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Overeenkomst tot het aangaan van
Coöperatieve ZON DER GASLAAN U.A.

Heden, dertien april tweeduizend vijftien, verschenen voor mij, mr. Christiaan
David Rosenberg Polak, notaris te ‘s-Gravenhage:
1.

de heer Guido Maximiliaan Beauchez, geboren te ‘s-Gravenhage op drie
november negentienhonderd vierenvijftig, wonende te 2561 TJ ‘s

2.

de heer Jeroen Petrus Martinus Johannes Boon, geboren te

3.

mevrouw Charlotte Henriëtte Thérèse van Slagmaat, geboren te

De comparanten verklaarden een coöperatie op te richten met de volgende
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statuten:
NAAM, ZETEL EN DUUR
Artikel 1
1.1.De naam van de coöperatie is: Coöperafieve ZON DER GASLAAN U.A.
1.2. De coöperatie is gevestigd te ‘s-Gravenhage.
1.3 De coöperatie is opgericht voor onbepaalde tijd.
DOEL
Artikel 2
2.1. De coöperatie heeft als doel het bewerkstelligen van economische
interactie tussen de Coöperatie en de Leden en het voorzien in de
stoffelijke behoeften van de Leden door middel van:
-

Het stimuleren van de realisatie, installatie en exploitatie van een
photo voltaische installatie (PV-installatie).

-

Alles in de ruimste zin en al hetgeen daartoe behoort of daaraan
bevorderlijk kan zijn.

2.2. De coöperatie tracht dit doel te bereiken door:
-

het uitoefenen van een bedrijf dat omvat het aankopen, onderhouden
en exploiteren van een gehele of deel van één of meer
zonnepaneleninstallatie(s), ten bate en voor rekening van haar leden,
alsmede al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk
kanzijn;

-

het leveren van aandelen aan leden van de coöperatie conform
hetgeen bepaald is in artikel 3;

-

-

-

het bijhouden van een administratie waaruit blijkt hoeveel de
energieproductie bedraagt van de opwekkingsinstallatie van de
coöperatie;

-

alle overige wettelijke middelen.

AANDELEN
Artikel 3
3.1.De coöperatie zal de totale productie van de PV-installatie opdelen in
eenheden, “Aandelen”. Een aandeel geeft recht op een bepaald deel van
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de productie van de PV-instaliatie gedurende de economische levensduur
van de PV-installatie.
3.2.De coöperatie kan slechts aandelen leveren aan leden van de coöperatie.
Elk lid is gehouden minimaal één aandeel te kopen. Het aantal aandelen
dat een lid kan verwerven kan worden gemaximeerd op twintig procent
(20%) van het totaal.
3.3. Leden met een adres binnen de zogenaamde postcoderoos rond de
Gaslaan hebben voorrang bij het kopen van panelen. Dit betreft de
postcodes 2517, 2518, 2561,2562, 2563, 2565, 2566 en 2571. Pas als er
geen kopers uit deze postcodegebieden voor de aandelen zijn, kunnen
deze verkocht worden aan leden buiten dit gebied. Het is aan de
Algemene Ledenvergadering dit te bepalen.

-

3.4. De koopprijs van een aandeel bij eerste uitgifte wordt op voorstel van het
bestuur door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. De prijs van
aandelen na uitgifte wordt bepaald door koper en verkoper onderling.
3.5. Een lid wiens lidmaatschap is geëindigd, moet zijn aandelen ter verkoop
aanbieden binnen een termijn en op een wijze zoals in het huishoudelijk
reglement is opgenomen. Ook leden wiens lidmaatschap niet is geëindigd,
kunnen aandelen aanbieden of bijkopen. Aandelen kunnen geschonken
worden aan de coöperatie.
3.6. Met uitzondering van dat wat in deze statuten opgenomen is, heeft een lid
geen enkele aanspraak op het eigen vermogen van de coöperatie.
LIDMAATSCHAP
Artikel 4

4.1 .De coöperatie kent de volgende ledencategorieën:
a.

particulieren;

b.

natuurlijke personen zijnde ondernemer in de zin van artikel 7 Wet op
de omzetbelasting 1968 en persoonsvennootschappen;

c.

rechtspersonen;

d.

overheden.

