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OPRICHTING COÖPERATIE DUURZAAM MAASSLUIS U.A.

Heden, acht maart tweeduizend negentien verschenen voor mij,
Mr Hendrikus Jansen, notaris te Maassluis: ----------------------1. de heer Hendrik van Woerden, wonende te 3145 VL -----Maassluis, Lijsterlaan 108, geboren te Maasland op negen -oktober negentienhonderd negen en veertig, gelegitimeerd
met Nationaal paspoort, nummer: NT54RBD59, afgegeven te Maassluis op twee mei tweeduizend achttien, gehuwd; --2. de heer Leonardus Jacobus Coenen, wonende te 3144 -GD Maassluis, Drijver 123, geboren te 's-Gravenhage op --drieëntwintig februari negentienhonderdvijfenveertig, -----gelegitimeerd met Nederlandse Identiteitskaart, nummer: IP46K2DL3, afgegeven te Maassluis op vijf februari --------tweeduizend vijftien, gehuwd; en ----------------------------3. de heer Huibert Blokland, wonende te 3145 GM Maassluis,
Merellaan 1339, geboren te Zwijndrecht op zeven februari negentienhonderdnegenenveertig, gelegitimeerd met ------Nederlands Rijbewijs, nummer: 5053297915, afgegeven te
Maassluis op zestien januari tweeduizend negentien, -------gehuwd, --------------------------------------------------------welke comparanten verklaarden bij deze akte een coöperatie op
te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen: ----Statuten. ----------------------------------------------------------Artikel 1. ----------------------------------------------------------Begripsbepalingen. ----------------------------------------------In deze statuten wordt verstaan onder: --------------------------Definities -------------------------------------------------------- Combinatie: een niet-rechtspersoonlijkheid bezittend -----samenwerkingsverband zijnde maatschap, vennootschap --onder firma of commanditaire vennootschap, die naar de --coöperatie toe door één van haar vertegenwoordigers die in
het ledenregister is aangemerkt, in alle opzichten wordt ---vertegenwoordigd, te allen tijde handelend met de ---------Schriftelijke volmacht van dit samenwerkingsverband en ---

alleen onder die voorwaarde rechten kan uitoefenen jegens
de coöperatie. -------------------------------------------------- Schriftelijk: een schriftelijke of elektronische tekst die ---leesbaar, schriftelijk reproduceerbaar en elektronisch te ---bewaren is, en waarbij zowel verzender als ontvanger -----persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. ------------------Artikel 2. ----------------------------------------------------------Naam en zetel. ---------------------------------------------------1. De vereniging draagt de naam: Coöperatie Duurzaam -----Maassluis U.A. -------------------------------------------------2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Maassluis. --------------Artikel 2. ---------------------------------------------------------Doel. ---------------------------------------------------------------1. De coöperatie heeft ten doel het voorzien in stoffelijke -----behoeften van haar leden door in het kader van haar ------onderneming overeenkomsten met haar leden te sluiten op
het gebied van de ontwikkeling en het (doen) gebruiken van
een duurzaam energiesysteem door particulieren en -------organisaties in Maassluis en omstreken, inclusief de -------besparing van energie, duurzame lokale opwek, het (doen)
leveren van energie, het (doen) verzorgen van energie- ----gebruiksconcepten en producten, het (doen) opslaan van -energie, het (doen) balanceren van energie, het (doen) ---ontwikkelen en/of toepassen van slimme systemen en -----netwerken en voorts al hetgeen bijdraagt aan een ---------economisch, sociaal en ecologisch duurzame regio. --------2. De coöperatie tracht het doel te bereiken door: ------------a. het geven van voorlichting over de opwekking en het --gebruik van duurzame energie; --------------------------b. het uitoefenen van een bedrijf ten behoeve van de ----leden; -----------------------------------------------------c. de verwerving, oprichting en exploitatie van ------------energieprojecten en het ontplooien van initiatieven die anderszins bijdragen aan duurzaamheid; ----------------d. het oprichten van, het deelnemen in of het -------------samenwerken met organisaties met een aan het doel --van de coöperatie verwante doelstelling of een doel dat
daaraan bevorderlijk kan zijn; ---------------------------

