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VERENIGING
Heden, negen mei tweeduizend achttien, verschenen voor mij, mr. Rudolf ____
Matheus Hubertus Cremers, notaris te Roermond: _______________________
1. de heer Theodoré Maria Margaretha Antonius Oberndorff, wonende te _
6241 JD Bunde, Bellefleurstraat 16, geboren te Bunde op twee juli _______
negentienhonderddrieënzestig, zich legitimerende met Nederlands _______
paspoort nummer NRR330B80, gehuwd; ___________________________
2. de heer Gerardus Johannes Hendrikus van der Varst, wonende te ____
6011 RZ Ell, gemeente Leudal, Hoogstraat 14 a, geboren te Posterholt op _
negenentwintig november negentienhonderdnegenenvijftig, zich ________
legitimerende met Nederlands paspoort nummer NN4990HR4, gehuwd; __
hierna samen te noemen: ‘de oprichters’. ______________________________
De verschenen personen verklaarden als volgt. _________________________
STATUTEN _____________________________________________________
Hoofdstuk I. ____________________________________________________
Artikel 1. Begripsbepalingen. ______________________________________
1. In deze statuten wordt verstaan onder: _____________________________
a. "het bestuur": orgaan van de coöperatie dat is belast met het _______
besturen van de coöperatie;__________________________________
b. "ledenraad": het orgaan van de coöperatie dat wordt gevormd door __
de leden dan wel een bijeenkomst van leden (of hun ______________
vertegenwoordigers) en andere personen met vergaderrechten (ook __
genoemd: algemene ledenvergadering); ________________________
c. "coöperatie": deze coöperatie; _______________________________
d. "lid": een lid van de coöperatie; ______________________________
e. "schriftelijk": bij brief of gangbaar elektronisch communicatiemiddel _
dat op schrift kan worden ontvangen. __________________________
_________________________
Hoofdstuk II Naam, zetel, doel en vermogen.
__________________________________________
Artikel 2. Naam en zetel.
1. De naam van de coöperatie is: Coöperatie Erfgoed Limburg U.A. ______
2. De coöperatie heeft haar zetel in de gemeente Roermond. _____________
Artikel 3. Doel en vermogen. ______________________________________
1. De coöperatie heeft ten doel in de stoffelijke behoeften van haar leden te __
voorzien, door hen te ondersteunen bij hun gezamenlijke werkzaamheden _
op het gebied van Limburgs erfgoed, waarbij samenwerking een middel is _
om belangenbehartiging, belangstelling, kennis(overdracht), gebruik, _____
waardering en behoud van erfgoed te vergroten of te versterken. ________
De coöperatie heeft daarbij tevens een op het publiek gerichte functie. ____
2. De coöperatie zal haar doel onder meer trachten te bereiken door middel _
van het aangaan van overeenkomsten met haar leden. De coöperatie kan _
overeenkomsten, welke zij met de leden aangaat, ook met anderen ______
aangaan, maar niet in een zodanige mate dat de overeenkomsten met de _
leden slechts van ondergeschikte betekenis zijn. _____________________
3. De coöperatie verricht geen werkzaamheden van of voor haar leden, _____
welke nadrukkelijk behoren tot de publiekrechtelijke taken en ___________
bevoegdheden van deze leden, tenzij anders met de betreffende leden ___
_____________________________________________
overeengekomen.
4. Het vermogen van de coöperatie dient ter verwezenlijking van het doel ___
van de coöperatie. ____________________________________________
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____________
Hoofdstuk III Lidmaatschap, einde lidmaatschap, rechten en
______________________________________
verplichtingen van de leden.