4.2.Bij huishoudelijk reglement wordt bepaald of en in welke verhouding de
hierboven genoemde lidmaatschapscategorieën toegelaten kunnen

-
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worden als lid. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere vereisten aan
het lidmaatschap worden gesteld.
4.3.Zonder een aandeel in bezit te hebben is het lidmaatschap van de
coöperatie niet mogelijk. Het bestuur beslist over toelating. Het
lidmaatschap is definitief na ontvangst van de bijdragen samengesteld uit
entree- en lid maatschapsgeld en de koopprijs van één of meer aandelen.
4.4.Na een verzoek tot aankoop van een of meer aandelen, deelt het bestuur
de aanvrager zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen zes weken mee of hij
als lid is toegelaten of geweigerd. Ingeval van niet-toelating kan de
Algemene Ledenvergadering, op voorstel van tenminste vijf van haar
leden, alsnog tot toelating beslissen, mits minimaal een aandeel voor koop
beschikbaar is.
EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 5
5.1 .Het lidmaatschap eindigt door:
-

de verkoop van alle aandelen (wat gelijk staat aan opzegging door het
lid);

-

de opzegging door het bestuur, namens de coöperatie, wegens het
niet (meer) voldoen aan de vereisten van het lidmaatschap door
statuten of huishoudelijk reglement gesteld, of wanneer redelijkerwijze
van de coöperatie niet (meer) gevergd kan worden het lidmaatschap
te laten voortduren;

-

ontzetting door het bestuur, indien het lid in strijd met de statuten, het
huishoudelijk reglement of de besluiten van de coöperatie handelt of
de coöperatie op onredelijke wijze benadeelt; de betrokkene wordt
vooraf door het bestuur gehoord en wordt vervolgens ten spoedigste
schriftelijk van het besluit tot ontzetting in kennis gesteld, onder
opgave van de redenen; hem staat binnen één maand na ontvangst
van de kennisgeving beroep op de Algemene Ledenvergadering open;
gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid
geschorst.

-

5.2.Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door het bestuur moet
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schriftelijk bij aangetekende brief geschieden en is alleen mogelijk tegenhet einde van een boekjaar, met inachtneming van een termijn van ten
minste drie maanden.
LEDE NREGISTER
Artikel 6
6.1 .Het bestuur draagt zorg voor het bijhouden van een register, waarin alle
leden en aandelen zijn opgenomen. Van natuurlijke personen worden
tenminste naam, adres, email-adres en woonplaats vermeld, het aantal
aandelen en de toe- en eventuele uittredingsdatum. Ten aanzien van
leden-rechtspersonen en leden-persoonsvennootschappen wordt tevens
ingeschreven degene die de rechtspersoon of persoonsvennootschap zal
vertegenwoordigen, bij gebreke waarvan de rechtspersoon of
persoonsvennootschap onbevoegd is enig recht jegens de coöperatie uit
te oefenen.

-

6.2.leder lid is verplicht wijziging van gegevens in het ledenregister schriftelijk
binnen een maand aan het bestuur door te geven.
6.3.Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels gesteld worden ten
aanzien van de in richting en het bijhouden van het register, de gegevens
die elk lid dient te verstrekken en het afgeven van afschriften of uittreksels
aan de leden of de coöperatie.
AANSPRAKELIJKHEID, VERREKENING, VERZWARING
Artikel 7
7.1. De leden zijn niet aansprakelijk voor de schulden van de coöperatie, noch
tijdens hun lidmaatschap noch later, noch voor een tekort ingeval van een
ontbinding of gerechtelijke vereffening.
7.2. De coöperatie is bevoegd aan een lid of aan een oud-lid verschuldigde en
betaalbare bedragen te verrekenen met al hetgeen de coöperatie uit welke
hoofde ook van betrokkene te vorderen heeft of zal krijgen, daaronder
begrepen alles wat de coöperatie namens de betrokkene aan derden heeft
afgedragen of dient af te dragen.
7.3. De coöperatie is gerechtigd bij beëindiging van het lidmaatschap al het
verschuldigde, daaronder begrepen het verschuldigde voor geleverde
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diensten, niet uit te (doen) betalen, voordat de jaarrekening over het
boekjaar waarin of waarmee het lidmaatschap eindigde door de Algemene
Ledenvergadering is vastgesteld.
7.4. De coöperatie noch (de leden van) het bestuur van de coöperatie is
aansprakelijk jegens de leden voor enige schade als gevolg van een
verminderde elektriciteitsopbrengst van de PV-installatie, om wat voor
reden dan ook. Voor zover de coöperatie of (de leden van) het bestuur
van de coöperatie wel aansprakelijk zouden zijn, is deze aansprakelijkheid
beperkt tot de hoogte van de uitkering van een eventuele bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
7.5.Als de rechten en verplichtingen van een lid worden beperkt
respectievelijk verzwaard door een besluit van de Algemene
Ledenvergadering of het Bestuur, kan een lid de consequenties van die
wijziging niet ontlopen door opzegging van het lidmaatschap.
Uitgezonderd zijn wijziging van de voorwaarden waaronder een lid zijn
lidmaatschap kan beëindigen.
ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 8