e. in het kader van haar onderneming overeenkomsten --met haar leden te sluiten; de coöperatie is ook bevoegd
overeenkomsten met derden te sluiten; ----------------f. het financieren van toepassingen voor het gebruik van duurzame energiebronnen; -------------------------------g. alle overige wettige middelen. ---------------------------Artikel 3. ----------------------------------------------------------Leden --------------------------------------------------------------1. De coöperatie kent leden, die natuurlijk- of rechtspersoon of
Combinatie (als in het begin van deze statuten gedefinieerd)
zijn en de vrije beheers- en beschikkingsbevoegdheid over hun vermogen hebben.----------------------------------------2. In het huishoudelijk reglement kunnen nadere vereisen voor
het lidmaatschap gesteld worden. ----------------------------3. Het lidmaatschap wordt Schriftelijk aangevraagd. Op de ---aanvraag wordt binnen dertig dagen door het bestuur -----beslist, dat de aanvrager over de al dan niet toelating ten -spoedigste Schriftelijk bericht. Ingeval van niet-toelating --staat beroep open op de algemene vergadering door een --niet-toegelaten lid. -------------------------------------------4. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar --voor overdracht en/of overgang, tenzij met goedkeuring van
het bestuur. ---------------------------------------------------Artikel 4. ----------------------------------------------------------Aansprakelijkheid. ----------------------------------------------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. -------------------------------------------------------Artikel 5. ----------------------------------------------------------Einde van het lidmaatschap. Schorsing. ---------------------1. Het lidmaatschap eindigt door: ------------------------------a. het overlijden van een lid-natuurlijk persoon of door de
ontbinding van het lid-rechtspersoon of lid-Combinatie;
b. de opzegging door het lid; -------------------------------c. 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; -----------------------d. 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
vergadering open; gedurende de beroepstermijn en ---hangende het beroep is het lid geschorst. --------------2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door het --bestuur moet schriftelijk geschieden, met een --------------opzeggingstermijn van tenminste vier weken, tegen het ---einde van een boekjaar. --------------------------------------3. Een lid kan door het bestuur voor een periode van ten -----hoogste drie maanden worden geschorst als een lid in strijd
handelt met de statuten, reglement of besluiten van de ---coöperatie, of na sommering nalatig blijft met de nakoming
van zijn financiële verplichtingen jegens de coöperatie, of de
coöperatie op een onredelijke wijze benadeelt. Gedurende deze periode van schorsing kan het lid zijn -----------------lidmaatschapsrechten niet uitoefenen. Zijn -----------------lidmaatschapsverplichtingen blijven bestaan. ---------------4. Binnen één maand nadat het lid van het besluit tot --------schorsing in kennis is gesteld, kan dat lid tegen dat besluit in beroep gaan bij de algemene ledenvergadering en daar -verweer voeren. Het bestuur is verplicht hiertoe de --------algemene ledenvergadering bijeen te roepen binnen dertig (30) dagen na ontvangst van het beroepschrift. Gedurende
de beroepstermijn en hangende het beroep blijft het lid ---geschorst. -----------------------------------------------------Artikel 6. ---------------------------------------------------------Ledenregister.-----------------------------------------------------

