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COÖPERATIE
Heden, twintig augustus tweeduizend éénentwintig, verscheen voor mij,
Meester Allegonda Nicole Stigter-Kromwijk, notaris te Gouda:
mevrouw Esther van den Hoek, ter dezen woonplaats kiezend ten kantore van
Westerhuis Notarissen, adres: Bleulandweg 1d, 2803 HG Gouda, geboren te
Isfahan op twintig februari negentienhonderd tweeënzeventig;
ten deze handelende als gevolmachtigde blijkens twee (2) onderhandse akten
van volmacht die aan deze akte zullen worden gehecht van:
1. de heer Evert Hasselaar, paspoort nummer: NMRFB9674, (afgegeven te
Gouda op zeventien maart tweeduizend zestien), wonende te Gouda, De la
Reylaan 17, 2806 DA, geboren te Veenendaal op tien april
negentienhonderd zevenenveertig, gehuwd met mevrouw Else Martina
Wieringa;
2. de heer Johannes Cornelis de Mos, rijbewijs nummer: 5737050821,
(afgegeven te Gouda op negenentwintig augustus tweeduizend achttien),
wonende te Gouda, de la Reylaan 23, 2806 DA, geboren te 's-Gravenhage
op éénentwintig mei negentienhonderd vierenvijftig, gehuwd met Trijntje
van Keulen.
De comparante, handelend als gemeld, verklaarde bij deze als coöperatie op te
richten een vereniging en daarvoor de navolgende statuten vast te stellen:
Statuten.
Naam en zetel
Artikel 1
1. De coöperatie draagt de naam:
Coöperatieve Energie Kort Haarlem U.A.
De verkorte naam van de coöperatie is:
Energiecoöperatie Kort Haarlem U.A.
2. Zij is gevestigd te Gouda.
Doel
Artikel 2
1. Het doel van de coöperatie is te voorzien in de stoffelijke belangen (in de
ruimste zin des woords) van de leden, welke stoffelijke belangen
voornamelijk betreffen:
a. het stimuleren van het toepassen van duurzame energiebronnen en van
energiebesparing;
b. het produceren en doen produceren van energie en warmte, direct of
indirect, ten behoeve van de leden.
De coöperatie zal in dit doel voorzien door in het kader van haar
onderneming overeenkomsten, anders dan van verzekering, met hen te
sluiten.
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Deze overeenkomsten mogen ook met niet-leden gesloten worden, mits
niet in overwegende mate.
3. Zij tracht het doel te bereiken door alle wettige middelen, met name:
a. het betrekken van zoveel mogelijk inwoners en ondernemers in het
werkgebied door bijvoorbeeld ledenwerving, het verspreiden van
nieuwsbrieven en het organiseren van informatiebijeenkomsten;
b. het geven van voorlichting over duurzaamheid, energiebesparing en
energiegebruik uit duurzame bronnen;
c. het bieden van hulp aan leden die hun registergoed (in huur of
eigendom) willen verduurzamen;
d. het collectief aanbieden van duurzaamheidsmaatregelen;
e. het onderzoeken van de mogelijkheden om in het werkgebied de
levering van niet duurzame elektriciteit te vervangen door lokale
opwekking, opslag en distributie van zonne-energie;
f. het onderzoeken van de mogelijkheden om in het werkgebied de
levering van aardgas te vervangen door gebruik van duurzame
energiebronnen, warmtepompen of een warmtenet op basis van
duurzame warmtebronnen;
g. het uitoefenen van een bedrijf ten behoeve van de leden;
h. het verwerven, oprichten en exploiteren van één of meer duurzame
energiebonnen;
i. het produceren en doen produceren van duurzame energie ten behoeve
van het werkgebied;
j. het financieren van toepassingen voor het gebruik van duurzame
energiebronnen.
4. In het huishoudelijk reglement kunnen de middelen waarmee het doel kan
worden bereikt nader worden vastgesteld.