8.1 De Algemene Ledenvergadering bestaat uit de verzamelde leden van de
.

in artikel 4.1 genoemde ledencategorieën. Aan haar komen alle
bevoegdheden toe die door de wet en deze statuten aan haar zijn
opgedragen.

-

8.2.De Algemene Ledenvergadering vergadert tenminste eenmaal per jaar. In
elk boekjaar wordt uiterlijk in de zesde maand na het einde van het
boekjaar ten minste één Algemene Ledenvergadering gehouden. De
agenda voor deze vergadering bevat ten minste de volgende
onderwerpen:
a.

de vaststelling van de jaarrekening;

b.

de bestemming van het resultaat zoals dat uit de jaarrekening blijkt;

c.

decharge van het bestuur;

d.

de begroting voor het volgend boekjaar.

De hiervoor bedoelde onderwerpen behoeven op die agenda niet te

-

--
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worden opgenomen, indien de termijn voor het opmaken van dejaarrekening en het overleggen van het jaarverslag is verlengd of een
voorstel daartoe op die agenda is geplaatst.
8.3.De Algemene Ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter van het
bestuur of een door de voorzitter daartoe aangewezen persoon. Van de
vergadering worden notulen gemaakt door de secretaris of een door de
voorzitter daartoe aangewezen persoon. In geval van ontstentenis of belet
voorziet de vergadering zelf in haar leiding en verslaglegging. Notulen
worden aan de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering ter vaststelling
voorgelegd en na vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die
vergadering ondertekend.
8.4. Toegang tot de Algemene Ledenvergadering hebben de leden, de
bestuursleden, leden van door het bestuur benoemde organen alsmede
degenen die door het bestuur en/of de Algemene Ledenvergadering
daartoe zijn uitgenodigd.

-

—

BIJEENROEPING ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 9
9.1. Het Bestuur roept de Algemene Ledenvergadering bijeen wanneer het

-

daartoe volgens deze statuten verplicht is en voorts zo vaak zij dit
wenselijk acht.
9.2. De uitnodiging wordt ten minste zeven dagen voorafgaand aan de
vergadering verstuurd aan het volgens het ledenregister laatst bekend (e
mail)adres van elk lid.
9.3.Op schriftelijk/digitaal verzoek van tenminste tien procent van de
stemgerechtigde leden, is het bestuur verplicht binnen vier weken een
Algemene Ledenvergadering bijeen te roepen. Als aan een dergelijk
verzoek niet binnen veertien dagen gevolg wordt gegeven, kunnen de
verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan op de wijze genoemd in lid 2.
BESLUITVORMING ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 10