1. Het bestuur houdt nauwkeurig een ledenregister aan, -----waarin alle leden - zijn opgenomen. --------------------------2. Ten aanzien van leden-rechtspersonen en leden- -----------Combinaties wordt tevens ingeschreven degene die namens
de rechtspersoon dan wel Combinatie deze zal -------------vertegenwoordigen, bij gebreke waarvan de rechtspersoon dan wel Combinatie onbevoegd is enig recht jegens de ----coöperatie uit te oefenen. ------------------------------------3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels gesteld -worden ten aanzien van de inrichting en bijhouding van het
register, de gegevens die elk lid moet verstrekken en het -afgeven van afschriften of uittreksels aan de leden. ---------Artikel 7. ----------------------------------------------------------Middelen en Geldelijke bijdragen. ----------------------------1. De middelen van de coöperatie bestaan uit: -----------------a. inleggeld, al dan niet bij aanvang van het lidmaatschap;
b. contributies van de leden, jaarlijks door de algemene --vergadering vast te stellen en waarvoor de algemene -vergadering bevoegd is een maximumbedrag te -------bepalen; ---------------------------------------------------c. ledenkapitaal in een nader bij reglement te bepalen ---vorm, al dan niet verbonden aan een specifiek project; d. bijdragen van donateurs die nader in het huishoudelijk reglement worden gedefinieerd; -------------------------e. giften, erfstellingen, legaten, subsidies; -----------------f. leningen van leden, onder de voorwaarden en bedingen
als geregeld in een huishoudelijk reglement; ------------g. leningen van derden; -------------------------------------h. andere geldmiddelen. ------------------------------------2. Als het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, -blijft de contributie voor het geheel verschuldigd. -----------Artikel 8. ----------------------------------------------------------Het bestuur. Benoeming. Aftreden. Ontslag. ----------------1. Het bestuur van de coöperatie bestaat uit een oneven aantal
personen van tenminste drie meerderjarige natuurlijke ----personen die als zodanig in het ledenregister zijn ----------opgenomen, mogelijk als vertegenwoordiger van een ------Combinatie of een rechtspersoon. De algemene vergadering
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bepaalt het aantal bestuursleden. Bestuursleden worden --door de algemene vergadering uit de leden van de ---------coöperatie benoemd op een wijze zoals in het huishoudelijk
reglement kan worden bepaald. Eén lid van het bestuur kan
van buiten de kring der leden worden benoemd. -----------Elk jaar treedt ten minste één van de leden van het bestuur
af, volgens een door het bestuur op te stellen rooster. Een aftredend lid is terstond herbenoembaar met een maximum
van twaalf jaren. ----------------------------------------------Een tussentijds benoemd bestuurslid neemt op het rooster van aftreding de plaats van zijn voorganger in. -------------Bestuursleden kunnen door de algemene vergadering -----worden geschorst en ontslagen. De schorsing eindigt indien
deze niet binnen dertig (30) dagen wordt gevolgd door ----ontslag. --------------------------------------------------------Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een -------secretaris en een penningmeester, alsmede hun vervanger.Een bestuurslidmaatschap eindigt: --------------------------a. door aftreden van een bestuurslid; ----------------------b. door verloop van de termijn waarvoor het bestuurslid is
benoemd; -------------------------------------------------c. door overlijden van een bestuurslid; --------------------d. door ondercuratelestelling van een bestuurslid of onder
bewindstelling van zijn gehele vermogen; --------------e. wanneer het bestuurslid, niet zijnde benoemd van -----buiten de kring der leden, niet langer lid is van de -----coöperatie; ------------------------------------------------f. als de bestuurder niet meer voldoet aan de vereisten als
opgenomen in lid 1 van dit artikel; ----------------------g. door ontslag van het bestuurslid op grond van een -----besluit van de algemene ledenvergadering genomen met
een meerderheid van ten minste twee/derde van de ---uitgebrachte stemmen; ----------------------------------h. wanneer het bestuurslid in staat van faillissement wordt
verklaard, een regeling in het kader van de ------------schuldsanering natuurlijke personen op hem van -------toepassing wordt verklaard of hij surseance van betaling
verkrijgt. ---------------------------------------------------

