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Artikel 1.
1. De coöperatie draagt de naam: “PCB Coöperatieve Uitvaartzorg U.A.”.
Zij wordt in deze statuten verder aangeduid als "coöperatie". De coöperatie
kan in e-mails en ander elektronisch dataverkeer alsmede in promotieuitingen de naam: "PCB Uitvaartzorg" gebruiken.
2. De coöperatie heeft haar statutaire zetel te Utrecht maar kan ook elders
vestigingen hebben.
3. De coöperatie is voor onbepaalde tijd aangegaan.
4. Leden en oud-leden van de coöperatie zijn uitdrukkelijk uitgesloten van
iedere aansprakelijkheid voor en iedere verplichting om bij te dragen in
tekorten van de coöperatie.
Grondslag.
Artikel 2.
De coöperatie heeft als grondslag Gods Woord zoals vastgelegd in de Bijbel.
De Bijbel is voor de coöperatie richtinggevend bij haar handelen.
Oprichtingsdatum, notariële vastlegging, statutenwijzigingen en boekjaar.
Artikel 3.
1. De coöperatie is bij notariële akte op twee januari negentienhonderd drie en
dertig opgericht onder de naam: “Protestantsch Christelijk Coöperatieve
Vereeniging voor het bezorgen van begrafenissen tegen kostenden prijs
U.A.” en is goedgekeurd bij Koninklijk Besluit waarbij publicatie van de akte
van oprichting heeft plaatsgevonden in het “Bijvoegsel tot de
Nederlandsche Staatscourant nummer acht en twintig” de dato acht februari
negentienhonderd drie en dertig.
2. Bij notariële akte de dato zeventien juli negentienhonderd negen en
zeventig is onder meer de naam van de coöperatie gewijzigd in:
“Protestants Christelijke Coöperatieve Vereniging voor het verzorgen van
Uitvaarten tegen kostende prijs te Utrecht en Omstreken U.A.” en zijn de
statuten notarieel vastgelegd ter verkrijging van rechtspersoonlijkheid met
volledige rechtsbevoegdheid.
3. Bij notariële akte de dato twee juli negentienhonderd twee en tachtig is
onder meer de naam van de coöperatie gewijzigd in: “Christelijke
Coöperatieve Uitvaartvereniging PCB U.A.”.
4. Het boekjaar van de coöperatie loopt van één januari tot en met
eenendertig december daaropvolgend.
Doel.
Artikel 4.
1. De coöperatie heeft ten doel:
a. het bevorderen van de belangen van haar leden door bij overlijden van
haar leden of van degenen die met die leden in gezinsverband
samenwonen zonder winstoogmerk de uitvaart en alles wat daarmee in
de ruimste zin verband houdt (levering van diensten en producten) te
verzorgen;
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ruimste zin verband houdt van niet-leden;
c. het ontwikkelen en uitvoeren van overige aan de uitvaartzorg
gerelateerde activiteiten die ten goede komen aan en in het belang zijn
van de leden.
2. De coöperatie tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het in eigendom of huur hebben van ruimten en faciliteiten voor
opbaring, condoleance, overige uitvaartzorg en andere
doelgerelateerde activiteiten en werkzaamheden;
b. het in stand houden en bevorderen van de kwaliteit van de uitvaartzorg
door het in dienst hebben van deskundig personeel en door zich te
onderwerpen aan kwaliteitsbeoordelingen door daartoe gecertificeerde
organisaties of instituten;
c. het geven van voorlichting en het verstrekken van informatie over (het
lidmaatschap van) de coöperatie, de uitvaartzorg en alles wat daarmee
samenhangt aan leden, niet-leden, kerken en andere
belanghebbenden;
d. het regelmatig uitbrengen van een coöperatieblad (bulletin) of enige
andere informatiedrager waarin nieuwe ontwikkelingen,
coöperatieactiviteiten, enzovoorts worden gemeld aan leden en
belanghebbenden;
e. het desgewenst in enige vorm organiseren van nazorg ten behoeve van
nabestaanden;
f. het desgewenst aangaan van samenwerkingsverbanden of fusies met
andere organisaties die zich bezighouden met de uitvaartzorg of die
daarmee in de ruimste zin verband houdende producten en diensten
aanbieden;
g. het desgewenst oprichten en instandhouden van één of meer besloten
vennootschappen of andere rechtspersonen waarin de
bedrijfsactiviteiten of bedrijfsonderdelen van de coöperatie worden
ondergebracht, waarna de coöperatie als holdingmaatschappij optreedt
dan wel de bestuursleden van de coöperatie tevens als leden van het
bestuur van die rechtsperso(o)(nen) worden benoemd;
h. het in de ruimste zin doen en verrichten van al hetgeen ten goede komt
aan de coöperatie en haar leden.
