
De Statuten 
Zaaknummer: 153.873
OPRICHTING COÖPERATIE

Heden, één en twintig april tweeduizend vijftien, verschenen voor mij, Mr. Michiel —-
Sebastiaan Weijman, kandidaat-notaris, hierna te noemen: ”notaris”, als waarnemer —–
van Mr. Bart Voorwinde, notaris te Amsterdam:———————————————-

    1. mevrouw Theodora Maria Catharina Winkels, geboren te Amsterdam op drie ——–
    mei negentienhonderd vier en veertig, wonende te 1071 TM Amsterdam, Gerard –
    Terborgstraat X, houder van een Nederlands paspoort, nummer X,
    afgegeven te Amsterdam op zes en twintig juli tweeduizend twaalf, geldig tot zes
    en twintig juli tweeduizend zeventien en gehuwd;————————————–
    2. de heer Cornelis Robertus Meinders, geboren te Cheribon, Nederlands Indië, —
    op acht en twintig december negentienhonderd één en veertig, wonende te 1071 —
    XR Amsterdam, Hobbemakade X, houder van een Nederlands paspoort, ——-
    nummer X, afgegeven te Amsterdam op negen en twintig november —
    tweeduizend veertien, geldig tot negen en twintig november tweeduizend ———-
    negentien en gehuwd.————————————————————————

De comparanten verklaarden dat zij bij deze akte overgaan tot het als coöperatie ——–
oprichten van een vereniging, alsmede tot het vaststellen van de navolgende statuten, —
welke voor de coöperatie zullen gelden:———————————————————

Naam en zetel—————————————————————————————

Artikel 1.———————————————————————————————

    1. De als coöperatie opgerichte vereniging is genaamd: ———————————–
    Coöperatie ZorgSaam Zuid U.A., ——————————————————
    en wordt verder in deze statuten genoemd: “de coöperatie”.—————————
    2. De coöperatie is gevestigd in de gemeente Amsterdam.——————————-

Doel—————————————————————————————————

Artikel 2———————————————————————————————-



    1. De coöperatie heeft ten doel:—————————————————————
    2. de leden te ondersteunen bij hun wens zo lang mogelijk in hun eigen ———–
    woonomgeving te blijven wonen; —————————————————-
    3. het bevorderen van hetgeen met vorenstaande, in de ruimste zin genomen, in
    verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn.————————————-
    4. De coöperatie tracht haar doel te bereiken door:—————————————–
    5. het gemakkelijker beschikbaar krijgen van toegankelijke, vraaggerichte en——
    kwalitatief goede thuiszorg voor haar leden; —————————————
    6. streven naar een wijkgerichte zorgstructuur, die gericht is op:——————-
    7. kwalitatief goede thuiszorg, bestaande uit: ————————————

–      hulp in de huishouding;—————————————————–

–      verpleging en verzorging; en————————————————

    2. gespecialiseerde zorgvoorzieningen in of nabij de wijk;———————-
    3. binnen een nader te bepalen werkgebied opereren, dat ligt binnen de grenzen
    van de gemeentelijk vastgestelde zorgregio;—————————————–
    4. De coöperatie heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.—————-

Duur————————————————————————————————–

Artikel 3———————————————————————————————-

De coöperatie wordt opgericht voor onbepaalde tijd.——————————————

Geldmiddelen—————————————————————————————-

Artikel 4———————————————————————————————-

    1. De geldmiddelen van de coöperatie bestaan uit:—————————————–
    2. inschrijfgelden en contributies van de leden;—————————————-
    3. subsidies; ——————————————————————————-
    4. schenkingen, erfstellingen en legaten; en ——————————————–
    5. alle andere geldmiddelen.————————————————————–
    6. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van ————-
    boedelbeschrijving.—————————————————————————

Leden————————————————————————————————-

Artikel 5.———————————————————————————————

    1. Tot lid van de coöperatie kunnen worden toegelaten natuurlijke personen die —–



    wonen in Amsterdam Zuid binnen een nader te bepalen werkgebied van de ——–
    coöperatie en die de meerderjarige leeftijd hebben bereikt;—————————–

Het exacte werkgebied wordt door het bestuur vastgesteld en (digitaal) ————-
gepubliceerd. ———————————————————————————