7. In een tussentijdse vacature wordt voorzien binnen drie (3)
maanden na het ontstaan van de vacature. Intussen blijft -het bestuur wettig geconstitueerd. Degene, die wordt -----gekozen ter voorziening in een tussentijdse vacature, neemt
op het rooster van aftreden de plaats in van zijn -----------voorganger. Indien moet worden overgegaan tot de -------benoeming van een bestuurder ter voorziening in een -----vacature doet het bestuur hiertoe een voorstel aan de -----algemene vergadering. De leden hebben eveneens het recht
één of meer kandidaten voor te dragen op een bij reglement
te bepalen wijze. De benoeming geschiedt door de ---------algemene vergadering. ----------------------------------------8. Het huishoudelijk reglement bepaalt of een bestuurslid recht
heeft op vergoedingen van kosten en voor het uitvoeren van
werkzaamheden. ----------------------------------------------Artikel 9. ----------------------------------------------------------Bevoegdheid van het bestuur. -------------------------------1. Het bestuur is belast met het besturen van de coöperatie en
is bevoegd alle rechtshandelingen te verrichten, tenzij de -statuten anders bepalen. -------------------------------------2. Het bestuur bepaalt de wijze en de frequentie van het -----aantal bestuursvergaderingen. In de vergadering van het -bestuur heeft elke bestuurder één stem. Er wordt besloten met volstrekte meerderheid van stemmen. ------------------Indien de stemmen staken, beslist de voorzitter. ------------3. De algemene ledenvergadering kan in een daartoe ---------strekkend besluit duidelijk te omschrijven besluiten van het
Bestuur aan haar goedkeuring onderwerpen. ----------------4. Goedkeuring van de algemene vergadering is vereist voor -besluiten ten aanzien van investeringen of het aangaan van
overeenkomsten, indien een hiertoe bij reglement of besluit
van de ledenvergadering vastgesteld geldbedrag of ratio zou
worden overschreden. -----------------------------------------5. Het bestuur kan één of meer adviseurs benoemen en is ---bevoegd beleidsvoorbereidende en uitvoerende taken te --delegeren aan (commissies van) leden en/of medewerkers op een wijze die in het huishoudelijk reglement kan worden
bepaald. --------------------------------------------------------

6. Het bestuur kan ook Schriftelijk of telefonisch buiten ------vergadering besluiten nemen, mits het desbetreffende ----voorstel aan alle bestuurders is voorgelegd, geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en alle ----leden van het bestuur zich over het desbetreffende voorstel
uitspreken. Van besluiten genomen buiten de vergadering dienen Schriftelijke notulen te worden opgemaakt en tijdens
de eerst navolgende vergadering te worden gememoreerd.
Artikel 10.---------------------------------------------------------Vertegenwoordiging door het bestuur. ---------------------De coöperatie wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door
twee gezamenlijk handelende bestuursleden. -------------------Artikel 11.---------------------------------------------------------Algemene vergadering. -----------------------------------------1. Toegang tot de algemene vergaderingen hebben alle niet- -geschorste leden. ----------------------------------------------2. Aan de algemene vergadering van de leden komen alle ----bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. ----------------------------3. Een eenstemmig besluit van alle niet-geschorste leden, ook
al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft dezelfde -kracht als een besluit van de algemene vergadering, mits op
voorstel van het bestuur en Schriftelijk genomen. ----------Artikel 12.---------------------------------------------------------Bijeenroeping algemene vergadering. -----------------------1. Het bestuur roept de algemene vergadering bijeen, zo vaak
het dit wenselijk oordeelt of wanneer het daartoe volgens de
statuten verplicht is. ------------------------------------------2. De oproeping geschiedt Schriftelijk door middel van een ---mededeling gericht aan het laatst bekend adres van elk lid,
volgens het ledenregister, alles met inachtneming van een oproepingstermijn van tenminste zeven dagen. -------------3. Op Schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal -leden als bevoegd is tot het uitbrengen van tien procent van
de stemmen in de algemene vergadering, is het bestuur --verplicht tot het bijeenroepen van een algemene -----------vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.

4. Als aan het verzoek binnen dertig dagen geen gevolg wordt
gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping -overgaan op de wijze genoemd in lid 2. ---------------------Artikel 13.---------------------------------------------------------Stemrecht en besluitvorming. ---------------------------------1. Elk niet-geschorst lid heeft toegang tot de algemene -------vergadering en recht zijn stem uit te brengen. --------------2. Een lid kan zijn stem door een Schriftelijk daartoe ---------gevolmachtigd ander lid uitbrengen. -------------------------3. De voorzitter en de secretaris van het bestuur of hun ------vervangers treden als zodanig ook op in de algemene -----vergadering. --------------------------------------------------4. Elk besluit wordt genomen bij volstrekte meerderheid van -de geldig uitgebrachte stemmen. Elk lid heeft één stem. ---Blanco stemmen gelden als niet uitgebracht. ---------------5. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel --------verworpen. Deze stemming geschiedt mondeling door -----hoofdelijke omvraag door de voorzitter, tenzij de voorzitter
schriftelijke stemming wenselijk vindt. Het huishoudelijk --reglement kan bepalen op welke wijze stemming alsdan ---plaatsvindt. ----------------------------------------------------6. Over personen wordt steeds schriftelijk gestemd door -----middel van ongetekende, gesloten of dichtgevouwen ------stembriefjes. Behaalt niemand de volstrekte meerderheid -van de geldig uitgebrachte stemmen, dan vindt een tweede
stemming plaats Wordt ook dan geen volstrekte -----------meerderheid behaald, dan vindt een herstemming plaats --tussen de twee personen die de meeste stemmen behaald hebben. Zijn dit meer dan twee personen, dan wordt voor de herstemming door loting bepaald, welke persoon van de
herstemming is uitgesloten. Heeft ook na de herstemming niemand de volstrekte meerderheid behaald, dan beslist --opnieuw het lot wie van de twee niet is gekozen. -----------7. In alle gevallen mag ook bij wijze van acclamatie een besluit
worden genomen, mits op voorstel van een of meer leden -en geen stemgerechtigd lid zich hiertegen verzet. ------------