Leden van de coöperatie.
Artikel 5.
1. De coöperatie kent leden. Leden van de coöperatie zijn natuurlijke
personen die zich daartoe schriftelijk hebben aangemeld bij de coöperatie
en zijn toegelaten.
2. Leden van de coöperatie dienen de grondslag van de coöperatie te
respecteren.
3. De met een lid van de coöperatie in gezinsverband samenwonende
personen, hebben eveneens recht op de aan het lidmaatschap verbonden
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mogen daar het woord voeren.
4. De met een lid van de coöperatie in gezinsverband samenwonende
personen hebben geen stemrecht in de ledenvergadering.
5. Onder een met een lid van de coöperatie in gezinsverband samenwonende
persoon wordt verstaan: de echtgeno(o)t(e) en/of een inwonend kind, een
stief-, pleeg- en adoptiefkind daaronder begrepen.
6. Waar in deze statuten wordt gesproken over echtgeno(o)t(e) van het lid
wordt daaronder tevens verstaan de geregistreerd partner of de partner
waarmee een notarieel samenlevingscontract is afgesloten.
7. In andere gevallen dan genoemd in de leden 5 en 6 beslist het bestuur of
kan worden gesproken van een met een lid in gezinsverband
samenwonend persoon.
8. Werknemers in dienst van de coöperatie kunnen geen lid van de coöperatie
zijn.
Zij kunnen op verzoek van het bestuur een algemene ledenvergadering of
jaarvergadering bijwonen en door de voorzitter van de vergadering worden
uitgenodigd daar het woord te voeren. De voorzitter van de vergadering is
bevoegd een werknemer bij één of meer te behandelen agendapunten niet
tot de vergadering toe te laten.
Aanvraag lidmaatschap en toelating.
Artikel 6.
1. Het lidmaatschap wordt schriftelijk bij de coöperatie aangevraagd.
2. Het bestuur of de daartoe gemandateerde directie beslist over toelating van
leden.
3. Bij niet-toelating tot lid kan de algemene ledenvergadering op verzoek van
het aspirant-lid alsnog tot toelating besluiten.
Register.
Artikel 7.
1. De coöperatie houdt een register, waarin de ledenadministratie is
opgenomen.
2. De coöperatie administreert nauwkeurig de toe- en uittreding alsmede de
schorsing van leden.
Einde van het lidmaatschap.
Artikel 8.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door opzegging door het lid; bij opzegging door het lid eindigen tevens
automatisch de rechten van de met het lid in gezinsverband
samenwonende personen als bedoeld in artikel 5 de leden 5 en 6 van
deze statuten, tenzij het bestuur op verzoek anders beslist;
b. door opzegging door de coöperatie wanneer een lid zijn verplichtingen
jegens de coöperatie niet nakomt, en/of wanneer redelijkerwijs van de
coöperatie niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren; ten aanzien van de rechten van de met het lid in
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gestelde;
c. door ontzetting, alleen uitgesproken wanneer een lid in strijd met de
statuten, reglementen of besluiten van de coöperatie handelt, of de
coöperatie op onredelijke wijze benadeelt; ten aanzien van de rechten
van de met het lid in gezinsverband samenwonende personen geldt het
hiervoor onder a. gestelde;
d. door overlijden van het lid.
2. Het oordeel over de gronden van ontzetting komt uitsluitend toe aan het
bestuur.