Artikel 4. Lidmaatschap. __________________________________________
1. Leden kunnen zijn: rechtspersonen die een (statutair) doel hebben dat ____
zich mede richt op Limburgs erfgoed. ______________________________
2. De ledenraad kan bij reglementen nadere eisen stellen aan het _________
lidmaatschap. ________________________________________________
3. De aanvraag tot het lidmaatschap geschiedt aan het bestuur, die tevens __
over de toelating beslist. ________________________________________
Bij afwijzing van het verzoek tot toelating wordt dit door het bestuur, onder _
opgaaf van redenen, bij aangetekend schrijven aan de aanvrager ________
medegedeeld. Tegen een afwijzende beslissing is beroep mogelijk op de __
ledenraad. ___________________________________________________
4. Het bestuur houdt een register bij, waarin de namen en adressen van alle _
leden zijn opgenomen. Het bestuur legt het register ten kantore van de ___
coöperatie ter inzage voor de leden. _______________________________
5. Indien activiteiten worden ondernomen door verschillende natuurlijke _____
personen gericht op Limburgs erfgoed, handelend in een niet- __________
rechtspersoonlijkheid bezittende samenwerkingsvorm, zal die __________
samenwerkingsvorm als één lid worden aangemerkt, mits de personen, ___
die deel uitmaken van de samenwerkingsvorm (de "combinatie"), één van
hen of een derde aanwijzen om krachtens schriftelijke volmacht hen allen _
tegenover de coöperatie in alle opzichten te vertegenwoordigen. ________
Artikel 5. Einde lidmaatschap. _____________________________________
1. Het lidmaatschap eindigt: _______________________________________
a. indien een lid ophoudt te bestaan; _____________________________
b. door opzegging door het lid;__________________________________
c. door opzegging door de coöperatie. Zodanige opzegging kan _______
geschieden wanneer: _______________________________________
___
een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten door de
_______
statuten en het reglement voor het lidmaatschap gesteld;
een lid zijn verplichtingen jegens de coöperatie niet nakomt; of ___
redelijkerwijs van de coöperatie niet gevergd kan worden het ____
lidmaatschap te laten voortduren; __________________________
d. door ontzetting. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer __
een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de _____
coöperatie handelt, of de coöperatie op onredelijke wijze benadeelt. __
2. Opzegging door het lid dient te geschieden bij aangetekend schrijven aan _
het bestuur. Het lidmaatschap eindigt dan tegen het einde van het _______
boekjaar waarin de opzegging plaatsvindt, of zoveel eerder als het bestuur
bepaalt, mits bovengenoemd aangetekend schrijven ten minste drie ______
maanden voor het einde van het lopende boekjaar is ontvangen. Indien de
in dit lid gemelde opzeggingstermijn niet in acht is genomen eindigt het ___
lidmaatschap op het vroegst toegelaten tijdstip volgend op de datum _____
waartegen was opgezegd. ______________________________________
3. Opzegging door de coöperatie geschiedt bij besluit van het bestuur, bij ___
aangetekend schrijven door het bestuur aan het betreffende lid, mits het __
lid bovengenoemd aangetekend schrijven ten minste drie maanden voor __
___
het einde van het lopende boekjaar heeft ontvangen. Het lidmaatschap
_______
eindigt dan tegen het einde van het boekjaar waarin de opzegging
plaatsvindt. Tegen de opzegging staat gedurende één maand na de _____
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_
ontvangst van de mededeling van opzegging voor het lid beroep open op
de ledenraad. Indien de in dit lid gemelde opzeggingstermijn niet in acht is
genomen eindigt het lidmaatschap op het vroegst toegelaten tijdstip ______
volgend op de datum waartegen was opgezegd. _____________________
4. Het lidmaatschap kan onmiddellijk worden beëindigd, indien van de ______
coöperatie of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het ______
lidmaatschap te laten voortduren. _________________________________
5. Een lid kan voorts zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen __
binnen een maand nadat een besluit van de coöperatie waarbij zijn ______
rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard, hem is bekend __
geworden of medegedeeld: het besluit is alsdan niet op hem van ________
toepassing. __________________________________________________
6. Een lid kan zijn lidmaatschap ook met onmiddellijke ingang opzeggen ____
binnen een maand nadat hem een besluit van de coöperatie is __________
meegedeeld tot omzetting van de coöperatie in een andere rechtsvorm of _
tot juridische fusie of splitsing, overeenkomstig Titel 7, Boek 2 Burgerlijk __
Wetboek.____________________________________________________
7. Ontzetting door de coöperatie geschiedt bij besluit van het bestuur, bij ____
aangetekend schrijven door het bestuur aan het betreffende lid. Tegen de _
ontzetting staat gedurende één maand na de ontvangst van de _________
mededeling van ontzetting voor het lid beroep open op de ledenraad. _____
8. Indien een lid fuseert of splitst in de zin van Titel 7, Boek 2 van het _______
Burgerlijk Wetboek, gaat het lidmaatschap niet over op de verkrijgende ___
rechtspersoon, tenzij het bestuur anders bepaalt. ____________________
9. Indien het lidmaatschap eindigt gedurende het jaar, dienen de lopende ___
financiële verplichtingen van dat jaar volledig te worden voldaan. Indien er _
reeds een inbreng heeft plaatsgevonden, zal het bedrag van de inbreng __
niet aan het betreffende lid worden gerestitueerd. ____________________
De coöperatie kan eventueel door de opzegging geleden schade bij het ___
______________________________
opzeggende lid in rekening brengen.