-

10.1. Met uitzondering van een geschorst lid heeft elk lid in de Algemene
Ledenvergadering recht op het uitbrengen van één stem en kan schriftelijk
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volmacht tot het uitbrengen van zijn stem verlenen aan een ander
stemgerechtigd lid. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste drie
andere stemgerechtigden als gevolmachtigde optreden.
1 0.2. Een lid heeft geen stemrecht over zaken die hem, zijn echtgenoot of
één van zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn betreffen. Het
bepaalde in lid 1 blijft onverkort van toepassing.
10.3. Elk besluit wordt genomen bij volstrekte meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen tenzij bij wet of bij deze statuten een grotere
meerderheid is voorgeschreven; blanco stemmen gelden als niet
uitgebracht; bij staking van stemmen over zaken is het voorstel
verworpen.
10.4. Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij de voorzitter
schriftelijke stemming wenselijk vindt. Over personen wordt schriftelijk
gestemd. Behaalt bij verkiezing van personen niemand de volstrekte
meerderheid dan volgt een herstemming. Staken de stemmen bij
verkiezing van personen, dan beslist het lot.
10.5. De voorzitter van de vergadering beslist over de geldigheid van een
uitgebrachte stem en over de wijze, waarop geloot zal worden. De
voorzitter oordeelt over de vraag of de vergadering al dan niet een besluit
heeft genomen en wat de inhoud is van een besluit over een voorstel.
10.6. Indien onmiddellijk na het uitspreken van het in het voorgaande lid
bedoelde oordeel de juistheid ervan wordt betwist, dan vindt, indien de
meerderheid der vergadering dat verlangt, een herstemming plaats.
Hiermee vervalt elk rechtsgevolg van de oorspronkelijke stemming.
10.7. Algemene Ledenvergaderingen kunnen, mits aan de hierboven
genoemde voorwaarden is voldaan, ook online plaatsvinden en mits geen
der leden zich binnen twee dagen na aankondiging van de vergadering
hiertegen verzet. Besluitvorming over agendapunten betreffende
statutenwijziging of ontbinding zijn uitgesloten van deze werkwijze van
elektronische vergadering.
BESTUUR
Artikel 11
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11.1.

Het bestuur van de coöperatie bestaat uit tenminste drie door de
Algemene Ledenvergadering uit haar midden te benoemen leden. Het
maximum aantal bestuursleden wordt bepaald door de Algemene
Ledenvergadering. Een niet voltallig bestuur blijft bevoegd. Het is
mogelijk om een functie door meerdere personen (duo-functie) te laten
bekleden.

11.2.

Iedere bestuurder heeft zitting voor de tijd van vier jaar. De Algemene
Ledenvergadering kan voor één of meer bestuurders een kortere
zittingsduur vaststellen. Aftredende bestuurders zijn terstond
herkiesbaar.

11 .3.

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

11.4.

Bestuursleden kunnen, met opgaaf van redenen, door de Algemene
Ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. Ter zake van
schorsing of ontslag besluit de Algemene Ledenvergadering met een
meerderheid van ten minste drie vierde van de uitgebrachte stemmen.
In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

11.5.

—

Indien de Algemene Ledenvergadering een bestuurder heeft
geschorst dient de Algemene Ledenvergadering binnen drie maanden
na ingang van de schorsing te besluiten hetzij tot ontslag, hetzij tot
opheffing of handhaving van de schorsing; bij gebreke daarvan vervalt
de schorsing. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts
eenmaal worden genomen en de schorsing kan alsdan ten hoogste
worden gehandhaafd voor drie maanden ingaande op de dag waarop
de Algemene Ledenvergadering het besluit tot handhaving heeft
genomen. Indien de Algemene Ledenvergadering niet binnen de in de
vorige zin gestelde termijn tot ontslag of tot opheffing van de schorsing
heeft besloten, vervalt de schorsing.

11 .6.

Een geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de
Algemene Ledenvergadering te verantwoorden en zich daarbij door
een raadsman te doen bijstaan.

11.7.

De eventuele vergoeding van de bestuurders wordt door de Algemene
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Ledenvergadering vastgesteld.
BESTUURSBEVOEGDHEDENNERTEGENWOORDIGINGNOLMACHT
Artikel 12
12.1.

Het bestuur is belast met het besturen van de coöperatie en is daartoe
bevoegd alle rechtshandelingen te verrichten, tenzij de statuten
anders bepalen.

12.2.

Het bestuur is bevoegd in het kader van de coöperatieve onderneming
met haar leden en met derden overeenkomsten te sluiten, met
inachtneming van lid 3 van dit artikel.

12.3.

