten wordt verwezen naar een samenwerkingsvorm wordt daaronder niet
verstaan een inkoopcombinatie.
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4.3.

Indien een lid van de coöperatie gaat deelnemen in een samenwerkingsvorm zonder
rechtspersoonlijkheid ter uitoefening van een bedrijf als bedoeld in artikel 4.1(b) zal
zijn/haar lidmaatschap daardoor niet worden beëindigd.

4.4.

Een lid van de coöperatie, die deelneemt in een samenwerkingsvorm zonder
rechtspersoonlijkheid, is ten opzichte van de coöperatie hoofdelijk aansprakelijk voor alle
handelingen en verplichtingen zowel van zichzelf alsook van diegenen die gezamenlijk
met hem/haar in artikel 4.1(b) bedoeld bedrijf uitoefenen.

4.5.

Indien in een samenwerkingsvorm zonder rechtspersoonlijkheid meerdere leden van de
coöperatie deelnemen, wordt ieder lid in de samenwerkingsvorm geacht voor gelijke
bedragen aan goederen en diensten per boekjaar van de coöperatie te hebben betrokken,
en aan producten aan haar te hebben geleverd, tenzij de betreffende leden een andere
verdeling opgeven ten aanzien van dat boekjaar, die alsdan schriftelijk bij het bestuur
door alle desbetreffende leden dient te worden opgegeven en wel binnen één maand na
afloop van het boekjaar van de coöperatie.

4.6.

Bedragen die door de coöperatie aan de leden in de samenwerkingsvorm zonder
rechtspersoonlijkheid zullen worden betaald, uit hoofde van leveranties door de leden,
nabetalingen, enzovoorts, zullen worden betaald op een door de deelnemers in een
samenwerkingsvorm aan te wijzen bank- of girorekening.
Door betaling van gelden op de hiervoor aangegeven wijze is de coöperatie jegens alle
personen in die samenwerkingsvorm rechtsgeldig gekweten.

4.7.

Degenen, die al dan niet gehuwd samenwonen en betrokken zijn bij de uitoefening van
een bedrijf als bedoeld in artikel 4.1(b), kunnen ieder voor zich het lidmaatschap van de
coöperatie aanvragen.
Zij worden dan geacht deel te nemen in een samenwerkingsvorm zonder
rechtspersoonlijkheid en zij zijn alsdan onderworpen aan de desbetreffende bepalingen in
deze statuten.

5.

AANVRAAG LIDMAATSCHAP
Het lidmaatschap wordt schriftelijk aangevraagd bij het bestuur.
Rechtspersonen dienen bij de aanvraag hun statuten en een uittreksel van de inschrijving
bij de Kamer van Koophandel te overleggen.
Het bestuur beslist over de toelating, van welke beslissing onverwijld schriftelijk
mededeling wordt gedaan aan de aanvrager onder vermelding van het nummer,
waaronder hij/zij als lid in de boeken van de coöperatie is ingeschreven en, indien van
toepassing, onder vermelding van de namen, voornamen en woonplaatsen of de plaats
van vestiging, van degenen met wie hij deelneemt in een samenwerkingsvorm zonder
rechtspersoonlijkheid.
In afwijking van het bepaalde in artikel 2:33 Burgerlijk Wetboek kan de algemene
vergadering, indien het bestuur besluit een natuurlijk persoon of rechtspersoon niet tot lid
toe te laten, niet alsnog tot toelating besluiten.
Wijzigingen in de samenstelling van de samenwerkingsvorm zonder
rechtspersoonlijkheid, alsmede de beëindiging daarvan worden, voor zover het de
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coöperatie betreft, geacht niet te hebben plaatsgevonden, tenzij het bestuur daarvan
schriftelijk in kennis is gesteld, in welk geval de wijziging dan wel de beëindiging, voor
wat de coöperatie betreft, wordt geacht te hebben plaatsgevonden per einde van het
boekjaar, waarin bedoeld feit zich heeft voorgedaan.
6.

LEDENREGISTER

6.1.

Er is een ledenregister van de coöperatie, dat bevat de naam, voornamen, woonplaats of
plaats van vestiging en geboortedatum van elk lid en datum van iedere toetreding.
Is een rechtspersoon lid, dan bevat het ledenregister ook de naam, adres van de persoon,
die overeenkomstig de statuten van de rechtspersoon die rechtspersoon rechtsgeldig
vertegenwoordigt.

6.2.

Tevens wordt hierin voor zover niet reeds krachtens de volgende artikelen de nodige
inschrijvingen zijn voorgeschreven, door het bestuur zo spoedig mogelijk aantekening
gehouden van het tijdstip en de wijze waarop het lidmaatschap is geëindigd.

6.3.

Dit ledenregister is genummerd en wordt door het bestuur nauwkeurig bijgehouden.

6.4.

Indien een lid tevens een elektronisch adres aan de coöperatie bekend heeft gemaakt ten
einde dit elektronische adres, tezamen met de overige in artikel 6.1 genoemde gegevens,
in het register op te nemen, wordt dit elektronische adres mede geacht bekend te zijn
gemaakt met als doel het langs elektronische weg ontvangen van alle kennisgevingen,
aankondigingen en mededelingen alsmede oproepingen voor een algemene vergadering.
Een langs elektronische weg toegezonden bericht dient leesbaar en reproduceerbaar te
zijn.

7.

EINDE LIDMAATSCHAP

7.1.

Het lidmaatschap eindigt door:
(a)

overlijden van een lid, of indien het lid een rechtspersoon is, door het ophouden
te bestaan;

(b)

opzegging door het lid overeenkomstig artikel 8;

(c)

opzegging door het bestuur namens de coöperatie, ingevolge artikel 8;

(d)

ontzetting ingevolge artikel 9.

7.2.

Bij het eindigen van het lidmaatschap vervallen alle daaraan verbonden rechten, met
inbegrip van elk recht, hoe ook genoemd, op het vermogen van de coöperatie.

8.

OPZEGGING LIDMAATSCHAP

8.1.

Een lid kan te allen tijde zijn/haar lidmaatschap opzeggen, terwijl het daartoe verplicht is,
wanneer het niet meer voldoet aan de vereisten, voor het lidmaatschap gesteld.

8.2.

Evenwel eindigt bij opzegging het lidmaatschap slechts aan het einde van het boekjaar, en
wel aan het einde van het lopende boekjaar, wanneer de opzegging ten minste drie
maanden daarvoor heeft plaatsgehad, en aan het einde van het volgende boekjaar,
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wanneer die termijn niet in acht is genomen.
8.3.