3. Bij beëindiging van het lidmaatschap door overlijden gaat het lidmaatschap
automatisch over op de echtgeno(o)t(e) van het lid en indien het lid
alleenstaand is op het moment van zijn overlijden, op de oudste van de met
het overleden lid in gezinsverband samenwonende kinderen, waarbij de
(eventuele) overige thuiswonende kinderen van het overleden lid worden
aangemerkt als met het oudste kind in gezinsverband samenwonend.
4. Opzegging door de coöperatie of ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt
door het bestuur.
5. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de coöperatie kan
slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar en met inachtneming
van een opzeggingstermijn van vier weken. Het lidmaatschap kan echter
onmiddellijk worden beëindigd indien van de coöperatie of van het lid
redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren.
6. Bij een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, eindigt het
lidmaatschap op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum
waartegen was opgezegd.
7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de coöperatie op
grond dat een lid zijn verplichtingen jegens de coöperatie niet nakomt,
alsook dat redelijkerwijs van de coöperatie niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het
lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na ontvangst van de
kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene
ledenvergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het
besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de
beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met dien
verstande evenwel dat het geschorste lid het recht heeft zich in de
algemene ledenvergadering, waarin het in dit lid bedoelde beroep wordt
behandeld, te verdedigen en te verantwoorden.
8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft
desalniettemin de (jaarlijkse of eenmalige) bijdrage voor het geheel
verschuldigd.
Geldmiddelen; (jaarlijkse of eenmalige) contributies en andere inkomsten.
Artikel 9.
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bepaalde en eventueel door het bestuur te wijzigen (jaarlijkse of eenmalige)
contributies door de leden, (vooruit)betalingen van (nabestaanden van)
leden voor uitvaartzorg en voor andere diensten of leveringen, vrijwillige
bijdragen, schenkingen, legaten, erfstellingen en eventuele andere wettige
inkomsten. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van
boedelbeschrijving worden aanvaard.
2. Uit de contributies en andere binnenkomende gelden worden de kosten en
uitgaven van de coöperatie betaald.
3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen en bij coöperatiejubilea
gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van
contributie te verlenen.
Bestuur, benoeming bestuursleden.
Artikel 10.
1. De coöperatie wordt bestuurd door een door het bestuur vast te stellen
aantal bestuursleden van ten minste drie en ten hoogste zeven natuurlijke
personen. Bestuursleden worden op - enkelvoudige of meervoudige bindende voordracht (tenzij het bepaalde in de leden 4 of 6 van toepassing
is) door de algemene ledenvergadering benoemd. Tot het opmaken van de
voordracht zijn zowel het bestuur als tien stemgerechtigde leden bevoegd.
2. De benoeming geschiedt uit de leden. Om voor benoeming in aanmerking
te komen moet een lid meerderjarig zijn.
3. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de algemene
ledenvergadering meegedeeld. Een voordracht door ten minste tien
stemgerechtigde leden moet voor de aanvang van de algemene
ledenvergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
4. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een
besluit van de algemene ledenvergadering genomen met ten minste
tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin
ten minste tweederde van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig of
vertegenwoordigd is.
5. Indien zowel het bestuur als ten minste tien stemgerechtigde leden een
voordracht hebben gedaan en het bindend karakter van één of beide
voordrachten daaraan niet kan worden ontnomen omdat het quorum niet
aanwezig is en/of het quotum niet gehaald wordt, dan geldt slechts de
voordracht van het bestuur als bindend.
6. Benoeming van een geheel nieuw bestuur kan door de algemene
ledenvergadering zonder bindende bestuursvoordracht plaatsvinden. Indien
in het geheel geen voordracht is opgemaakt, is de algemene
ledenvergadering vrij in de keus van benoeming van bestuursleden met
inachtneming van het in lid 2 bepaalde.
Bestuursfuncties, besluitvorming, notulen, tegenstrijdige belangen.
Artikel 11.
1. Het bestuur wijst uit zijn midden de personen aan die de functie van
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functies van secretaris en penningmeester kunnen door één bestuurslid
worden bekleed. Het bestuur kan uit zijn midden plaatsvervangers
aanwijzen voor de in dit lid genoemde functionarissen.
2. Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur van
de coöperatie. Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter
of twee leden van het dagelijks bestuur dit nodig achten, het informeert het
bestuur over de genomen besluiten en legt daarover aan het bestuur
verantwoording af.
3. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee van de andere
bestuursleden dit nodig achten. In overeenstemming met hetgeen de wet
dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de tot
standkoming en de inhoud van een besluit beslissend.
4. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de secretaris
notulen opgemaakt, die door het bestuur worden vastgesteld en door de
voorzitter en de secretaris worden ondertekend.
5. Tot bestuurslid kan niet worden benoemd een persoon die direct of indirect
betrokken is bij een zaak, onderneming, coöperatie, stichting of andere
rechtspersoon of organisatie waarvan het doel gelijk is aan of sterk
overeenkomt met het doel van de coöperatie, ook al is hij lid van de
coöperatie. Het bestuurslidmaatschap van de stichting: “Stichting
Depositofonds PCB”, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer
van Koophandel te Utrecht onder nummer 41181611, alsmede het
bestuurslidmaatschap van andere aan de coöperatie gelieerde
rechtspersonen vallen niet onder dit verbod. Het bestuur kan in het belang
van de coöperatie ontheffing van dit verbod verlenen.
Einde bestuurslidmaatschap, periodiek aftreden, schorsing.
Artikel 12.
1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te
allen tijde door de algemene ledenvergadering worden ontslagen of
geschorst, doch niet dan nadat het betrokken bestuurslid de gelegenheid
heeft gehad zijn zienswijze aan de algemene ledenvergadering kenbaar te
maken.
2. Bij niet behoorlijke vervulling van zijn taak kan een bestuurslid door de
algemene ledenvergadering worden geschorst voor een termijn van ten
hoogste drie maanden. Een schorsing die niet binnen die termijn gevolgd
wordt door een besluit tot ontslag, eindigt van rechtswege door het verloop
van die termijn, tenzij de algemene ledenvergadering besluit tot verlenging
van de schorsingstermijn met ten hoogste een nieuwe periode van drie
maanden na ommekomst waarvan een definitief besluit tot ontslag dient te
zijn genomen op straffe van het van rechtswege eindigen van de verlengde
schorsing na ommekomst van de verlengingsperiode.
3. Elk bestuurslid treedt uiterlijk vijf jaar na zijn benoeming af volgens een door
het bestuur op te maken rooster van aftreden en is terstond onbeperkt
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vacature wordt benoemd, neemt in het rooster de plaats in van zijn
voorganger. Maximaal twee bestuursleden kunnen in enig boekjaar
aftredend zijn.
4. Ook door overlijden van een bestuurslid, door bedanken voor het
bestuurslidmaatschap of door eindigen van het lidmaatschap van de
coöperatie voor een bestuurslid eindigt het bestuurslidmaatschap.
5. Het eindigen van het bestuurslidmaatschap van de coöperatie houdt in dat
per dezelfde datum het bestuurslidmaatschap van de stichting: “Stichting
Depositofonds PCB” alsmede van andere aan de coöperatie gelieerde
rechtspersonen van rechtswege eindigt.
Bestuurstaken en vacatures.
Artikel 13.
1. Behoudens de beperkingen en met inachtneming van de bepalingen in
deze statuten is het bestuur belast met het besturen van de coöperatie.
2. Indien het aantal bestuursleden tot twee personen is gedaald, blijft het
bestuur desalniettemin volledig bevoegd. Het bestuur is verplicht om
onverwijld maatregelen te treffen om in de vacature(s) te voorzien.
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde
onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies of door één of
meer personen al dan niet uit zijn midden die door het bestuur worden
aangesteld.
4. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen,
vervreemden of bezwaren van registergoederen en beperkte zakelijke
rechten.
5. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de
coöperatie zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor
een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van
een derde verbindt.
6. Het bestuur stelt jaarlijks een begroting vast en kan deze wijzigen of
aanvullen.
Directie.
Artikel 14.
1. De dagelijkse leiding over de uitvaartzorg en overige activiteiten en
werkzaamheden van de coöperatie is in handen van de directie, bestaande
uit één natuurlijk persoon, de directeur. Het bestuur benoemt de directeur
en stelt het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van de directeur vast.