8. De voorzitter van de vergadering beslist over de geldigheid
van een uitgebrachte stem en over de wijze, waarop geloot
zal worden. ----------------------------------------------------9. De voorzitter oordeelt eveneens over de vraag of de -------vergadering al dan niet een besluit heeft genomen en welke
de inhoud is van een besluit over een voorstel, dat niet ----schriftelijk is vastgelegd. -------------------------------------10. Wordt echter dadelijk na het uitspreken van het in het ----voorgaande lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan -----betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de -meerderheid van de vergadering of, indien de --------------oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk is --geschied, een stemgerechtigd lid dit verlangt. Door de ----nieuwe stemming vervalt elk rechtsgevolg van de ----------oorspronkelijke stemming. ------------------------------------11. Mits in overeenstemming met de wet, kan het bestuur -----besluiten dat de algemene vergadering ook Schriftelijk ----besluiten kan nemen en leden hun stem voorafgaand aan de
vergadering kunnen uitbrengen, een en ander op een wijze
die nader in het huishoudelijk reglement zal worden -------bepaald. --------------------------------------------------------Artikel 14.---------------------------------------------------------Raad van toezicht. -----------------------------------------------Indien de wet dit vereist of op voorstel van het bestuur de ----algemene vergadering anderszins hiertoe besluit, kent de -----coöperatie een raad van toezicht. Al hetgeen de raad van -----toezicht betreft wordt alsdan bepaald door het huishoudelijk --reglement. In plaats van een raad van toezicht, indien de wet -niet een raad van toezicht vereist, kan het bestuur ook --------besluiten tot de instelling van een raad van advies. ------------Artikel 15.---------------------------------------------------------Jaarrekening. Jaarverslag. -------------------------------------1. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. -------------2. Het bestuur brengt op een algemene vergadering te houden
binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, zijn ------jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige --bescheiden, rekening en verantwoording over zijn in het --afgelopen boekjaar gevoerd beheer. Tevens biedt het aan, -

ter vaststelling door de algemene vergadering, de ---------jaarrekening, welke moet worden opgesteld met -----------inachtneming van titel 8 van Boek 2 van het Burgerlijk ----Wetboek. ------------------------------------------------------3. De opgemaakte jaarrekening wordt ondertekend door de --bestuurders en ontbreekt de ondertekening van een of meer
hunner, dan wordt hiervan melding gemaakt onder opgave
van redenen. Het bestuur draagt zorg dat de jaarrekening en het jaarverslag, alsmede de krachtens artikel 392 lid 1 -van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen -----gegevens, vanaf de oproep voor de algemene vergadering,
bestemd tot behandeling van de jaarrekening, op een door
het bestuur bekend te maken adres aanwezig zijn, dan wel
Schriftelijk beschikbaar is. De leden kunnen de stukken ---aldaar inzien en er kosteloos een Schriftelijk afschrift van -verkrijgen. ----------------------------------------------------4. Tenzij de wet verplicht tot benoeming van een accountant en/of de algemene vergadering hiertoe besluit, benoemt de
algemene vergadering elk jaar een commissie van ---------tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de jaarrekening en
verdere jaarstukken en brengt aan de algemene -----------vergadering verslag van haar bevinding Schriftelijk uit.-----5. De termijn genoemd in het eerste lid, kan door de algemene
vergadering met ten hoogste vier maanden worden --------verlengd. -------------------------------------------------------6. Mits de jaarrekening een batig saldo aangeeft, boven het -door de leden gestorte inleggeld en de eventuele wettelijke
reserves, kan de algemene vergadering op voorstel van het
bestuur een uitkering aan de leden vaststellen, in een -----alsdan te bepalen vorm, dan wel bestemd voor doelen -----aansluitend bij het doel van de coöperatie. -----------------Artikel 16.---------------------------------------------------------Reglementen. ----------------------------------------------------De algemene vergadering stelt het huishoudelijk reglement ---vast. Het bestuur kan één of meer overige reglementen -------vaststellen. De algemene vergadering kan besluiten de --------vaststelling en/of wijziging van één of meer van deze overige --