Opzegging van het lidmaatschap kan slechts schriftelijk geschieden.

8.4.

Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand
nadat hem een besluit is meegedeeld tot omzetting van de coöperatie in een andere
rechtsvorm of tot juridische fusie of juridische splitsing.

8.5.

De coöperatie kan het lidmaatschap opzeggen wanneer gedurende een aangesloten
periode van een jaar een lid niet voor ten minste tweeduizend vijfhonderd euro
(EUR 2.500,--) aan benodigdheden en diensten van of door bemiddeling van de
coöperatie of van een of meer van haar dochtermaatschappijen heeft betrokken en voorts
wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten door de statuten voor het
lidmaatschap gesteld te voldoen, alsook in geval van ontbinding wanneer een lid een
rechtspersoon is en voorts wanneer redelijkerwijze van de coöperatie niet gevergd kan
worden het lidmaatschap te laten voortduren.

8.6.

Deze opzegging door het bestuur geschiedt schriftelijk, onder vermelding van de reden en
van de dagtekening.

8.7.

Het bestuur is verplicht om zo spoedig mogelijk van deze opzegging aantekening te doen
in het ledenregister.

8.8.

Het lidmaatschap eindigt in dit geval overeenkomstig het bepaalde in artikel 8.2.

8.9.

Indien de coöperatie het lidmaatschap opzegt op grond van het feit dat een lid gedurende
een aangesloten periode van een jaar geen benodigdheden en diensten van of door
bemiddeling van de coöperatie of van een of meer van haar dochtermaatschappijen heeft
betrokken kan het bestuur dat lid tot oud-lid benoemen.
Het bestuur kan bij reglement weergeven wat de rechten en plichten van oud-leden zijn
en hoe het zijn van oud-lid kan eindigen.

9.

ONTZETTING UIT LIDMAATSCHAP

9.1.

Ontzetting uit het lidmaatschap kan geschieden door het bestuur, indien een lid in strijd
handelt met de statuten, reglementen of besluiten van de coöperatie, dan wel de
coöperatie op onredelijke wijze benadeelt.

9.2.

Een lid van het bestuur kan in de hier vorengenoemde gevallen slechts worden ontzet
door de algemene vergadering.

9.3.

Het bestuur geeft van een besluit tot ontzetting onverwijld in een aangetekend schrijven
met vermelding van de redenen kennis aan het betrokken lid.

9.4.

Het ontzette lid, behalve wanneer het een lid van bestuur betreft, heeft gedurende een
maand na de datum van verzending van de kennisgeving, recht van beroep op de
algemene vergadering die in hoogste instantie beslist en welke beslissingen eveneens
zoals in artikel 9.3 omschreven aan het betrokken lid wordt meegedeeld.

9.5.

Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk na het verstrijken van de termijn van beroep of, in
geval van beroep, op de dag, waarop het besluit tot ontzetting door de algemene
vergadering wordt bekrachtigd.
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9.6.

Een ontzet lid is als zodanig geschorst vanaf de dag van ontvangst van het bestuursbesluit
tot ontzetting.
Tijdens deze schorsing is het lid gehouden al zijn verplichtingen jegens de coöperatie na
te komen tot op het tijdstip waarop de ontzetting definitief is geworden.
Een geschorst lid is evenwel niet bevoegd stemrecht uit te oefenen, met dien verstande
dat hij toegang heeft tot de algemene vergadering en daarin het woord mag voeren voor
zover zijn besluit tot ontzetting aan de orde is.

10.

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN

10.1.

De leden hebben het recht gebruik te maken van de diensten van de coöperatie en
voorstellen in te dienen ter behandeling in de algemene vergadering, deel te nemen aan de
algemene vergaderingen en aan de daar plaats hebbende besprekingen, stemmingen en
verkiezingen.

10.2.

Zij mogen inzage nemen van de notulen van de algemene vergadering, het ledenregister,
de rekening en verantwoording van het bestuur en van één en ander afschrift of uittreksel
vorderen.
Eventueel hieraan verbonden kosten kunnen door het bestuur in rekening worden
gebracht.

10.3.

Zij zijn verplicht de statuten en rechtsgeldige reglementen of besluiten van de algemene
vergadering en het bestuur getrouw na te komen en de belangen van de coöperatie naar
vermogen voor te staan.

11.

AANSPRAKELIJKHEID
Noch zij die bij de ontbinding van de coöperatie lid zijn, noch zij wier lidmaatschap
voordien is beëindigd, zijn tegenover de coöperatie voor een tekort aansprakelijk.

12.

BESTUUR, SAMENSTELLING

12.1.

Het bestuur bestaat uit ten minste vijf leden, leden van de coöperatie, die benoemd
worden door de algemene vergadering.
De benoeming van een lid-rechtspersoon tot lid van het bestuur kan behelzen, dat de
benoeming wordt gedaan om reden van een bij de benoeming te noemen natuurlijk
persoon, die een bepaalde, bij de benoeming uitdrukkelijk te vermelden functie als
bestuurder of anderszins bij het te benoemen lid bekleedt.
Een voorstel tot benoeming van een bestuurslid kan slechts plaatsvinden door het bestuur,
na overleg met de districtsraad.
Bij keuze van de bestuursleden zal ernaar worden gestreefd, dat alle delen van het
werkgebied van de coöperatie dan wel van het bedrijf dat ze doet uitoefenen, zoveel
mogelijk in het bestuur worden vertegenwoordigd, alsook de verschillende sectoren van
het land- en tuinbouwbedrijf binnen de coöperatie naar hun relatieve belang zijn
vertegenwoordigd.

12.2.

In geval in een vacature in het bestuur moet worden voorzien, zal het bestuur een voorstel
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tot benoeming van één of meer bestuursleden doen.
Het bestuur is bevoegd op verzoek van ten minste vijftien leden het voorstel tot
benoeming aan te vullen met één of meer personen, mits de kandidaatstelling ten minste
vijf werkdagen vóór het houden van de algemene vergadering door de leden schriftelijk
bij het bestuur wordt ingediend en ondertekend is door ten minste vijftien leden.
12.3.

Het bestuur kan zich bij de uitvoering van haar taak laten bijstaan door één of meer
adviseurs met de titel van adviserend bestuurslid, die in het bestuur een adviserende stem
hebben.
De aanstelling van een adviserend bestuurslid geschiedt voor een door het bestuur vast te
stellen periode en kan te allen tijde onmiddellijk door het bestuur worden beëindigd.