10. Indien een lid uittreedt is het betreffende lid per de datum van uittreding ___
een bedrag verschuldigd dat per die datum wordt vastgesteld door het ____
bestuur op basis van de door de uittreding door de coöperatie geleden ___
schade. _____________________________________________________
Artikel 6. Rechten en verplichtingen van de leden. ____________________
1. De leden hebben de volgende verplichtingen: _______________________
a. het lid houdt zich aan de bepalingen van de statuten, reglementen en _
richtlijnen van de coöperatie, als ook aan besluiten die op grond van __
deze statuten, reglementen en richtlijnen zijn en worden genomen; ___
b. het lid houdt zich aan de algemene regels en aan het desbetreffende _
lid gegeven voorschriften die de coöperatie met betrekking tot enige __
soort van dienstverlening heeft vastgesteld of nog zal vaststellen; ____
c. het lid is gebonden aan overeenkomsten die de coöperatie heeft _____
gesloten respectievelijk aan algemene regels en aan het ___________
desbetreffende lid gegeven voorschriften die de coöperatie vaststelt in
het kader van enig soort door het lid afgenomen dienst. ____________
2. De met ieder van de leden door de coöperatie te sluiten overeenkomsten, _
krachtens welke het lid het recht heeft diensten en producten af te (laten) _
_
nemen welke in het bedrijf van de coöperatie worden afgenomen worden
___
vastgesteld door het bestuur. De ledenovereenkomsten specificeren de
financiële inbrengverplichtingen van de leden, afhankelijk van de met het __
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____________________
specifieke lid afgesproken diensten en producten.
3. De aansprakelijkheid van de leden is uitgesloten. ____________________
4. Jaarlijks, uiterlijk één maand voorafgaande aan het einde van het________
boekjaar, wordt, op voorstel van het bestuur, door de ledenraad een _____
contributiereglement vastgesteld, waarin een indeling van de leden in ____
contributiecategorieën wordt opgenomen. Er zullen vier _______________
contributiecategorieën zijn. Voor de indeling van een lid in een __________
contributiecategorie is bepalend de "Limburgs erfgoedgerelateerde" omzet
welke het lid blijkens zijn laatstelijk definitief vastgestelde jaarrekening ____
heeft behaald. Het besluit tot vaststelling van het contributiereglement ____
door de ledenraad wordt genomen met tenminste twee/derde meerderheid
van de uitgebrachte stemmen. ___________________________________
Hoofdstuk IV Het Bestuur. ________________________________________
Artikel 7. Bestuur. _______________________________________________
1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van vijf of meer leden, met een _
maximum van negen. __________________________________________
Bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. __
Bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. _
Als een bestuurder zijn functie verliest voordat hij volgens het rooster _____
aftreedt, neemt zijn opvolger op het rooster de plaats in van zijn _________
voorganger. Een aftredende bestuurder is nog éénmaal herbenoembaar. __
2. Het bestuur stelt een profielschets op voor de omvang van en __________
samenstelling van het bestuur, rekening houdend met de aard van de ____
coöperatie, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid van de leden _
van het bestuur. ______________________________________________
3. Leden van het bestuur worden met inachtneming van de profielschets ____
bedoeld in lid 2 benoemd door de ledenraad. ________________________
De voorzitter wordt, behoudens ontheffing door de ledenraad, benoemd __
buiten de leden. Hij mag niet in dienstbetrekking staan tot een lid. _______
_
De overige bestuursleden kunnen uit de leden benoemd worden, maar dit
____________________________________________
is niet noodzakelijk.
4. Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij _____
redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. ________
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. _____
5. Iedere bestuurder kan te allen tijde door de ledenraad worden geschorst __
en ontslagen. ________________________________________________
6. Het bestuur blijft volledig bevoegd, ook indien zij niet voltallig is. _________
Artikel 8. Taak en bevoegdheden, besluitvorming en taakverdeling. ______
1. Het bestuur is belast met het besturen van de coöperatie. ______________
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten _
tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, of tot het
aangaan 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 ander verbindt, ______
alsmede tot vertegenwoordiging van de coöperatie ter zake van deze ____
handelingen. _________________________________________________
3. Voor het nemen van rechtsgeldige besluiten is vereist de aanwezigheid ___
van tenminste de meerderheid van alle zittende bestuursleden. _________
_
Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een mede-bestuurslid laten
___
vertegenwoordigen. Een bestuurslid kan zijn stemrecht uitoefenen door
middel van een elektronisch communicatiemiddel. Vereist is dan wel dat __
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__
het bestuurslid via het communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd,
rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en _
het stemrecht kan uitoefenen. Voorts is alsdan vereist dat het bestuurslid _
via het elektronisch communicatiemiddel kan deelnemen aan de ________
beraadslaging. _______________________________________________
4. Besluiten van het bestuur worden genomen met volstrekte meerderheid __
van stemmen. ________________________________________________
5. Behoudens ontheffing door de ledenraad kunnen leden van het bestuur ___
geen directie- of bestuurslid zijn van of onder welke andere titel dan ook __
betrokken zijn bij een toezichthoudend orgaan van een instelling die _____
eenzelfde of een gelijksoortig doel heeft als de coöperatie. De ledenraad __
kan bepalen dat deze ontheffing slechts geldig is voor een bepaalde door _
de ledenraad vast te stellen periode. ______________________________
6. De bestuursleden doen opgave van hun nevenfuncties, waaronder ______
bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen. Een lid van het __
bestuur dient melding te doen van zakelijke banden tussen de coöperatie _
en een andere rechtspersoon of onderneming waarmee het betreffende __
bestuurslid -direct dan wel indirect- betrokken is. _____________________
7. Het bestuur stelt zelf een taakverdeling op. _________________________
8. Besluiten van het bestuur kunnen te allen tijde schriftelijk worden ________
genomen mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden _
van het bestuur is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van _
besluitvorming verzet. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel __
van een schriftelijke verklaring van alle in functie zijnde leden van het ____
bestuur. Deze verklaring kan worden afgelegd door middel van een ______
elektronisch communicatiemiddel. ________________________________
9. Het bestuur stelt de volgende plannen op en herziet deze zo nodig: ______
a. een jaarlijks beleidsplan met de daarbij behorende begroting; _______
b. een voortschrijdend meerjaren beleidsplan;______________________
c. een plan inzake een adequaat risicobeheersings- en controlesysteem;
d. eventuele andere plannen als van tijd tot tijd door de ledenraad op te _
geven. __________________________________________________
Deze plannen behoeven de goedkeuring van de ledenraad. ____________
10. De coöperatie vrijwaart de leden van het bestuur voor alle, al dan niet voor
of na het defungeren van een lid ontstane, aansprakelijkheid jegens ______
derden en bij wijze van vrijtekening jegens de coöperatie voor zover de ___
financiële gevolgen van deze aansprakelijkheid niet gedekt zijn door een __
aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders of andere verzekering, ___
behoudens aansprakelijkheid die voortvloeit uit opzettelijk en bewust _____
roekeloos handelen. Deze vrijwaring en vrijtekening ziet ook toe op de ____
kosten van juridisch advies en proceskosten die een lid van het bestuur ___
redelijkerwijs heeft gemaakt ter afwering van de claims van derden. ______
11. Onverminderd haar eigen verantwoordelijkheid, kan het bestuur _________
commissies installeren en adviseurs aanstellen, die het bestuur _________
ondersteunen bij haar taken. Het bestuur kan besluiten om deze ________
commissies of adviseurs, dan wel vertegenwoordigers van deze toe te ____
laten tot een bestuursvergadering. ________________________________
Artikel 9. Vertegenwoordiging; tegenstrijdig belang. ___________________
________
1. Het bestuur is bevoegd de coöperatie te vertegenwoordigen. De
bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk
handelende leden van het bestuur. ________________________________
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Een lid van het bestuur kan door het bestuur worden gevolmachtigd om
_____
de coöperatie alleen te vertegenwoordigen met inachtneming van de
begrenzing welke in die volmacht zijn opgenomen. ___________________
2. Het bestuur kan functionarissen met een algemene of beperkte _________
vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen ____________
vertegenwoordigt de coöperatie met inachtneming van de begrenzing die _