    2. Ieder lid van de coöperatie, waarvan de rechten niet zijn opgeschort, heeft recht —
    op het uitbrengen van één (1) stem.——————————————————-
    3. Aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt schriftelijk bij het bestuur.————
    4. Het bestuur beslist binnen drie maanden na de aanmelding over de toelating van —
    een lid.—————————————————————————————–

Tegen een afwijzing door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog —-
tot toelating besluiten. Het afgewezen lid kan dan een verzoek richten aan het —-
bestuur en zijn afwijzing als agendapunt voor de eerstkomende algemene ———-
ledenvergadering op te nemen. Het bestuur is verplicht aan dit verzoek te ———
voldoen.—————————————————————————————

    5. Het lidmaatschap is niet overdraagbaar of vatbaar voor vererving.——————–
    6. Het bestuur is verplicht een ledenregister bij te houden waarin de namen en de —-
    adressen van alle leden zijn opgenomen, alsmede de datum van aanvang en einde
    van het lidmaatschap.———————————————————————–

Verplichtingen van de leden ———————————————————————–

Artikel 6———————————————————————————————-

    1. De leden zijn verplicht een jaarlijkse contributie te betalen, waarvan het bedrag —
    jaarlijks door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld. De algemene ——-
    ledenvergadering kan deze bevoegdheid delegeren aan het bestuur.——————-
    2. De leden zijn verplicht zich te houden aan de statuten en de reglementen van de —
    coöperatie, alsmede aan de met hen aangegane overeenkomst.————————-
    3. De leden zijn bij de vereffening van de coöperatie, niet gehouden uit persoonlijk —
    vermogen in de tekorten van de coöperatie bij te dragen.——————————-

Einde lidmaatschap———————————————————————————

Artikel 7———————————————————————————————-

    1. Het lidmaatschap eindigt door:————————————————————-
    2. overlijden van het lid;——————————————————————
    3. opzegging door het lid;—————————————————————–
    4. opzegging namens de coöperatie; of————————————————-



    5. ontzetting.——————————————————————————-
    6. Opzegging namens de coöperatie geschiedt door het bestuur. ————————
    7. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de coöperatie kan met ——-
    inachtneming van een opzeggingstermijn van twee maanden.————————–

Opzegging van het lidmaatschap kan slechts schriftelijk, langs elektronische ——
weg, of op een schriftelijk reproduceerbare wijze geschieden. ————————

Na opzegging ontvangt het voormalige lid hiervan een schriftelijke bevestiging, —
schriftelijk of langs elektronische weg, van het bestuur. ——————————-

    4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap –
    eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was –
    opgezegd.————————————————————————————-
    5. Een lid is bevoegd om binnen één maand nadat een besluit waarbij de —————
    verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, aan het ————-
    betrokken lid is bekend geworden, door opzegging van het lidmaatschap de ——-
    toepasselijkheid van het besluit ten opzichte van het betrokken lid uit te sluiten.–
    6. Het einde van het lidmaatschap heeft van rechtswege de beëindiging van de ——-
    overeenkomst met het betrokken lid tot gevolg.—————————————–
    7. Ontzetting uit het lidmaatschap wordt in het huishoudelijk reglement geregeld..—
    8. Het lid wordt ten spoedigste per aangetekend schrijven van een besluit tot ——–
    opzegging of ontzetting met opgave van redenen in kennis gesteld.——————
    9. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft —————-
    desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd, behoudens de —-
    bevoegdheid van het bestuur hiervan in bijzondere gevallen af te wijken.————

Aansprakelijkheid———————————————————————————–

Artikel 8———————————————————————————————-

    1. Elke aansprakelijkheid van de leden of de oud-leden voor een tekort van de ——–
    coöperatie is uitgesloten.——————————————————————–

Bestuur———————————————————————————————–

Artikel 9———————————————————————————————-

    1. Het bestuur bestaat uit minimaal drie (3) en maximaal zeven (7) personen, die —
    door de algemene ledenvergadering, op voordracht van het bestuur of van de ——
    leden, uit hun midden worden benoemd. ————————————————-
    2. Het bestuur kiest uit zijn midden een (vice)voorzitter, secretaris en —————–
    penningmeester. Het kan voor ieder hunner een vervanger aanwijzen. De functies



    van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon zijn verenigd.————–
    3. Elk bestuurslid wordt benoemd voor een termijn van ten hoogste drie (3) jaar, na –
    het verstrijken waarvan de betrokkene herbenoembaar is.——————————

Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats –
van de betrokken voorganger in.———————————————————–