12.4.

Personen, die de pensioengerechtigde leeftijd (waarop recht op ouderdomspensioen
ontstaat) als bedoeld in de artikel 7a lid 1 van de Algemene Ouderdomswet hebben
bereikt, zijn als bestuurslid noch benoembaar, noch herbenoembaar.
De bestuursleden treden uiterlijk af na afloop van de eerste algemene vergadering die
gehouden wordt nadat vier jaar na zijn laatste benoeming zijn verstreken.
De bestuursleden treden periodiek af volgens een door het bestuur op te maken rooster.
De afgetredenen zijn slechts tweemaal terstond herbenoembaar, met uitzondering van de
voorzitter, die tweemaal terstond herbenoembaar is en indien hij in de derde
zittingstermijn tot voorzitter gekozen is, nog eenmaal herbenoembaar is.
Indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, zulks uitsluitend ter
beoordeling van de algemene vergadering, kan de algemene vergadering op voorstel van
het bestuur afwijken van het bepaalde in dit artikel 12.4 voor wat betreft de beperkingen
gesteld aan de (her)benoembaarheid van een bestuurslid.

12.5.

Het lidmaatschap van het bestuur eindigt voorts:
•

door bedanken;

•

door overlijden;

•

voor zover het betreft een lid-rechtspersoon van het bestuur, van welk lid het
benoemingsbesluit ingevolge het bepaalde in artikel 12.1 de naam en functie
van een persoon behelst, indien en zodra die persoon ophoudt gemelde functie
bij dat lid te bekleden;

•

voor zover het betreft een lid-rechtspersoon van het bestuur, door overdracht
van zeggenschap, direct of indirect, over het lid-rechtspersoon zoals bedoeld in
het SER-besluit Fusiegedragsregels 2015, ook indien die regels niet van
toepassing zijn, met dien verstande dat waar in bedoelde gedragsregels is
bedoeld onderneming, in dit verband lid-rechtspersoon dient te worden gelezen;

•

een maand na een schriftelijke mededeling door zijn medebestuurders wegens
het niet voldoen van zijn financiële verplichtingen ten opzichte van de
coöperatie of dochtermaatschappij, zoals deze blijken uit de boekhouding van
de coöperatie of een dochtermaatschappij, en de bestuurder na deze maand nog
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steeds niet aan deze verplichtingen heeft voldaan.
12.6.

Leden van het bestuur mogen niet in dienst zijn van de coöperatie.

12.7.

Een benoeming, geschied in strijd met bovenvermelde vereisten, is ongeldig.

12.8.

Wanneer door vacatures het aantal in functie zijnde bestuursleden daalt beneden vijf,
blijven de in functie zijnde bestuursleden bevoegd de werkzaamheden van het bestuur
normaal voort te zetten, met dien verstande dat in de eerstvolgende algemene vergadering
moet worden voorzien in de ontstane vacature(s).

12.9.

Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een algemeen
plaatsvervanger.

12.10.

De bezoldiging en andere arbeidsvoorwaarden van het bestuur wordt vastgesteld door de
districtsraad.

13.

BESTUUR, SCHORSING BESTUURSLEDEN

13.1.

Een bestuurslid kan door de algemene vergadering worden geschorst voor een termijn
van ten hoogste zes weken, wanneer het naar het oordeel van de algemene vergadering
zijn taak niet behoorlijk vervult.

13.2.

Een bestuurslid kan, ook buiten het geval van schorsing door de algemene vergadering te
allen tijde worden ontslagen.

14.

BESTUUR, BESLUITVORMING

14.1.

Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter en/of één derde van de bestuursleden dit
wenselijk oordeelt, doch ten minste één keer per kwartaal.
De vergaderingen van het bestuur worden door of namens de voorzitter bijeengeroepen.

14.2.

Geen besluit kan worden genomen, wanneer niet de meerderheid van de bestuursleden
aanwezig is.
Een lid van het bestuur kan zich niet door een mede-lid laten vertegenwoordigen.

14.3.

Besluiten in de vergadering van het bestuur kunnen slechts worden genomen bij
meerderheid van het totaal aantal stemmen, dat door alle ter vergadering aanwezige leden
van het bestuur kan worden uitgebracht, doch uitsluitend indien de meerderheid van de
leden aanwezig is.
Ieder lid van het bestuur brengt één stem uit.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

14.4.

Ter goedkeuring van de algemene vergadering zijn onderworpen besluiten van het
bestuur omtrent:
(a)

uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de
coöperatie of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap
of vennootschap onder firma waarvan de coöperatie volledig aansprakelijke
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vennote is;

14.5.

(b)

het aanvragen van een notering of van het intrekken van een notering van de in
dit artikel 14.4(a) bedoelde stukken in de prijscourant van enige beurs;

(c)

het aangaan of verbreken van de duurzame samenwerking van de coöperatie of
een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap,
dan wel als volledig aansprakelijke vennoot in een commanditaire vennootschap
of een vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van
ingrijpende betekenis is voor de coöperatie;

(d)

het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste één derde van het
bedrag van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans met
toelichting van de coöperatie, door deze of een afhankelijke maatschappij in het
kapitaal van de vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen
van zulk een deelneming;

(e)

investeringen welke een bedrag vereisen, gelijk aan ten minste één derde van
het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans met toelichting van de
coöperatie;

(f)

het aangaan of verhogen van leningen en kredieten, alsmede het vestigen van
hypotheken, voor zover daarmee een bedrag gemoeid is van ten minste één
derde van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans met
toelichting van de coöperatie;

(g)

het verstrekken van borgtochten en het afgeven van garanties ten behoeve van
de leden al dan niet ten behoeve van hun deelneming aan kredietregelingen in
verband met de financiering voor het uitoefenen van een land- en
tuinbouwbedrijf, voor zover daarmee het uitstaande totale volume aan
voormelde borgtochten en garanties een bedrag van ten minste één derde van
het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans met toelichting van de
coöperatie zal overschrijden;

(h)

het verkopen, het vervreemden, verhuren of bezwaren van registergoederen ter
waarde van ten minste één derde van het bedrag van het eigen vermogen
volgens de laatst vastgestelde balans met toelichting van de coöperatie.