aan zijn bevoegdheid zijn gesteld. De titulatuur van deze functionarissen __
wordt door het bestuur bepaald. __________________________________
3. In alle gevallen waarin de coöperatie een tegenstrijdig belang heeft met ___
één of meer bestuursleden, blijft het bepaalde in artikel 9 lid 1 onverkort __
van kracht. Een besluit van het bestuur tot het verrichten van een________
rechtshandeling die een tegenstrijdig belang met een of meer ___________
bestuursleden in privé betreft, is onderworpen aan de goedkeuring van de _
ledenraad, maar het ontbreken van zodanige goedkeuring tast de _______
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of bestuursleden niet __
aan.________________________________________________________
Artikel 10. Goedkeuring ledenraad. _________________________________
1. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde zijn aan de _________
goedkeuring van de ledenraad onderworpen de besluiten van het van ____
bestuur omtrent: ______________________________________________
a. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere
wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen,___
alsmede voor de overige in artikel 8 lid 2 genoemde _______________
rechtshandelingen; _________________________________________
b. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen ___
van gelden waaronder niet is begrepen het gebruik van een aan de ___
coöperatie verleend bankkrediet; ______________________________
c. de vaststelling en wijziging van de plannen en (meerjaren) __________
begrotingen, als bedoeld in artikel 8 lid 9. _______________________
_
d. de aanvraag van faillissement en van surséance van betaling van de
_______________________________________________
coöperatie;
e. de overdracht van (nagenoeg) de gehele onderneming van de _______
coöperatie. _______________________________________________
2. De ledenraad kan in een reglement bepalen dat een besluit niet aan zijn __
goedkeuring is onderworpen, indien het daarmee gemoeide belang een ___
door de ledenraad te bepalen en schriftelijk aan het bestuur op te geven __
waarde niet te boven gaat. Evenmin is een besluit aan de goedkeuring ___
onderworpen wanneer dit voortvloeit uit een van de goedgekeurde _______
plannen genoemd in artikel 8 lid 9. ________________________________
3. De ledenraad is bevoegd ook andere besluiten dan die in dit artikel zijn ___
genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen ___
duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan het bestuur te worden __
meegedeeld. _________________________________________________
4. Het ontbreken van de goedkeuring van de ledenraad voor een besluit als _
bedoeld in dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het ____
bestuur of de bestuursleden niet aan, tenzij het betreft een _____________
rechtshandeling als bedoeld in artikel 8 lid 2. ________________________
Hoofdstuk V Ledenraad. __________________________________________
_________________________________
Artikel 11. Leden van de ledenraad.
1. De ledenraad bestaat uit (vertegenwoordigers van) de leden van de ______
coöperatie. Vertegenwoordigers van de leden in de ledenraad zijn _______
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__________________________________________
natuurlijke personen.
2. Elk lid heeft in de ledenraad een aantal stemmen zoals is bepaald in _____
artikel 14, ongeacht het aantal vertegenwoordigers dat zitting heeft in de __
ledenraad. ___________________________________________________
3. De ledenraad stelt in een reglement regels vast omtrent de besluitvorming _
en werkwijze van de ledenraad, in aanvulling op hetgeen daaromtrent in __
deze statuten is bepaald. De ledenraad kan voorts andersoortige ________
reglementen opstellen. _________________________________________
Een reglement mag niet strijdig zijn met de wet of de onderhavige _______
statuten. ____________________________________________________
4. Het lidmaatschap van de ledenraad is onverenigbaar met de functie van __
bestuurslid of werknemer van de coöperatie. ________________________
5. De jaarrekening wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de ledenraad _____
conform het bepaalde in artikel 15 en 16 van deze statuten. ____________
Artikel 12. Voorzitter en secretaris. _________________________________
De vergadering van de ledenraad voorziet zelf in haar leiding. ______________
Artikel 13. Vergaderingen. ________________________________________
1. Er worden jaarlijks tenminste twee vergaderingen van de ledenraad ______
gehouden, waarvan één binnen zes maanden na het einde van het ______
boekjaar ter behandeling van de jaarstukken overeenkomstig het hierna __
bepaalde, ter kwijting van de leden van het bestuur en ter voorziening in __
de periodieke vacatures in het bestuur. ____________________________
In de tweede vergadering zal de begroting en de contributie voor het _____
nieuwe boekjaar door de ledenraad worden vastgesteld. _______________
2. Buitengewone vergaderingen van de ledenraad worden zo dikwijls _______
bijeengeroepen als het bestuur zulks wenst, dan wel op schriftelijk verzoek
van tenminste twee leden van de coöperatie met opgave van de te ______
behandelen onderwerpen. ______________________________________
3. Indien na indiening van een zodanig verzoek het bestuur niet binnen _____
_
veertien dagen de leden tot een vergadering heeft opgeroepen, tegen een
datum uiterlijk een maand na de indiening, kan bijeenroeping geschieden _