Werkgebied
Artikel 3
1. Het werkgebied omvat het gehele gebied van de buurt Kort Haarlem van
de gemeente Gouda.
2. In het huishoudelijk reglement kan het gebied nader worden vastgesteld
(vergroot of verkleind worden).
Verenigingsjaar en boekjaar
Artikel 4
1. Het verenigings- en boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
2. In het huishoudelijk reglement kan het nader vastgesteld worden.
Leden
Artikel 5
1. De coöperatie kent slechts gewone leden, die natuurlijk- of rechtspersoon
zijn en de vrije beheers- en beschikkingsbevoegdheid over hun vermogen
hebben. Een natuurlijk persoon kan slechts lid zijn indien hij of zij in het
werkgebied van de coöperatie woonachtig is. Een rechtspersoon kan
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slechts lid zijn indien zij in het werkgebied van de coöperatie is gevestigd,
tenzij het bestuur voor een bepaalde rechtspersoon een uitzondering
verleent.
2. In het huishoudelijk reglement kunnen nadere vereisten voor het
lidmaatschap gesteld worden.
3. Het lidmaatschap wordt schriftelijk aangevraagd. Op de aanvraag wordt
binnen twee maanden door het bestuur beslist, dat de aanvrager over de al
dan niet toelating ten spoedigste schriftelijk bericht. Ingeval van niettoelating kan de algemene vergadering der leden (hierna ook wel
aangeduid met de letters AV) alsnog tot toelating beslissen, op voorstel
van tenminste vijf leden.
4. Het huishoudelijk reglement kan ook voorzien in een beroep op de AV
door een niet toegelaten lid.
Aansprakelijkheid
Artikel 6
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.
2. Vanwege de uitgesloten aansprakelijkheid is de coöperatie verplicht haar
naam volledig te voeren.
Einde van het lidmaatschap
Artikel 7
1. Het lidmaatschap eindigt door:
a. het overlijden van een lid-natuurlijk persoon of door de ontbinding
van het lid-rechtspersoon;
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 verenigingsjaar.
Ledenregister
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Artikel 8
1. Het bestuur houdt nauwkeurig een ledenregister aan, waarin alle leden zijn
opgenomen.
2. Ten aanzien van leden-rechtspersonen wordt tevens ingeschreven degene
die namens de rechtspersoon deze zal vertegenwoordigen, bij gebreke
waarvan de rechtspersoon onbevoegd is enig recht jegens de vereniging uit
te oefenen.
3. Bij het 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.
Geldelijke bijdragen
Artikel 9
1. Elk lid betaalt aan de coöperatie jaarlijks een of meer geldelijke bijdragen,
vast te stellen door de AV op voorstel van het bestuur.
2. Als het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de
bijdrage voor het geheel verschuldigd.
Algemene vergadering
Artikel 10
1. Aan de algemene vergadering der leden (AV) komen alle bevoegdheden
toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn
opgedragen.
2. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een
vergadering bijeen, heeft dezelfde kracht als een besluit van de AV, mits
op voorstel van het bestuur en schriftelijk genomen.
Bijeenroeping algemene vergadering
Artikel 11
1. Het bestuur roept de AV 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 (e-mail) adres van elk lid, volgens het
ledenregister, of door een advertentie in een ter plaatse waar de coöperatie
gevestigd is, veelgelezen nieuwsblad, alles met inachtneming van een
oproepingstermijn van tenminste zeven dagen.
De communicatie en oproeping kan ook plaatsvinden via elektronische
weg.
3. Op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als
bevoegd is tot het uitbrengen van tien procent der stemmen in de AV, is
het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een AV op een termijn van
niet langer dan vier weken.
Indien het aantal stemgerechtigde leden minder dan twintig bedraagt, komt
de bevoegdheid toe aan elk stemgerechtigd lid.
4. Als aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven,
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kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze
genoemd in lid 2.