Ter goedkeuring van de districtsraad zijn onderworpen besluiten van het bestuur omtrent:
(a)

het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste één vijfde maar
minder dan één derde van het bedrag van het eigen vermogen volgens de laatst
vastgestelde balans met toelichting van de coöperatie, door deze of een
afhankelijke maatschappij in het kapitaal van de vennootschap, alsmede het
ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;

(b)

investeringen welke een bedrag vereisen, van ten minste één vijfde maar minder
dan één derde van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans met
toelichting van de coöperatie;

(c)

het aangaan of verhogen van leningen en kredieten, alsmede het vestigen van
hypotheken, van ten minste twee miljoen vijfhonderdduizend euro (EUR
2.500.000,--) maar minder dan één derde van het eigen vermogen volgens de
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laatst vastgestelde balans met toelichting van de coöperatie;
(d)

het verstrekken van borgtochten en het afgeven van garanties ten behoeve van
de leden ten behoeve van hun deelneming aan kredietregelingen in verband met
de financiering voor het uitoefenen van een land- en tuinbouwbedrijf, voor
zover daarmee het uitstaande totale volume aan voormelde borgtochten en
garanties gelijk is aan een bedrag van ten minste één tiende maar minder dan
één derde van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans met
toelichting van de coöperatie;

(e)

het verstrekken van borgtochten en het afgeven van garanties ten behoeve van
de leden anders dan ten behoeve van de deelneming van leden aan
kredietregelingen in verband met de financiering voor het uitoefenen van een
land- en tuinbouwbedrijf, voor zover daarmee het uitstaande totale volume aan
voormelde borgtochten en garanties gelijk is aan een bedrag van ten minste één
miljoen tweehonderd vijftigduizend euro (EUR 1.250.000,--) maar minder dan
één derde van het bedrag van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde
balans met toelichting van de coöperatie;

(f)

het verkopen, het vervreemden, verhuren of bezwaren van registergoederen ter
waarde van ten minste één vijfde maar minder dan één derde van het bedrag van
het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans met toelichting van de
coöperatie;

(g)

het huren van grond, van gebouwen en van machines, voor ten minste
vijfhonderdduizend euro (EUR 500.000,--) en de duur van de
huurovereenkomst een periode van tien jaar overschrijdt;

(h)

het uitoefenen van stemrecht op aandelen in een dochtermaatschappij;

(i)

een voorstel tot wijziging van de statuten;

(j)

een voorstel tot ontbinding van de coöperatie.

14.6.

Het ontbreken van de goedkeuring van de algemene vergadering respectievelijk
districtsraad op een besluit als bedoeld in artikel 14.4 respectievelijk artikel 14.5 tast de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of bestuurders niet aan.

15.

BESTUURSTAAK

15.1.

Aan het bestuur is opgedragen het bestuur van de coöperatie, alsmede de uitvoering van
de besluiten van de algemene vergadering.

15.2.

Het bestuur heeft alle bevoegdheid, welke bij deze statuten niet aan de algemene
vergadering of districtsraad is voorbehouden, meer in het bijzonder zijn de beslissingen
van het bestuur als bedoeld in artikel 14.4 respectievelijk artikel 14.5, onderworpen aan
de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering respectievelijk de
districtsraad.

15.3.

Het bestuur is in het bijzonder verplicht:
(a)

te zorgen dat de statuten en reglementen worden nageleefd;
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(b)

toezicht te houden op de verrichtingen van de directie;

(c)

jaarlijks 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 deze voor aan de leden ter inzage ten kantore van de coöperatie.
Binnen deze termijn legt het bestuur ook het bestuursverslag ter inzage voor de
leden.
De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering die het bestuur
uiterlijk één maand na afloop van de termijn doet houden.
Het bestuur draagt voorts zorg dat de opgemaakte jaarrekening, het
bestuursverslag en de overige volgens de wet toe te voegen gegevens vanaf de
oproep voor de algemene vergadering, bestemd tot behandeling van de
jaarrekening, ten kantore van de coöperatie aanwezig zijn.
De leden kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van
verkrijgen;

(d)

na vaststelling van de jaarrekening, deze jaarrekening door alle bestuursleden
van haar handtekening te laten voorzien, ontbreekt de handtekening van één of
meer bestuursleden, dan wordt daarvan onder opgaaf van redenen melding
gemaakt;

(e)

binnen acht dagen na de vaststelling van de jaarrekening door de algemene
vergadering een afschrift van de jaarrekening en van de daarbij behorende
verklaring van de registeraccountant neer te leggen bij het handelsregister.

16.

VERTEGENWOORDIGING

16.1.

De coöperatie wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd:
(a)

hetzij door het bestuur;

(b)

hetzij door de voorzitter van het bestuur, dan wel zijn plaatsvervanger, en de
secretaris van het bestuur, dan wel zijn plaatsvervanger, gezamenlijk.

In alle gevallen waarin de coöperatie een tegenstrijdig belang heeft met een of meer
bestuursleden, kan de algemene vergadering één of meer personen aanwijzen om de
coöperatie te vertegenwoordigen.
16.2.

Het bestuur is bevoegd de directie en/of anderen schriftelijk te machtigen, om namens de
coöperatie daden van zakelijk beheer te verrichten en te tekenen, zowel voor ontvangst
van gelden als voor hetgeen het bestuur hem (hen) verder mocht opdragen.
De gemachtigde is voor zijn handelingen verantwoordelijk tegenover het bestuur.

17.

DIRECTIE

17.1.

De leiding van het bedrijf wordt, onder toezicht en onder verantwoordelijkheid van het
bestuur, opgedragen aan een directie, die uit één of meer personen bestaat en die
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tegenover het bestuur verantwoordelijk is.
17.2.

De leden van de directie worden door het bestuur benoemd en ontslagen.
Tot lid van de directie kunnen slechts benoemd worden personen die bestuurder zijn van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AgruniekRijnvallei Holding
B.V., met zetel te Wageningen.
Zodra het lid van de directie ophoudt bestuurder te zijn bij AgruniekRijnvallei Holding
B.V., houdt hij tevens op lid te zijn van de directie.

17.3.

Het bestuur is bevoegd één of meer directeuren te schorsen voor ten hoogste zes weken.

17.4.

De bevoegdheden en verplichtingen van de directie kunnen nader worden geregeld in een
door het bestuur op te stellen instructie.
Deze instructie regelt, indien er meer dan één directeur is, tevens hun onderlinge
verhouding.
Het bestuur kan aan de directie te allen tijde opdrachten verstrekken en kan de in dit
artikel 17.4 genoemde instructie te allen tijde wijzigen.