door de verzoekers. ___________________________________________
4. Zowel het bestuur als de ledenraad kan bepalen, dat derden tot een _____
vergadering van de ledenraad worden toegelaten teneinde daarin het ____
woord te voeren. ______________________________________________
5. Een stemgerechtigd lid kan één ander lid volmacht geven om hem te _____
vertegenwoordigen in een vergadering van de ledenraad en daar namens _
hem een stem uit te brengen. ____________________________________
Artikel 14. Besluitvorming. ________________________________________
1. Ter bepaling van het aantal stemmen dat door een lid, dan wel zijn ______
vertegenwoordiger, in de ledenraad kan worden uitgebracht, wordende ___
ledendoor het bestuur ingedeeld in vier contributiecategorieën. __________
In de ledenraad heeft ieder lid, dan wel zijn vertegenwoordiger, dat voor __
het betreffende lidmaatschap behoort tot: __________________________
a. contributiecategorie 1 het recht één stem uit te brengen; ___________
b. contributiecategorie 2 het recht om drie stemmen uit te brengen; _____
c. contributiecategorie 3 het recht om vijf stemmen uit te brengen; ______
d. contributiecategorie 4 het recht om tien stemmen uit te brengen. _____
______
Voor de indeling van een lid in een contributiecategorie is bepalend
hetgeen daarover is vastgesteld in het contributiereglement als bedoeld in _
artikel 6 lid 4._________________________________________________
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Een lid dan wel zijn vertegenwoordiger, aan wie een meervoudig
stemrecht toekomt, dient daarvan op één bepaalde wijze gebruik te ______
maken. _____________________________________________________
2. Alle besluiten van de ledenraad, waarbij in deze statuten geen grotere ____
meerderheid wordt voorgeschreven, worden genomen met gewone ______
meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ____
tenminste de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig of ___________
vertegenwoordigd dient te zijn. Indien niet de helft van de stemgerechtigde
leden aanwezig of vertegenwoordigd is, kan een tweede vergadering _____
worden bijeengeroepen met op de agenda eenzelfde onderwerp als in de _
eerst bijeengeroepen vergadering, echter waarin kan worden besloten met
gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige _____
stemgerechtigde leden. De tweede vergadering kan niet eerder worden ___
gehouden dan drie weken na de eerste en niet later dan zes weken na de _
eerste vergadering. ____________________________________________
In een ledenraad dient per contributiecategorie tenminste één lid aanwezig
of vertegenwoordigd te zijn. _____________________________________
3. Omtrent onderwerpen die niet op de agenda zijn vermeld kan niettemin ___
wettig worden besloten in een vergadering van de ledenraad waarin alle __
leden aanwezig zijn, mits het besluit met voorkennis van het bestuur _____
eenstemmig wordt genomen. ____________________________________
Hoofdstuk VI. Boekjaar, jaarrekening en administratie. _________________
Artikel 15. Boekjaar en jaarrekening. ________________________________
1. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar._______________________
2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar maakt het ______
bestuur een jaarrekening op en legt deze over aan de ledenraad. Binnen __
deze termijn legt het bestuur ook een jaarverslag over aan de ledenraad.__
3. De jaarrekening bestaat uit een balans, een staat van baten en lasten en __
een toelichting. _______________________________________________
_
In geval de coöperatie de Code Cultural Governance heeft onderschreven
_______
wordt in het jaarverslag gerapporteerd of, en zo ja, in hoeverre de
coöperatie voldoet aan de Principes en Best Practice Bepalingen en _____
voorzover dat niet het geval is worden de redenen daarvoor toegelicht. ___
In het reglement voor het bestuur kunnen bepalingen opgenomen worden _
omtrent andere onderwerpen die in het jaarverslag aan de orde dienen te _
komen. _____________________________________________________
4. De jaarrekening wordt ondertekend door de leden van het bestuur. ______
Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan _
onder opgave van reden melding van gemaakt. ______________________
5. Het bestuur verleent aan een kascommissie - bestaande uit drie personen _
van jaarlijks wisselende samenstelling - opdracht tot onderzoek van de ___
jaarrekening en formuleert de opdracht daartoe. Gaat het bestuur daartoe _
niet over, dan is de ledenraad bevoegd. De kascommissie brengt op de ___
eerstvolgende jaarvergadering van de ledenraad na aanvang van het ____
nieuwe boekjaar verslag uit van haar bevindingen. ___________________
Artikel 16. Vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening. ____________
1. Het bestuur stelt de jaarrekening vast en legt deze ter goedkeuring over __
aan ledenraad. _______________________________________________
__________
2. De jaarrekening behoeft de goedkeuring van de ledenraad. Na
goedkeuring van de jaarrekening besluit de ledenraad omtrent het _______
verlenen van kwijting aan het bestuur voor de uitoefening van hun taak, ___
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voor zover van die taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening. De reikwijdte
van een verleende kwijting is onderworpen aan beperkingen op grond van _
de wet. _____________________________________________________
3. Indien er in een bepaald boekjaar winst is gemaakt wordt de bestemming _