Zonder toestemming van de Algemene Ledenvergadering is het
bestuur niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het
kopen, vervreemden of bezwaren van onroerende zaken of andere
registergoederen, noch tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de
coöperatie zich als borg of hoofdelijk medeschuldenares verbindt, zich
voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een
schuld van een derde verbindt. Bij dit besluit kan worden bepaald dat
de goedkeuring ook achteraf verleend mag worden in bijzondere door
de Algemene Ledenvergadering te bepalen gevallen.

12.4.

De penningmeester is namens de coöperatie bevoegd tot het innen en
betalen van vorderingen en schulden. De Algemene
Ledenvergadering kan desgewenst bepalen dat voor het opnemen
van gelden of het beschikken over een krediet bij een bankinstelling,
indien de opname of de beschikking een bepaald bedrag overschrijdt,
de medewerking van een daartoe aangewezen lid van het bestuur
vereist is.

12.5.

Het bestuur vertegenwoordigt de coöperatie. Daarnaast kan de
coöperatie worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk
handelende bestuursleden. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen
van een (doorlopende) volmacht aan een of meer personen om ter
uitvoering van een besluit van het bestuur of van de ledenraad, binnen
de grenzen van die volmacht de coöperatie te vertegenwoordigen.

BESTUURSVERGADERINGEN
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Artikel 13

13.1.

Het bestuur bepaalt de wijze en frequentie van
bestuursvergaderingen.

13.2.

-

Besluiten van het bestuur worden, tenzij deze statuten anders
bepalen, genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. In het
bestuur kunnen alleen besluiten worden genomen indien tenminste de
helft van de bestuursleden ter vergadering aanwezig is.

13.3.

Het bestuur kan ook schriftelijk, telefonisch of via elektronische weg
besluiten nemen, mits geen van de bestuursleden daartegen
bezwaren maakt. In dat geval is de eerste zin van lid 2 onverminderd
van toepassing. Van besluiten op deze wijze tot stand gekomen wordt
in de eerstvolgende bestuursvergadering mededeling gedaan.

REGELEMENTEN

----

-

Artikel 14
14.1.

De Algemene Ledenvergadering kan één of meer reglementen,
waaronder een huishoudelijk reglement, vaststellen, waarbij nadere
regels worden gegeven voor al hetgeen de vergadering dienstig acht.
Deze regels mogen niet in strijd zijn met de wet of deze statuten.

14.2.

Bepalingen in de reglementen, welke in strijd zijn met deze statuten,
zijn nietig.

GELDMIDDELEN
Artikell5

15.1.

-.

De geldmiddelen van de coöperatie bestaan uit:
entreegeld;
lidmaatschapsgelden;
winst uit ondernemerschap;
giften, erfstellingen, legaten, subsidies;
-

-

15.2.

leningen van derden;
andere geldmiddelen.

Het bestuur kan nieuwe leden een entreegeld opleggen. De hoogte
van dit bedrag wordt op voorstel van het bestuur door de Algemene
Ledenvergadering vastgesteld. Het entreegeld wordt niet uitgekeerd
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bij uittreding.
15.3.

Ieder lid van de coöperatie is een jaarlijks lidmaatschapsgeld aan de
coöperatie verschuldigd. Jaarlijks zal de Algemene Ledenvergadering,
op voorstel van het bestuur, de hoogte hiervan vaststellen.

15.4

Erfenissen kunnen slechts beneficiair worden aanvaard.

-

BOEKJAAR, JAARREKENING EN JAARVERSLAG
Artikel 16

16.1.

Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.

16.2.

Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar

—

behoudens

verlenging van deze termijn met ten hoogste vier maanden door de
Algemene Ledenvergadering op grond van bijzondere
omstandigheden

—

maakt het bestuur een jaarrekening op, die aan de

Algemene Ledenvergadering ter vaststelling wordt voorgelegd. De
jaarrekening gaat vergezeld van de verklaring van de
kascontrolecommissie, bedoeld in lid 5
16.3.

De opgemaakte jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders;
ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt
hiervan melding gemaakt onder opgave van redenen.

16.4.

Het bestuur draagt zorg voor schriftelijke/digitale verzending aan de
leden van de opgemaakte jaarrekening uiterlijk op de dag van de
oproeping tot de Algemene Ledenvergadering.