    4. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie (3) jaar. ——
    Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende —
    jaarlijkse algemene ledenvergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een —
    door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend ———–
    bestuurslid is ten hoogste twee (2) maal onmiddellijk herbenoembaar.—————
    5. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene —
    ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. De algemene ledenvergadering
    besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van twee/derde van de ——-
    uitgebrachte stemmen.———————————————————————–
    6. De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie ——-
    maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in —
    de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden —–
    en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.———————————–
    7. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is ———
    gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo spoedig
    mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in —–
    de vacature(s) aan de orde komt.———————————————————–

Bestuur: vergaderingen en besluitvorming——————————————————-

Artikel 10——————————————————————————————–

    1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland op de plaats —-
    als bij de oproeping is bepaald.————————————————————
    2. Jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar wordt een ————-
    vergadering van het bestuur gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de ——
    vaststelling van de balans de staat van baten en lasten en bestuursvacatures. ——
    3. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de —————-
    meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd —
    is.———————————————————————————————–

Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten ——
vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van —
de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een bestuurder kan daarbij ——
slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden. ——————–



    4. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.——————-

Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden ———
bestuursbesluiten genomen met gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte —
stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.–

    5. Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders —–
    aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede vergadering ——————-
    bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de
    eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal ————-
    aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders worden besloten omtrent de ———
    onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij —
    de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom —–
    een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of ——————
    vertegenwoordigde bestuurders.———————————————————–
    6. Zolang in een vergadering de meerderheid van de bestuurders aanwezig is ———-
    kunnen rechtsgeldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende —
    onderwerpen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het ——
    oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.————————-
    7. Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen.
    Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, —-
    dat na mede-ondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard.———-
    8. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer —–
    bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen.—————–

Stemmingen kunnen schriftelijk of digitaal worden uitgebracht, mits alle ———–
bestuursleden zich hebben uitgesproken.————————————————-

    9. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.———————

Bestuur: defungeren——————————————————————————–

Artikel 11——————————————————————————————–

Een bestuurder defungeert:————————————————————————

    1. door zijn overlijden;————————————————————————-
    2. door zijn aftreden;—————————————————————————
    3. door ontslag hem verleend door de gezamenlijke overige bestuurders;—————-
    4. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.————————–

VERTEGENWOORDIGING——————————————————————–



Artikel 12——————————————————————————————–

    1. De coöperatie wordt vertegenwoordigd door het bestuur, alsmede door twee ——
    gezamenlijk handelende leden van het bestuur met de functies van voorzitter, —–
    secretaris en/of penningmeester.———————————————————–
    2. De coöperatie is verplicht de coöperatie en de leden van het bestuur in te ———-
    schrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel van de plaats van –
    feitelijke vestiging en in dat register alle overige publicaties te verrichten die ——-
    door de wet worden vereist.—————————————————————-

Algemene ledenvergaderingen———————————————————————

Artikel 13——————————————————————————————–

De algemene ledenvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de coöperatie
statutair is gevestigd.——————————————————————————-

Artikel 14——————————————————————————————–

    1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst ——-
    zijn, die daartoe door het bestuur en/of de algemene ledenvergadering zijn ———–
    uitgenodigd.————————————————————————————-

Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn ——–
schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover dan het woord te voeren.——–

    2. Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid één stem in de algemene ——
    ledenvergadering. Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde ——
    schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een ——————
    stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.-
    3. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in ——–
    vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde —
    kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering. Dit besluit kan ook ——–
    schriftelijk tot stand komen.—————————————————————–
    4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene —————-
    ledenvergadering worden gehouden.———————————————————
    5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere —————
    meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij gewone meerderheid van de —
    uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel ———-
    verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. —-
    Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een gewone —-
    meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het ———
    grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.————————–



Artikel 15——————————————————————————————–

    1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of diens ———-
    plaatsvervanger.——————————————————————————–

Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar ———-
leiding.——————————————————————————————-

    2. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden ——-
    door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon.—————

Deze notulen worden in de zelfde of in de eerstvolgende algemene ——————–
ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de ———-
secretaris van die vergadering ondertekend.————————————————

Artikel 16——————————————————————————————–

    1. Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo ———
    dikwijls het dit wenselijk oordeelt of daartoe op grond van de wet verplicht is.—-
    2. Op schriftelijk verzoek van ten minste één/tiende gedeelte van de ——————-
    stemgerechtigde leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een ——–
    algemene ledenvergadering, te houden binnen vier weken na indiening van het —–
    verzoek.—————————————————————————————

Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, ———-
kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene ———————
ledenvergadering overgaan op de wijze als in lid 3 bepaald. De verzoekers ———
kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de ———–
vergadering en het opstellen van de notulen.———————————————

    3. De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door schriftelijk —-
    mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste drie weken.—-

Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.——————–

JAARVERSLAG, JAARREKENING ———————————————————-

Artikel 17——————————————————————————————–

    1. Het boekjaar van de coöperatie is gelijk aan het kalenderjaar.————————–
    2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de coöperatie op ———-
    zodanige wijze administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, ———–



    bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen
    tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.—————————
    3. Het bestuur brengt – behoudens verlenging van de termijn met ten hoogste vijf —-
    maanden op grond van bijzondere omstandigheden door de algemene —————
    vergadering – binnen zes maanden na afloop van het boekjaar op een speciale —–
    algemene vergadering – de Jaarvergadering – het jaarverslag en de jaarrekening ——
    in de zin van het bepaalde in de artikelen 360 en volgende boek 2 Burgerlijk ——-
    Wetboek, uit.———————————————————————————
    4. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks op voorstel van het bestuur een —
    kascommissie van 3 leden. De kascommissie onderzoekt de rekening en ————
    verantwoording en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag uit van zijn —
    bevindingen.———————————————————————————-
    5. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door hem gewenste ————–
    inlichtingen te verschaffen.—————————————————————–
    6. Het jaarverslag en de jaarrekening worden vastgesteld door de algemene ————
    ledenvergadering; goedkeuring van de jaarrekening door de algemene —————-
    ledenvergadering strekt het bestuur tot decharge van het door hun gevoerde ——-
    beleid in het betreffende boekjaar.———————————————————
    7. De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuursleden; ontbreekt de ———-
    ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van ——
    redenen melding gemaakt.——————————————————————-
    8. Het bestuur biedt de begroting voor het volgende boekjaar aan ter behandeling —-
    op een algemene ledenvergadering voor één (1) november.—————————–
    9. Na verloop van de in dit artikel genoemde termijnen kan ieder lid de rekening en —
    verantwoording en de begroting in rechte van het bestuur vorderen.——————

STATUTENWIJZIGING————————————————————————-

Artikel 18——————————————————————————————–

    1. In de statuten van de coöperatie kan geen verandering worden gebracht dan door –
    een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de ———–
    mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.————
    2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een ———-
    voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste drie (3) weken —
    voor de vergadering een afschrift van dat 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.————————————————————————————-

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

    3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft een besluit met twee/derde van de ——-



    uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee/derde van het —
    aantal leden van de coöperatie aanwezig is.———————————————-

Is in een vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging is aanhangig ——–
gemaakt, het quorum niet aanwezig, dan wordt het desbetreffende voorstel ——–
opnieuw aan de orde gesteld in een tweede algemene vergadering, te houden niet
eerder dan vier weken en niet later dan zes weken na de eerste vergadering, ——–
waarin over het desbetreffende voorstel kan worden besloten met een gewone —-
meerderheid.———————————————————————————-

    4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte –
    is opgemaakt.———————————————————————————

Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.———————-

Ontbinding en fusie———————————————————————————

Artikel 19——————————————————————————————–

    1. De algemene ledenvergadering kan, op voorstel van het bestuur, besluiten tot —–
    ontbinding of tot fusie met één of meer andere rechtspersonen.———————–

Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van artikel 18 van deze statuten is van ———-
overeenkomstige toepassing.—————————————————————

    2. Ingeval van ontbinding der coöperatie geschiedt de vereffening door het bestuur, –
    tenzij bij het besluit tot ontbinding één of meer (rechts)personen) tot ————–
    vereffenaar(s) zijn aangewezen.————————————————————
    3. Aan een eventueel batig saldo wordt door de algemene vergadering bestemming —
    gegeven, die zoveel mogelijk in overeenstemming is met het doel van de ————
    coöperatie.————————————————————————————
    4. Gedurende de vereffening vinden de bepalingen van deze statuten zoveel ———-
    mogelijk toepassing.————————————————————————-
    5. Gedurende de vereffening dienen in de stukken en aankondigingen die van de ——
    coöperatie uitgaan, aan haar naam te worden toegevoegd de woorden: “in ———-
    liquidatie”.————————————————————————————
    6. De vereffenaar(s) stelt (stellen) een rekening en verantwoording op van de ——–
    vereffening, waaruit de omvang en de samenstelling van het eventuele overschot —
    blijken.—————————————————————————————–
    7. De vereffenaar(s) legt (leggen) de rekening en verantwoording en het eventuele —-
    plan van verdeling gedurende twee maanden ter inzage in het handelsregister van
    de Kamer van Koophandel en ten kantore van de coöperatie of op een ander ——
    adres in het Arrondissement waar de coöperatie statutair is gevestigd.————–