van de winst door de ledenraad vastgesteld, met inachtneming van ______
voorwaarden van het bevoegde wettelijke gezag en met inachtneming van
de wettelijke beperkingen. ______________________________________
4. Het bestuur stelt een beleidsplan en een begroting op. Deze worden door _
de ledenraad vastgesteld. _______________________________________
Artikel 17. Administratie. _________________________________________
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de coöperatie en __
van alles betreffende de werkzaamheden van de coöperatie naar de eisen
die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een ________
administratie te voeren en daartoe behorende boeken, bescheiden en ____
andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde __
de rechten en verplichtingen van de coöperatie kunnen worden gekend. __
2. Het bestuur is verplicht de op papier gestelde jaarrekening, alsmede de in _
het vorige lid bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers __
gedurende zeven jaren te bewaren, onverminderd het bepaalde in het ____
volgende lid. _________________________________________________
3. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op _
papier gestelde jaarrekening, kunnen op andere gegevensdragers worden
overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en __
volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de ______
volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar ____
kunnen worden gemaakt. _______________________________________
Hoofdstuk VII Statutenwijziging; ontbinding en vereffening. ____________
Artikel 18. Statutenwijziging. ______________________________________
1. De ledenraad is bevoegd deze statuten te wijzigen. Bij oproeping tot een __
___
vergadering van de ledenraad waarin een statutenwijziging zal worden
voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde __
wijziging woordelijk is opgenomen, te worden gevoegd. _______________
2. Van een wijziging van deze statuten wordt een notariële akte opgemaakt. _
Tot het doen verlijden van die akte is ieder lid van het bestuur bevoegd. ___
3. Het besluit tot statutenwijziging dient te worden genomen met tenminste __
twee/derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering
waarin tenminste twee/derde van de stemgerechtigde leden aanwezig of __
vertegenwoordigd dient te zijn. Indien niet twee/derde van de ___________
stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is, kan een tweede _
vergadering worden bijeengeroepen met op de agenda eenzelfde _______
onderwerp als in de eerst bijeengeroepen vergadering, echter waarin kan _
worden besloten met twee/derde meerderheid van stemmen, ongeacht het
aantal aanwezige stemgerechtigde leden. De tweede vergadering kan niet
eerder worden gehouden dan drie weken na de eerste en niet later dan ___
zes weken na de eerste vergadering. ______________________________
4. De statutenwijziging is pas van kracht na ondertekening van de notariële __
akte van statutenwijziging. Tot het passeren van de akte is ieder ________
bestuurslid bevoegd. ___________________________________________
_______________________________
Artikel 19. Ontbinding en vereffening.
1. De coöperatie kan worden ontbonden door een daartoe strekkende besluit
van de ledenraad. _____________________________________________
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Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het
liquidatiesaldo vastgesteld, waarbij voor zover mogelijk rekening ________
gehouden wordt met de bestaande stemverhouding tussen de leden. _____
3. In geval van ontbinding van de coöperatie krachtens besluit van de ______
ledenraad worden de directeuren vereffenaars van het vermogen van de __
ontbonden coöperatie. _________________________________________
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo veel
mogelijk van kracht. ___________________________________________
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ____
ontbonden coöperatie gedurende de bij wet voorgeschreven termijn onder _
berusting van een daartoe door de vereffenaars aan te wijzen persoon. ___
6. Op de vereffening zijn voorts van toepassing de desbetreffende _________
bepalingen van Boek 2, titel 1, van het Burgerlijk Wetboek. _____________
7. Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 18 lid 3 van _______
overeenkomstige toepassing. ____________________________________
Hoofdstuk VIII. Geschillen. ________________________________________
Artikel 20. Geschillen ____________________________________________
In alle gevallen, waarin deze statuten niet voorzien, en bij verschil van mening _
over de uitleg van deze statuten beslist de ledenraad. ____________________
Artikel 21. Overgangsbepaling _____________________________________
1. In afwijking van het bepaalde in artikel 7 lid 1 bestaat het eerste bestuur __
tot één januari tweeduizend negentien uit minimaal vier personen en _____
defungeert het eerste bestuur op één januari tweeduizend negentien. De __
alsdan defungerende bestuursleden zijn dan - in afwijking van het _______
bepaalde in artikel 7 lid 1, laatste zin - nog tweemaal benoembaar. Er ____
geldt in deze periode geen verplichting voor het opstellen van een rooster _
van aftreden. _________________________________________________
2. In afwijking van het bepaalde in artikel 6 lid 4, zal het eerste ____________
contributiereglement worden vastgesteld door het bestuur van de ________
__________________________________________________
coöperatie.