16.5.

De Algemene Ledenvergadering benoemt elk jaar een
kascontrolecommissie van tenminste twee leden, die geen deel
uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de
jaarrekening en brengt aan de Algemene Ledenvergadering schriftelijk
verslag van haar bevindingen uit.

16.6.

Indien de jaarrekening een batig saldo aangeeft boven het door de
leden gestorte inleggeld en de eventuele wettelijke reserves, kan de
Algemene Ledenvergadering het bestuur opdragen een uitkering aan
de leden vast te stellen, naar rato van het aantal aandelen, in een
alsdan te bepalen vorm. De continuïteit van de coöperatie mag door
een uitkering van resultaat niet in gevaar komen. Art 7.2 is hierbij van
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toepassing.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 17
17.1.

Tot wijziging van deze statuten kan, op voorstel van het bestuur,
slechts worden besloten in een Algemene Ledenvergadering, indien:
a.

ten minste veertien dagen voor de Algemene Ledenvergadering
het voorstel tot statutenwijziging ter kennis is gebracht van de
leden, vergezeld van een afschrift van het voorstel tot wijziging
van de statuten

-

in welk afschrift de voorgedragen wijziging

woordelijk moet zijn opgenomen;
b. het besluit tot statutenwijziging wordt genomen met een
meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte
stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee derden van
de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Zijn in een vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging
aan de orde is gesteld, niet ten minste twee derden van de leden
aanwezig of vertegenwoordigd, dan zal, met inachtneming van het
hiervoor onder sub a bepaalde, een tweede vergadering worden
bijeengeroepen, te houden uiterlijk dertig dagen na de eerste, die
alsdan, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde
leden, mits met een meerderheid van twee derden van de
uitgebrachte stemmen, een geldig zodanig besluit kan nemen.
17.2.

Ieder lid van het bestuur is bevoegd de voor de wijziging van de
statuten vereiste notariële akte te verlijden.

1 7.3.

Een besluit als bedoeld in lid 1 treedt pas in werking nadat hiervan een
notariële akte is opgemaakt.

ONTBINDING, SPLITSING, FUSIE VEREFFENING
Artikel 18
18.1.

De coöperatie wordt ontbonden:
a.

door een daartoe strekkend besluit van de Algemene

Ledenvergadering;
b.

door haar insolventie, nadat zij in staat van faillissement is
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verklaard of door de opheffing van het faillissement wegens detoestand van de boedel;
c.

door de rechter in de gevallen in de wet bepaald;

d.

door het geheel ontbreken van leden.

In het sub a bedoelde geval is het bestuur met de vereffening van de
boedel van de coöperatie belast.
18.2.

Het in art 17.1 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op een
besluit tot ontbinding, juridische fusie, splitsing of omzetting van de
coöperatie.

SLOTBEPALINGEN

Verschenen personen verklaarden ten slotte:
Voor de eerste maal zijn tot bestuurders benoemd:
1.

tot voorzitter: de heer Guido Maximiliaan Beauchez, voornoemd;

2.

tot secretaris: mevrouw Charlotte Henriëtte Thérèse van Slagmaat,
voornoemd;

3.

tot penningmeester: mevrouw Josiena Ariena van der Eijk, geboren te

4.

tot algemeen bestuurslid:
a.

mevrouw Cornelia Pauline Voordendag, geboren te Berkel en

b.

de heer Willem Schutten, geboren te Rolde op éénendertig
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c.

de heer Bastiaan Leennert de Jong, geboren te Ede op achttien

d.

de heer Jeroen Petrus Martinus Johannes Boon, voornoemd;
de heer Gerald A. van Es, geboren te ‘s-Gravenhage op vijftien

e.

Het eerste boekjaar eindigt op een en dertig december tweeduizend zestien.
Het bestuur draagt zorg voor onverwijlde inschrijving van de coöperatie in het
handelsregister.
SLOTAKTE

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de
verschenen personen is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor
vermelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.
Deze akte is verleden te ‘s-Gravenhage op de datum in het hoofd van deze
akte vermeld.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna door de verschenen
personen en mij, notaris, ondertekend.
(Volgt ondertekening.)
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