17.5.

De bezoldiging en andere arbeidsvoorwaarden van de directie worden vastgesteld door
het bestuur.

17.6.

Een lid van de directie is verplicht bij schorsing of ontslag onmiddellijk alle registers,
boeken en bescheiden, de kas en al wat hij voorts van de coöperatie onder zich mocht
hebben, aan het bestuur af te geven.

17.7.

Een lid van de directie kan niet tevens lid zijn van het bestuur.

18.

DISTRICTEN

18.1.

Het geografisch werkgebied van de coöperatie wordt door het bestuur, in overleg met de
districtsbesturen, in districten verdeeld.

18.2.

Het bestuur stelt na overleg met de betrokken districtsbesturen de grenzen van de
districten vast.

18.3.

De leden behoren tot het district, waarin zij woonachtig zijn.
Indien een lid voor indeling in meer dan één district in aanmerking komt, beslist het
bestuur na overleg met de districtsbesturen van de betrokken districten over de indeling.

18.4.

Een lid kan op zijn verzoek door het bestuur bij een ander district worden ingedeeld.

19.

DISTRICTSBESTUUR

19.1.

Ieder district heeft een districtsbestuur bestaande uit ten minste drie personen.
Het bestuur stelt vast uit hoeveel leden het districtsbestuur zal bestaan.
Het bestuur houdt daarbij rekening met de ledenomzet in het betreffende district.
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Een districtsbestuurder kan niet tevens bestuurslid zijn van de coöperatie.
19.2.

Een districtsbestuur wordt door en uit leden van het district in een districtsvergadering
benoemd.
Een voorstel tot benoeming van een districtsbestuurder kan slechts plaatsvinden door het
bestuur.
Het districtsbestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

19.3.

De leden van het districtsbestuur worden benoemd voor een periode van vier jaar en
treden af volgens een door het districtsbestuur op te maken rooster.
De afgetredenen zijn slechts eenmaal terstond herkiesbaar.
Voor de benoeming, benoembaarheid en aftreding van de districtsbestuurders zijn de
bepalingen zoals opgenomen in de artikelen 12.1, 12.2, 12.5 en 12.7 van overeenkomstige
toepassing.

19.4.

Het districtsbestuur heeft tot taak de belangen van de leden van het district in de
coöperatie te behartigen.

19.5.

Het districtsbestuur verstrekt het bestuur en de directie alle inlichtingen die nuttig of
nodig zijn voor een goede afwikkeling van hun zaken in hun gebied en geeft gevraagd of
ongevraagd advies in alles wat de belangen van de coöperatie raakt.

20.

DISTRICTSVERGADERING

20.1.

Het districtsbestuur belegt een vergadering van de leden uit het district
(districtsvergadering) zo dikwijls het dit nodig vindt, maar ten minste eenmaal per jaar.
De oproep tot een dergelijke vergadering zal geschieden door middel van een oproep aan
elk lid van het district afzonderlijk gericht of door een oproep in een landelijk verspreid
dagblad.
Deze oproep moet minstens tien dagen vóór het houden van de vergadering zijn gedaan.

20.2.

Het districtsbestuur is verplicht tot bijeenroeping van een districtsvergadering indien één
tiende van het aantal leden van het district daartoe schriftelijk en onder opgaaf van
redenen het verzoek doet.
De verplichting tot het bijeenroepen van een districtsvergadering rust eveneens op het
districtsbestuur in het geval dat het bestuur van de coöperatie dit verlangt.

20.3.

Indien het districtsbestuur geen gehoor geeft aan het in artikel 20.2 bedoelde verzoek van
een aantal leden en de oproep voor de districtsvergadering niet binnen veertien dagen na
indiening van het verzoek is verzonden of gedaan, of de vergadering niet binnen vier
weken na indiening van het verzoek wordt gehouden, kunnen de verzoekers het bestuur
vragen een districtsvergadering te beleggen op deze wijze als bedoeld in artikel 20.4 en in
het geval dat het bestuur weigert aan het verzoek te voldoen, zelf tot bijeenroeping van de
vergadering overgaan, met inachtneming van het ter zake van het oproepen van
districtsvergaderingen bepaalde.
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In zodanig geval kiest de districtsvergadering zelf een voorzitter voor de desbetreffende
districtsvergadering.
20.4.

Indien een districtsbestuur geen gehoor geeft aan het verlangen van het bestuur van de
coöperatie een districtsvergadering te beleggen, dan is het bestuur van de coöperatie
bevoegd een districtsvergadering bijeen te roepen waarbij het de in artikel 20.3 gestelde
termijnen in acht dient te nemen.

20.5.

In zodanig geval wijst het bestuur van de coöperatie een voorzitter aan voor de
betreffende districtsvergadering.

20.6.

De districtsvergadering heeft onder meer tot doel:

20.7.

•

het behandelen van aangelegenheden die door het districtsbestuur, de
districtsraad, het bestuur of door de leden van het district aan de orde worden
gesteld;

•

het behandelen van de jaarstukken van de coöperatie;

•

het benoemen van de leden van het districtsbestuur op voorstel van het bestuur.

Tot de districtsvergadering hebben toegang:
•

de leden die tot het district behoren;

•

de gemachtigden van de leden; hiervoor is artikel 22.13 van toepassing;

•

de leden van het bestuur;

•

de leden van de directie;

•

de door het bestuur toegelaten personen.

20.8.

Elk tot het district behorende lid heeft recht op het uitbrengen van één stem in de
districtsvergadering.

20.9.

Het bepaalde in artikel 24 is van overeenkomstige toepassing op stemmingen in de
districtsvergaderingen.

20.10.

Het notuleren van de districtsvergaderingen zal geschieden door of namens het bestuur.

21.

DISTRICTSRAAD

21.1.

De districtsraad is samengesteld uit de leden van de districtsbesturen.

21.2.

De districtsraad vergadert ten minste tweemaal per jaar en voorts zo dikwijls het bestuur
en/of één derde van de leden van de districtsraad dit wenselijk oordeelt, waarvan éénmaal
voorafgaand aan de algemene vergadering waarin de jaarrekening van de coöperatie
behandeld wordt.

21.3.

De voorzitter van het bestuur treedt tevens op als voorzitter van de vergadering van de
districtsraad.
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21.4.

De vergaderingen van de districtsraad zullen worden bijeengeroepen door of namens de
voorzitter van het bestuur.