Waar in de statuten van de coöperatie wordt voorgeschreven dat ________
bepaalde besluiten van het bestuur de goedkeuring behoeven van de ____
ledenraad, is dit voorschrift slechts van toepassing zodra de coöperatie ___
leden heeft. Tot dat moment is het bestuur bevoegd tot het aangaan van __
alle noodzakelijke rechtshandelingen teneinde de opstart van de ________
coöperatie mogelijk te maken, ook zonder genoemde goedkeuring. Het ___
ontbreken van de goedkeuring, als in dit lid bedoeld, tast de ____________
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuursleden ___
niet aan. ____________________________________________________
3. Dit artikel 21 zal komen te vervallen na één januari tweeduizend _________
negentien. ___________________________________________________
SLOTVERKLARINGEN ___________________________________________
De verschenen personen verklaarden ten slotte: ________________________
Eerste bestuur ___________________________________________________
Het eerste bestuur bestaat uit vier (4) leden. ____________________________
In afwijking van de in de statuten voorgeschreven procedure worden voor de __
eerste maal tot bestuurslid benoemd: _________________________________
1. mevrouw Maria Helena Philomena Raemaekers, wonende te 6002 AK __
______________________________
Weert, Princenweg 27: als voorzitter;
2. de heer Henri Jeanne Louis Maria Boersma, wonende te 6228 SN _____
Maastricht, Ravensbosch 23, geboren te Eijsden op vijftien april _________
2.
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___________________________________
negentienhonderdachtenvijftig;
3. de heer Gerardus Johannes Hendrikus van der Varst, wonende te ____
6011 RZ Ell, Hoogstraat 14 a, geboren te Posterholt op negenentwintig ___
november negentienhonderdnegenenvijftig: als penningmeester; ________
4. de heer Jozef Matheus Willem Christiaan Schatorje, wonende te ______
5964 AD Meterik, Sint Jansstraat 54, geboren te Horst op dertien oktober _
negentienhonderdvijfenvijftig. ____________________________________
Eerste boekjaar __________________________________________________
Het eerste boekjaar van de vereniging eindigt op eenendertig december ______
tweeduizend achttien. _____________________________________________
Adres __________________________________________________________
Het adres van de vereniging is Steegstraat 5, 6041 EA Roermond. __________
Inschrijving in het handelsregister ____________________________________
Het bestuur draagt zorg voor onmiddellijke eerste inschrijving van de ________
vereniging in het handelsregister, om te voorkomen dat de bestuursleden _____
hoofdelijk aansprakelijk blijven voor verbintenissen van de vereniging. _______
WOONPLAATSKEUZE ___________________________________________
Partijen kiezen voor alles wat deze akte betreft woonplaats op het kantoor van _
de notaris, bewaarder van deze akte. _________________________________
SLOT __________________________________________________________
WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Roermond, op de datum in het ____
hoofd van deze akte vermeld. _______________________________________
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend en van hun identiteit is _____
gebleken uit gemelde documenten. ___________________________________
De zakelijke inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De _____
verschenen personen hebben eenparig verklaard op volledige voorlezing van _
de akte geen prijs te stellen, van de inhoud van de akte tijdig te hebben kennis
genomen, daarmee in te stemmen en te zijn gewezen op de gevolgen, die ____
voor partijen uit de inhoud van de akte voortvloeien.______________________
____
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing onmiddellijk eerst door de
____________
verschenen personen en daarna door mij, notaris, ondertekend.
Volgt ondertekening.
VOOR AFSCHRIFT
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