    8. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de coöperatie —
    gedurende tien jaren berusten onder de (rechts)persoon, die daartoe door het ——
    bestuur bij het besluit tot ontbinding wordt aangewezen.——————————

Omzetting——————————————————————————————–

Artikel 20——————————————————————————————–

De algemene vergadering is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 18 boek 2 —–
Burgerlijk Wetboek, bevoegd tot het omzetten van de coöperatie in een andere ———-
rechtsvorm en het wijzigen van haar statuten.————————————————–

Reglementen—————————————————————————————–

Artikel 21——————————————————————————————–

    1. De algemene vergadering kan één of meer reglementen vaststellen.——————-
    2. De reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen ————
    dwingend recht bevat, noch met de statuten.———————————————
    3. De algemene vergadering is bevoegd in reglementen wijzigingen aan te brengen —-
    en reglementen op te heffen.—————————————————————-
    4. Vaststelling, wijziging en opheffing geschieden op de wijze als in artikel 18 van —
    deze statuten is bepaald ten aanzien van statutenwijziging, met dien verstande dat
    een notariële akte niet is vereist.———————————————————–

Slotbepaling——————————————————————————————

Artikel 22——————————————————————————————–

    1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de coöperatie alle bevoegdheden —–
    toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.——–
    2. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het —
    bestuur.—————————————————————————————-
    3. Onder schriftelijk wordt in deze statuten mede verstaan een langs elektronische —
    weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht.———————————
    4. Het eerste boekjaar van de coöperatie eindigt op één en dertig december ———–
    tweeduizend vijftien.————————————————————————

Slotverklaring—————————————————————————————-

Tenslotte verklaarden de comparanten dat het bestuur van de coöperatie voor de eerste
keer is samengesteld als volgt:———————————————————————



    1. de heer Cornelis Robertus Meinders voornoemd, als voorzitter;——————
    2. mevrouw Theodora Maria Catharina Winkels voornoemd, als secretaris;——
    3. mevrouw Gesina Johanna Augusta Kramer, geboren te Aalsmeer op vier ——
    december negentienhonderd twee en vijftig, wonende te 1071 TD Amsterdam, —
    Harmoniehof X, houder van een Nederlands paspoort, nummer X, –
    afgegeven te Amsterdam op één en dertig maart tweeduizend vijftien, geldig tot —
    één en dertig maart tweeduizend vijf en twintig en gehuwd, als lid; ——————
    4. de heer Robert Cornelis Johannes Smeenk, geboren te Ede op zeven en twintig
    september negentienhonderd vier en veertig, wonende te 1071 TJ Amsterdam, —
    Gerard Terborgstraat X, houder van een Nederlands paspoort, nummer ———
    X, afgegeven te Amsterdam op zes december tweeduizend tien, geldig
    tot zes december tweeduizend vijftien en gehuwd, als lid;—————————–

De comparanten verklaarden – voor zover nodig mede namens de bij deze akte ———-
betrokken partijen – tijdig tevoren de gelegenheid te hebben gekregen om van de ———
inhoud van deze akte kennis te nemen en daarmee in te stemmen.—————————

De comparanten zijn mij, notaris, bekend en hun identiteit is door mij, notaris, aan de —
hand van het daartoe bestemde documenten vastgesteld.————————————–

———————————-WAARVAN AKTE is verleden te Amsterdam op de ——-
datum, in het hoofd van deze akte vermeld.—————————————————–

Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparanten en het ——–
geven van een toelichting daarop, heb ik, notaris, de comparanten gewezen op de ——-
gevolgen die voor partijen of één of meer hunner uit de inhoud van deze akte ————-
voortvloeien.—————————————————————————————–

Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de comparanten en mij, notaris
ondertekend.

   