21.5.

De oproep tot een dergelijke vergadering zal geschieden door middel van een oproep aan
elk lid van de districtsraad afzonderlijk gericht.

21.6.

Deze oproep moet minstens tien dagen vóór het houden van de vergadering zijn gedaan.

21.7.

Het bestuur is verplicht tot bijeenroeping van een vergadering van de districtsraad indien
één derde van het aantal leden van de districtsraad daartoe schriftelijk en onder opgaaf
van redenen het verzoek doet.

21.8.

Indien het bestuur geen gehoor geeft aan het in artikel 21.7 bedoelde verzoek van een
aantal leden en de oproep voor de vergadering van de districtsraad niet binnen veertien
dagen na indiening van het verzoek is verzonden of gedaan, of de vergadering niet binnen
vier weken na indiening van het verzoek wordt gehouden, kunnen de verzoekers zelf tot
bijeenroeping van de vergadering overgaan, met inachtneming van het ter zake van het
oproepen van vergaderingen van de districtsraad bepaalde.

21.9.

In zodanig geval kiest de vergadering van de districtsraad zelf een voorzitter voor de
desbetreffende vergadering.

21.10.

Elk lid van de districtsraad heeft recht op het uitbrengen van één stem in de vergadering
van de districtsraad.

21.11.

Het bepaalde in artikel 24 is van overeenkomstige toepassing op stemmingen in
vergaderingen van de districtsraad.

21.12.

Het notuleren van de vergaderingen van de districtsraad zal geschieden door of namens
het bestuur.

21.13.

De districtsraad heeft tot taak de belangen van de leden te behartigen.

21.14.

De districtsraad verstrekt het bestuur en de directie alle inlichtingen die nuttig of nodig
zijn voor een goede afwikkeling van hun zaken en geeft gevraagd of ongevraagd advies
in alles wat de belangen van de coöperatie raakt.
Voorts is de districtsraad bevoegd de bestuursbesluiten als bedoeld in artikel 14.5 goed te
keuren.

21.15.

De algemene vergadering kan aan één of meer leden van de districtsraad een vergoeding
toekennen voor de kosten gemaakt in de uitoefening van hun functie en/of een vergoeding
voor het bij de vergaderingen van de districtsraad aanwezig zijn.

22.

ALGEMENE VERGADERING

22.1.

De algemene vergadering is samengesteld uit de leden van de coöperatie.

22.2.

Aan de algemene vergadering komen voorts alle bevoegdheden toe die niet door de wet
of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

22.3.

Indien de algemene vergadering uitgeschreven is door het bestuur, is het bestuur bevoegd
om te beslissen dat ook andere personen, dan de hiervoor genoemde, de vergadering
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zullen bijwonen en het woord kunnen voeren.
22.4.

Indien de algemene vergadering op een andere wijze dan door het bestuur wordt
bijeengeroepen, beslist de voorzitter van die vergadering over de toelating van andere
personen.

22.5.

Het bestuur roept de algemene vergadering bijeen, zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt,
of wanneer het daartoe volgens de wet of statuten verplicht is.

22.6.

Tevens is het bestuur verplicht tot bijeenroeping van de algemene vergadering, wanneer
ten minste een zodanig aantal leden, dat bevoegd is tot het uitbrengen van één twintigste
gedeelte van de stemmen hiertoe schriftelijk, onder opgave van redenen het verzoek doet,
welke algemene vergadering moet plaatsvinden binnen vier weken nadat het verlangen tot
bijeenroeping als voren is kenbaar gemaakt.

22.7.

Indien binnen veertien dagen geen bijeenroeping is geschied, tegen een tijdstip binnen
voormelde termijn van vier weken, kan namens hen die de vergadering hebben
aangevraagd, de eerste ondertekenaar van het verzoek, met inachtneming van de
voorschriften tot bijeenroeping overgaan.

22.8.

In het geval, zoals in artikel 22.7 bedoeld, treedt als voorzitter van de vergadering op
degene die daartoe door de leden, die de vergadering hebben aangevraagd, wordt
aangewezen.
Hetzelfde geldt voor de secretaris.

22.9.

Behalve in het geval als genoemd in artikel 22.8, treedt als voorzitter van de algemene
vergadering op de voorzitter van het bestuur.

22.10.

De oproeping tot een algemene vergadering wordt ten minste tien dagen tevoren
schriftelijk aan elk van de leden bekendgemaakt.
Zij houdt in de plaats waar en het tijdstip waarop de vergadering wordt gehouden,
zomede de punten van behandeling.
De agenda voor de algemene vergadering wordt als regel opgesteld door het bestuur.

22.11.

Over onderwerpen, welke niet onder de punten van behandeling zijn opgenomen, kan in
een algemene vergadering geen besluit worden genomen indien één tiende of meer van de
stemgerechtigden zich tegen een daartoe strekkend voorstel verzet.

22.12.

De voorzitter heeft te allen tijde het recht de discussie over een zaak op te schorten of te
sluiten, dan wel een lid het gegeven woord bij misbruik te ontnemen.
Hij kan tevens, na zijn medebestuursleden gehoord te hebben, te allen tijde de
vergadering schorsen of sluiten, ook al is de agenda niet afgehandeld.
In dat geval kondigt hij een nieuwe algemene vergadering aan, die dan binnen drie weken
moet plaatsvinden.
Het ter algemene vergadering van de coöperatie uitgesproken oordeel van de voorzitter
dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend.
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Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel van de voorzitter de juistheid
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 stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke
stemming.
22.13.

Ieder van de leden heeft het recht zich ter algemene vergadering te doen
vertegenwoordigen door een mede-lid of door een op het bedrijf werkzaam zijnde
huisgenoot/huisgenote of door zijn bedrijfsleider/bedrijfsleidster.
Niemand kan ter vergadering meer dan één mede-lid vertegenwoordigen.

22.14.

Een lid kan zich niet laten vertegenwoordigen door een lid van het bestuur.

22.15.

Van de bevoegdheid van de vertegenwoordigers moet blijken door een schriftelijke
volmacht, tijdig voor het houden van de vergadering bij de voorzitter in te dienen.

22.16.