reglementen aan haar goedkeuring te onderwerpen. De -------reglementen mogen niet in strijd komen met de wet of de -----statuten. -----------------------------------------------------------Artikel 17.---------------------------------------------------------Statutenwijziging. -----------------------------------------------1. In de statuten kan geen verandering worden aangebracht -dan op voorstel van het bestuur, door een besluit van de --algemene vergadering tot welke vergadering opgeroepen is
met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal
worden voorgesteld. Dit voorstel wordt Schriftelijk onder de
leden verspreid ten minste vijf dagen vóór de vergadering. 2. Het in lid 1 bepaalde is niet van toepassing indien in de ---algemene vergadering alle leden aanwezig of ---------------vertegenwoordigd zijn en het besluit met algemene --------stemmen genomen wordt. -----------------------------------Artikel 18.---------------------------------------------------------1. Een besluit tot wijziging kan slechts genomen worden met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ---------tenminste de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig
of vertegenwoordigd is. Is dit aantal niet bereikt, dan wordt
binnen een termijn van veertien tot dertig dagen na deze -vergadering een nieuwe vergadering bijeengeroepen, waarin
het besluit kan worden genomen met een meerderheid van
tenminste twee/derde gedeelte van de geldig uitgebrachte stemmen, van de dan aanwezige stemgerechtigde leden. -2. Een besluit treedt niet in werking dan nadat hiervan een --notariële akte is opgemaakt. Iedere bestuurder is bevoegd tot het doen verlijden van deze akte. ------------------------Artikel 19.---------------------------------------------------------Ontbinding van de coöperatie. -------------------------------1. De coöperatie wordt ontbonden door een daartoe strekkend
besluit van de algemene vergadering, op welk besluit de --artikelen 17 en 18 lid 1 van overeenkomstige toepassing --zijn. Bij het besluit wordt tevens bepaald de bestemming --van een eventueel batig saldo. --------------------------------

2. Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen
van de coöperatie, tenzij bij het besluit tot ontbinding een of
meer andere vereffenaars worden benoemd. ---------------Slotverklaring ------------------------------------------------------Tenslotte verklaarden de comparanten: --------------------------Als lid van de coöperatie treden toe alle genoemde oprichters. Zij benoemen als eerste bestuursleden: --------------------------- genoemde heer Huibert Blokland, als voorzitter; ------------- genoemde heer Leonardus Jacobus Coenen, als ------------penningmeester; en -------------------------------------------- genoemde heer Hendrik van Woerden, als secretaris. -------De statuten kunnen bepalen, dat een of meer van de ----------bestuursleden, mits minder dan de helft, door andere personen
dan de leden worden benoemd.-----------------------------------Slot akte------------------------------------------------------------WAARVAN AKTE is verleden te Maassluis op de datum in het --hoofd van deze akte vermeld.-------------------------------------De comparanten zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De -----------comparanten hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen en tijdig voor het verlijden van de ---inhoud van de akte te hebben kennis genomen en te zijn ------gewezen op de gevolgen, die voor partijen uit de akte ---------voortvloeien. -------------------------------------------------------Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ------ondertekend, eerst door de comparanten en vervolgens door --mij, notaris. -------------------------------------------------------(Volgt ondertekening)
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