2. Het bestuur van de coöperatie is bevoegd de directeur te schorsen of te
ontslaan. Een besluit tot schorsing of ontslag wordt niet genomen dan nadat
de directeur de gelegenheid is geboden om te worden gehoord door het
bestuur. De schorsing vervalt van rechtswege indien deze niet binnen twee
maanden na de schorsing is gevolgd door een bestuursbesluit tot ontslag.
3. Bij ontstentenis of belet van de directeur wordt de dagelijkse leiding tijdelijk
waargenomen door het dagelijks bestuur of door een door het bestuur
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ontstaan, voorziet het bestuur zo spoedig mogelijk in de vacature.
4. De directeur ontvangt van het bestuur een directiestatuut, waarin de
werkzaamheden, het beleid, de bevoegdheden, de volmachten en
verplichtingen van de directie worden omschreven en vastgelegd.
5. Het directiestatuut wordt door het bestuur vastgesteld en kan door het
bestuur worden aangevuld en/of gewijzigd of beëindigd.
Vertegenwoordiging en volmacht.
Artikel 15.
1. Onverminderd het in de leden 4, 5 en 6 van artikel 13 bepaalde wordt de
coöperatie in en buiten rechte vertegenwoordigd:
a. hetzij door het gehele bestuur tezamen handelend;
b. hetzij door de voorzitter handelend tezamen met één ander bestuurslid.
c. hetzij door drie gezamenlijk handelende bestuursleden.
2. Het bestuur verleent bij het directiestatuut aan de directeur de volmachten
om de coöperatie te vertegenwoordigen in de gevallen zoals daarin
omschreven. Bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel en
Fabrieken waaronder de coöperatie valt, wordt opgave gedaan van de
volmachten in het directiestatuut. Daarnaast kan het bestuur buiten het
directiestatuut om aan de directeur eenmalige volmachten verlenen om de
coöperatie te vertegenwoordigen.
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, als ook
aan derden, om de coöperatie conform die volmacht te vertegenwoordigen.
4. De voorzitter, de penningmeester en de directeur zijn ieder afzonderlijk
onbeperkt bevoegd tot het aangaan van verplichtingen, het doen van
investeringen dan wel het verrichten van betalingen mits gebaseerd op de
vastgestelde begroting van dat jaar.
Het aangaan van verplichtingen en het doen van betalingen ten behoeve
van te verzorgen uitvaarten kunnen, ook indien niet begroot, te allen tijde
onbeperkt worden verricht door afzonderlijk de voorzitter, de
penningmeester of de directeur.
5. Daarnaast zijn de voorzitter, de penningmeester en de directeur ieder
afzonderlijk bevoegd om, na voorafgaande goedkeuring van het bestuur,
niet in de vastgestelde begroting van dat jaar opgenomen verplichtingen
aan te gaan, investeringen te doen dan wel betalingen te verrichten ten
behoeve van de coöperatie tot een maximum bedrag van vijftig duizend
Euro (€ 50.000,--) per keer.
6. Het aangaan van verplichtingen, het doen van investeringen dan wel het
verrichten van betalingen ten behoeve van de coöperatie welke niet in de
vastgestelde begroting van dat jaar zijn opgenomen en die een bedrag van
vijftig duizend Euro (€ 50.000,--) per keer te boven gaan kunnen slechts
plaatsvinden door de penningmeester tezamen handelend met de directeur,
dan wel door de voorzitter tezamen handelend met de directeur. Ook deze
verplichtingen, investeringen en betalingen dienen gebaseerd te zijn op een
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7. Bij verplichtingen, investeringen of uitgaven buiten de vastgestelde
begroting van dat jaar om wordt in de eerstkomende bestuursvergadering
een aanvulling op de begroting ter goedkeuring en vaststelling voorgelegd.
Jaarverslag, rekening en verantwoording.
Artikel 16.