Ten minste één algemene vergadering, de jaarvergadering, wordt telkenjare gehouden en
wel binnen een maand na de in artikel 15.3(c) toepasselijke termijn.
In deze vergadering wordt het bestuursverslag van het bestuur behandeld, alsmede de
jaarrekening zoals opgesteld door het bestuur, welke aan de algemene vergadering ter
vaststelling wordt voorgelegd en vergezeld gaat van een verklaring, die een
registeraccountant over de jaarrekening aflegde.
Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is geweest, zal aan de
algemene vergadering het voorstel worden gedaan decharge te verlenen aan het bestuur
voor het in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur voor zover hiervan uit de
jaarrekening blijkt of in de algemene vergadering mededelingen zijn gedaan.

22.17.

Zij beslist over klachten omtrent bestuursorganen.

22.18.

Voorts beslist zij, waar een beslissing aan haar is overgedragen.

23.

STEMRECHT

23.1.

Ieder lid heeft in de algemene vergadering het recht ten minste één stem uit te brengen.

23.2.

Voor leden die in een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid hun bedrijf
uitoefenen, geldt dat hun gezamenlijk aantal stemmen gebaseerd is op de gezamenlijkheid
van de coöperatie of van de dochtermaatschappij die de coöperatie haar bedrijf doet
uitoefenen betrokken en/of geleverde goederen en diensten.
De verdeling van het aldus vastgestelde aantal stemmen over de leden binnen een
samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid vindt plaats op grond van het
bepaalde in artikel 4.5.
Bij de berekening van het aantal stemmen per lid worden gebroken getallen naar boven
afgerond tot hele getallen.

23.3.

Het aantal stemmen, dat een lid in de algemene vergadering kan uitbrengen hangt af van
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de geldelijke afname van en leveringen aan de coöperatie of aan de dochtermaatschappij
die de coöperatie haar bedrijf doet uitoefenen door het lid gedurende het laatst afgesloten
boekjaar .
Dit aantal stemmen wordt als volgt berekend:
•

van nul tot en met vijfentwintigduizend euro (EUR 25.000,--) één stem;

•

boven vijfentwintigduizend euro (EUR 25.000,--) tot en met éénhonderdduizend
euro (EUR 100.000,--) drie stemmen;

•

boven éénhonderdduizend euro (EUR 100.000,--) tot en met tweehonderd
vijftigduizend euro (EUR 250.000,--) zes stemmen;

•

boven tweehonderd vijftigduizend euro (EUR 250.000,--) tot en met
vijfhonderdduizend euro (EUR 500.000,--) negen stemmen;

•

boven vijfhonderdduizend euro (EUR 500.000,--) twaalf stemmen.

24.

BESLUITVORMING, STEMMINGEN

24.1.

Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij de statuten
een grotere meerderheid voorschrijven.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

24.2.

Bij verkiezingen en benoemingen wordt de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
geldige stemmen vereist.
Is deze bij de eerste stemming niet verkregen, dan wordt tot een tweede vrije stemming
overgegaan.
Wanneer ook dan nog geen volstrekte meerderheid is verkregen, wordt een herstemming
gehouden tussen de twee personen, die de meeste stemmen hebben verkregen, zo nodig
na tussenstemming.

24.3.

Indien bij tussenstemmingen of eindstemmingen de stemmen staken, beslist het lot.

24.4.

Over zaken kan mondeling, over personen moet schriftelijk worden gestemd met gesloten
briefjes.

24.5.

Blanco stemmen en niet of niet behoorlijk ingevulde stembriefjes zijn van onwaarde en
worden bij de bepaling van de vereiste meerderheid afgetrokken van het totaal aantal
uitgebrachte stemmen.

24.6.

Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al is dit buiten vergadering genomen, heeft,
mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de
algemene vergadering.

25.

NOTULEN

25.1.

Van het verhandelde in de vergaderingen van de organen en de colleges van de coöperatie
worden steeds notulen gehouden.
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25.2.

De notulen worden onder verantwoordelijkheid van de secretaris van de vergadering
opgesteld met volledige en letterlijke vermelding van de genomen besluiten.
Zij worden na bekendmaking of voorlezing in dezelfde, of in de eerstvolgende
vergadering al of niet gewijzigd vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend door de
voorzitter en secretaris van de vergadering.

26.

BOEKJAAR EN JAARREKENING

26.1.

Het boekjaar van de coöperatie is verdeeld in een aangesloten reeks van dertien perioden
van vier weken.
Het boekjaar eindigt met het dichtst bij éénendertig december liggende einddatum van
een periode, met dien verstande dat deze einddatum niet verder dan zeven dagen van
éénendertig december verwijderd mag liggen.
Te dien einde wordt het boekjaar periodiek met zeven dagen verlengd.

26.2.

Na afloop van het boekjaar worden de boeken door het bestuur gesloten.
Het houden en afsluiten van de boeken, zomede het opmaken van de jaarstukken
geschiedt met inachtneming van de desbetreffende wettelijke bepalingen en voor het
overige volgens bedrijfseconomische normen.

27.

WINSTBESTEMMING

27.1.

Van de winst over enig boekjaar genoten zal allereerst worden gereserveerd een bedrag
dat nodig is voor de noodzakelijke voorzieningen alsmede een bedrag gelijk aan de winst
die kan worden toegerekend aan de verkoop in het desbetreffende boekjaar van materiële
en/of financiële vaste activa.

27.2.

Het bestuur bepaalt welk gedeelte van het na toepassing van het in artikel 27.1 resterende
bedrag wordt gereserveerd.

27.3.

De in overeenstemming met het bepaalde in de artikelen 27.1 en 27.2 gevormde reserve
mag tijdens het bestaan van de coöperatie niet onder de leden worden verdeeld.
Een in enig jaar geleden verlies zal hierop kunnen worden afgeschreven.

27.4.

Het na reservering overblijvende gedeelte van de winst staat ter beschikking van de
algemene vergadering.

27.5.

Ingeval er ten gevolge van een uitkering aan leden-rechtspersonen een belastingnadeel
voor de coöperatie ontstaat, kan het bestuur bepalen dat dit belastingnadeel op die ledenrechtspersonen, ieder voor het hem toerekenbare deel daarvan, wordt verhaald en tevens
de wijze van dat verhaal.

28.

LEDENREKENING

28.1.

In de boeken van de coöperatie is onder de naam "ledenrekening" een rekening
aangelegd, waarop de bedragen, die ten gunste van de leden komen, ter uitvoering van het
bepaalde in artikel 27.4, kunnen worden bijgeschreven.
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28.2.