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de coöperatie en
van alles betreffende de activiteiten en werkzaamheden van de coöperatie,
naar de eisen die voortvloeien uit die activiteiten en werkzaamheden, op
zodanige wijze een administratie te voeren en daartoe behorende boeken,
bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat
daaruit de rechten en verplichtingen van de coöperatie te allen tijde kunnen
worden gekend.
2. Op een algemene ledenvergadering die wordt gehouden uiterlijk zes
maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze
termijn door de algemene ledenvergadering, brengt het bestuur zijn
jaarverslag uit en legt, onder overlegging van een balans en een staat van
baten en lasten met toelichting, rekening en verantwoording af over zijn in
het afgelopen boekjaar gevoerde beleid.
Is binnen de in de vorige volzin vermelde termijn geen algemene
ledenvergadering gehouden, dan heeft ieder lid, na afloop van die termijn
het recht deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur te
vorderen.
3. Het bestuur is verplicht een registeraccountant of een accountantadministratieconsulent de controle op de jaarsstukken te laten uitvoeren.
Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur
en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de
getrouwheid van de in het vorige lid bedoelde stukken.
4. Na goedkeuring en vaststelling van de jaarstukken door de algemene
ledenvergadering stemt de algemene ledenvergadering over het voorstel
om de bestuursleden décharge te verlenen voor het door ieder in het
afgelopen boekjaar gevoerde beleid.
5. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 1, 2 en 3
gedurende de wettelijke termijnen te bewaren.
Reglementen, de bestuurscode, het directiestatuut.
Artikel 17.
1. Het bestuur kan reglementen - waaronder een huishoudelijk reglement, een
directiestatuut of een bestuurscode - vaststellen en hij kan deze aanvullen
en/of wijzigen of beëindigen. Reglementen mogen niet in strijd zijn met de
wet (ook niet met bepalingen van regelend recht) of deze statuten.
2. Reglementen regelen die zaken en onderwerpen die naar het oordeel van
het bestuur (nadere) regeling behoeven.
3. Een bestuurscode kan onder meer nadere regels geven aangaande
bestuursleden, bestuursethiek, bestuursvergoedingen, het bestuursbeleid,
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Algemene ledenvergadering, jaarvergadering.
Artikel 18.
1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de coöperatie alle
bevoegdheden toe, die niet door de wet of deze statuten aan het bestuur
zijn opgedragen.
2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt een
algemene ledenvergadering - de jaarvergadering - gehouden,
bijeengeroepen door het bestuur.
3. De oproeping tot een ledenvergadering of jaarvergadering geschiedt ten
minste veertien dagen tevoren (de dag van de oproeping en die van de
vergadering niet meegerekend), door middel van een oproepingsbrief per
post of op elektronische wijze (e-mail) aan de (e-mail)adressen van de
leden zoals die blijken uit het ledenregister.
4. Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de algemene
ledenvergadering of jaarvergadering, de te behandelen onderwerpen met
inachtneming van het in deze statuten daaromtrent bepaalde. De te
behandelen onderwerpen worden vastgesteld door het bestuur. Tot tien
dagen vóór een algemene ledenvergadering of jaarvergadering kunnen de
leden het bestuur verzoeken een bepaald onderwerp op de agenda voor die
vergadering te plaatsen. Indien het bestuur niet aan dit verzoek voldoet,
wordt daarvan mededeling gedaan in de algemene ledenvergadering
(jaarvergadering).
5. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording als bedoeld in artikel
16;
b. voordracht voor te (her)benoemen bestuursleden;
c. onderwerpen of voorstellen van het bestuur en/of van de leden,
aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
6. Overige algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het
bestuur dit wenselijk oordeelt.
7. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek, met opgave de te behandelen
onderwerpen, van ten minste een/tiende der stemgerechtigde leden met
een maximum van twintig, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene
ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan
het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de
verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping
overeenkomstig dit artikel.
Toegang en stemrecht.
Artikel 19.
1. Toegang tot een algemene ledenvergadering of jaarvergadering en het
recht aldaar het woord te voeren hebben de leden van de coöperatie en de
met de leden in gezinsverband samenwonende personen als bedoeld in
artikel 5 van deze statuten.
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behoudens het bepaalde in artikel 8 lid 7.