Ieders aandeel in de bijschrijving wordt berekend naar evenredigheid van het totaalbedrag
en/of het totaalgewicht van de door de coöperatie dan wel door een dochtermaatschappij,
die de coöperatie haar bedrijf doet uitoefenen, aan het betreffende lid geleverde goederen
en/of diensten, zoals de administratie van de coöperatie dan wel die van bedoelde
dochtermaatschappij dit aangeeft.
Het bestuur bepaalt voor welk artikel en/of welk gewicht en/of welke dienst.
De algemene vergadering besluit op voorstel van het bestuur wanneer het aan enig lid
toekomende bedrag wordt bijgeschreven.

28.3.

De op de ledenrekening bijgeschreven bedragen worden op het tijdstip van bijschrijving
opeisbaar, tenzij de algemene vergadering op voorstel van het bestuur anders besluit.
De coöperatie vergoedt over deze bedragen een rente.
Het rentepercentage wordt per één januari en één juli van ieder kalenderjaar door het
bestuur vastgesteld.

28.4.

Uitbetaling of bijschrijving van rente over de desbetreffende bedragen heeft niet verder
plaats dan over het laatst verlopen halve kalenderjaar, dat aan de uitbetaling voorafgaat.

28.5.

De coöperatie heeft het recht op een vordering van een lid of oud-lid uit hoofde van de
ledenrekening in mindering te brengen al hetgeen het lid of oud-lid, uit welke hoofde ook,
aan de coöperatie dan wel aan een hiervoor bedoelde dochtermaatschappij schuldig is.

28.6.

Een vordering van een lid op de ledenrekening is in ieder geval opeisbaar:
(a)

tijdens het lidmaatschap, indien het lid de leeftijd van vijfenzestig jaar heeft
bereikt;

(b)

bij beëindiging van het lidmaatschap indien deze het gevolg is van:

(c)

•

overlijden, of indien het lid een rechtspersoon is, door het ophouden van
zijn bestaan;

•

opzegging van het lidmaatschap door of aan het lid wegens niet meer
voldoen aan de vereisten voor het lidmaatschap gesteld tenzij dit, naar het
oordeel van het bestuur, zijn oorzaak vindt in een wijziging van de
rechtsvorm van de onderneming van het betreffende lid;

na beëindiging van het lidmaatschap in andere gevallen dan in dit artikel 28.6(b)
omschreven, indien het oud-lid de leeftijd van vijfenzestig jaar bereikt dan wel
eerder overlijdt.

29.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

29.1.

In een huishoudelijk reglement, hetwelk door de algemene vergadering wordt vastgesteld,
aangevuld en gewijzigd, wordt geregeld, datgene waarin bij deze statuten niet is voorzien.

29.2.

Zulk een huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten, welke in strijd zijn met
deze statuten.
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29.3.

Het huishoudelijk reglement kan te allen tijde door de algemene vergadering worden
gewijzigd of aangevuld doch niet anders dan op voorstel van het bestuur of ten minste één
tiende van de leden.

30.

STATUTENWIJZIGING

30.1.

In de statuten van de coöperatie kan geen verandering worden aangebracht dan door een
besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat
aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt ten minste tien dagen.
Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste drie vierden van de uitgebrachte
stemmen.

30.2.

Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering een
afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen 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.
Amendementen op gedane voorstellen tot statutenwijziging kunnen ter vergadering
worden ingediend.
Geheel nieuwe voorstellen tot statutenwijziging kunnen niet in stemming worden
gebracht, ook al worden zij in de vorm van een amendement ter vergadering ingediend.

30.3.

Het bepaalde in de artikelen 30.1 en 30.2 is niet van toepassing, indien in de algemene
vergadering alle leden van de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn
en het besluit met algemene stemmen wordt genomen.

31.

SAMENWERKING FUSIE OF SPLITSING
Besluiten ten aanzien van fusie of splitsing of het aangaan van een duurzaam
samenwerkingsverband met een andere rechtspersoon, welk samenwerkingsverband van
ingrijpende betekenis is voor de coöperatie, worden genomen door de algemene
vergadering conform het bepaalde in artikel 30.1.

32.

ONTBINDING

32.1.

De coöperatie wordt ontbonden:

32.2.

(a)

krachtens besluit van de algemene vergadering, genomen op de wijze als in
artikel 32.3 is bepaald;

(b)

door haar insolventie, nadat zij in staat van faillissement is verklaard;

(c)

door de rechter in de gevallen in de wet bepaald;

(d)

door het geheel ontbreken van leden.

In het in artikel 32.1(a) bedoelde geval is het bestuur met de vereffening van de boedel
van de coöperatie belast; de algemene vergadering is evenwel bevoegd om de vereffening
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aan een daarvoor speciaal aan te wijzen commissie op te dragen.
32.3.

Tot ontbinding van de coöperatie wordt alleen overgegaan wanneer in een, met
inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste veertien dagen, daartoe
bijeengeroepen algemene vergadering, waarin ten minste twee derden van de leden
aanwezig of vertegenwoordigd is, zich ten minste drie vierden van de uitgebrachte
geldige stemmen er vóór verklaart.
De bijeenroeping tot deze vergadering dient te geschieden door middel van
convocatiebiljetten aan ieder van de leden afzonderlijk gericht; de convocatie moet het
punt 'ontbinding van de coöperatie' duidelijk vermelden.

32.4.

Is de overeenkomstig artikel 32.3 opgeroepen algemene vergadering door onvoldoende
opkomst onbevoegd tot ontbinding te besluiten, dan roept het bestuur binnen een maand
daarna een tweede algemene vergadering bijeen met verwijzing naar de agenda van de
eerste vergadering, welke tweede vergadering in ieder geval over de ontbinding kan
beslissen, doch alleen met meerderheid van ten minste drie vierden van de uitgebrachte
geldige stemmen.

33.

SLOTBEPALING

33.1.

De aansprakelijkheid van de leden voor de verbintenissen van de coöperatie kan worden
verhoogd of de verplichtingen van de leden tegenover de coöperatie kunnen door middel
van statutenwijzigingen worden verzwaard.
Nochtans kan een lid binnen één maand nadat het besluit, waarbij de aansprakelijkheid
als bedoeld wordt verhoogd, dan wel bedoelde verplichtingen van de leden zijn
verzwaard, is bekend geworden, of is meegedeeld, door opzegging van zijn lidmaatschap,
de toepasselijkheid van het besluit te zijnen opzicht uitsluiten.

33.2.

Uitlegging van de statuten of van enig artikel daarvan is voorbehouden aan het bestuur.

***