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist het
bestuur.
3. Ieder lid van de coöperatie dat niet geschorst is heeft recht op het
uitbrengen van één stem. De bestuursleden hebben eveneens elk één
stem.
4. Een lid kan slechts één ander lid schriftelijk machtigen namens hem zijn
stem uit te brengen in een algemene ledenvergadering of jaarvergadering.
Van deze machtiging dient op een zodanige wijze te blijken, dat het bestuur
deze voldoende acht.
Ieder lid kan slechts één ander lid ter vergadering vertegenwoordigen.
Voorzitterschap en notulen.
Artikel 20.
1. De algemene ledenvergaderingen en jaarvergaderingen worden geleid door
de voorzitter van het bestuur van de coöperatie of bij diens afwezigheid
door zijn plaatsvervanger.
2. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger dan treedt één der andere
bestuursleden of een door het bestuur aangewezen derde als voorzitter op.
Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet
de ledenvergadering zelf daarin.
3. Van het verhandelde in elke algemene ledenvergadering of jaarvergadering
worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe
aangewezen persoon, notulen gemaakt, die door de leden in de
eerstvolgende algemene ledenvergadering of jaarvergadering worden
vastgesteld en door de voorzitter en de notulist worden ondertekend.
Besluitvorming van de algemene ledenvergadering.
Artikel 21.
1. Het in de algemene ledenvergadering of jaarvergadering uitgesproken
oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is
beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit
voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in het eerste lid
bedoeld oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming
plaats, indien de meerderheid der leden in vergadering bijeen of, indien de
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming
vervallen de oorspronkelijke stemming en de rechtsgevolgen daarvan.
3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten
van de algemene ledenvergadering en jaarvergadering genomen met
volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
5. Indien bij een verkiezing van één persoon uit meerdere al dan niet
voorgedragen personen niemand de volstrekte meerderheid heeft
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de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats
tussen de twee kandidaten die het meeste aantal stemmen op zich
verenigd hebben, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft
verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.
In dat geval, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet zijnde de verkiezing of
benoeming van personen, dan is het voorstel verworpen.
7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke
stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit voor de stemming
verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes.
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde
hoofdelijke stemming verlangt.
8. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een
algemene ledenvergadering of jaarvergadering bijeen, heeft, mits met
voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van
de algemene ledenvergadering.
9. Zolang in een algemene ledenvergadering of jaarvergadering alle leden
aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden
genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende
onderwerpen al dan niet geagendeerd - dus ook omtrent 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 algemene
ledenvergaderingen en jaarvergaderingen of een daarmee verband
houdende formaliteit niet in acht genomen.
Statutenwijziging.
Artikel 22.
1. De statuten van de coöperatie kunnen worden gewijzigd door een besluit
van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de
mededeling dat wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Het bestuur legt ten minste veertien dagen voor de algemene
ledenvergadering een afschrift van het voorstel tot statutenwijziging, waarin
de voorgestelde wijzigingen woordelijk zijn opgenomen, voor de leden ter
inzage op een daartoe geschikte plaats tot na afloop van de dag van de
algemene ledenvergadering. Op verzoek van een lid wordt aan hem een
afschrift van het voorstel tot statutenwijziging, als hiervoor bedoeld,
toegestuurd.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste tweederde van de geldig
uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste tweederde
van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet tweederde van
de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt na die
ledenvergadering een tweede ledenvergadering bijeengeroepen, te houden
binnen vier weken na de eerste vergadering, waarin over het voorstel zoals
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aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten,
mits met een meerderheid van ten minste tweederde van de geldig
uitgebrachte stemmen.
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.
Artikel 23.
1. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van
overeenkomstige toepassing op het besluit van de algemene
ledenvergadering tot ontbinding van de coöperatie.
2. Bij ontbinding van de coöperatie benoemt de algemene ledenvergadering
minstens twee vereffenaars, die gehouden zijn over hun beleid iedere drie
maanden, dat de liquidatie voortduurt, verantwoording af te leggen.
3. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene
ledenvergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het
doel van de coöperatie overeenstemmen.