Stemrecht en besluitvorming
Artikel 12
1. Elk niet-geschorst lid heeft toegang tot de AV en brengt daar zijn stem uit
(stemgerechtigd lid). Het bestuur kan besluiten dat elektronische deelname
aan de vergadering is toegestaan voor een specifieke AV danwel voor
iedere AV.
2. Een lid mist het stemrecht over zaken die hem, zijn echtgenoot of één van
zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn betreffen.
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 AV.
4. Elk besluit wordt genomen bij volstrekte meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen.
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 danwel elekronische
stemming, als bedoeld in lid 6, wenselijk vindt.
6. Over personen wordt steeds schriftelijk gestemd. 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 vóór 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.
Het bestuur kan besluiten dat elektronisch stemmen is toegestaan voor een
specifieke AV danwel voor iedere AV.
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 der vergadering of, indien de
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oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk is geschied, een
stemgerechtigd lid dit verlangt. Door de nieuwe stemming vervalt elk
rechtsgevolg van de oorspronkelijke stemming.
Jaarrekening. Jaarverslag. Begroting
Artikel 13
1. Het bestuur brengt op een AV, te houden binnen een termijn van zes
maanden na afloop van het verenigingsjaar, zijn jaarverslag uit en doet,
onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording
over zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerd beheer. Tevens maakt
het bestuur met inachtneming van titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek een jaarrekening op, welke ter vaststelling wordt voorgelegd aan
de AV, die het bestuur uiterlijk één maand na afloop van de termijn doet
houden.
2. Tegelijk met de in het eerste lid genoemde stukken wordt aan de AV ter
goedkeuring overgelegd een begroting van de inkomsten en uitgaven over
het nieuwe verenigingsjaar.
Overschrijding van een uitgavenpost van de goedgekeurde begroting is
slechts geoorloofd in zeer dringende gevallen, die geen uitstel gedogen.
3. De opgemaakte jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders en,
als deze er zijn, door de commissarissen; 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 AV, bestemd tot behandeling
van de jaarrekening, te zijnen kantore aanwezig zijn. De leden kunnen de
stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.
4. De AV benoemt 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 AV verslag van haar
bevinding schriftelijk uit.
5. De termijn genoemd in het eerste lid, kan door de AV met ten hoogste vijf
maanden worden verlengd.
Het bestuur. Benoeming. Ontslag
Artikel 14
1. Het bestuur van de coöperatie bestaat uit minimaal twee en maximaal
zeven leden door de AV te benoemen en te allen tijde door deze te
ontslaan. Het aantal leden wordt vastgesteld door de AV.
2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester.
De functie van secretaris en penningmeester kan door één persoon vervuld
worden.
3. De AV is bevoegd te bepalen dat voor het vervolg een lid van het bestuur
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benoemd wordt met aanwijzing van zijn functie door de AV.
Bevoegdheid van het bestuur
Artikel 15
1. Het bestuur is belast met het besturen van de coöperatie en het is bevoegd
alle rechtshandelingen te verrichten, tenzij de statuten anders bepalen.
2. Zonder toestemming van de AV 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.
3. Alle besluiten tot het aangaan van geldleningen en andere overeenkomsten
en rechtshandelingen behoeven de voorafgaande goedkeuring van de AV,
indien en voorzover zij dit voor de toekomst bepaalt.
Bij dit besluit kan worden bepaald dat de goedkeuring ook achteraf
verleend mag worden in bijzondere door de AV te bepalen gevallen.
4. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is (zijn) de
overblijvende bestuurder(s) met het gehele bestuur belast.
Ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige
bestuurder wordt de coöperatie tijdelijk bestuurd door een persoon die
daartoe door de AV is aangewezen.
Vertegenwoordiging door het bestuur
Artikel 16
1. Ter uitvoering van een besluit van het bestuur of van de AV, wordt de
coöperatie in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter en de
secretaris tezamen.
2. De penningmeester is bevoegd tot het innen en betalen van vorderingen en
schulden.
Op voorstel van het bestuur kan de AV bepalen dat voor het opnemen van
gelden of het beschikken over een krediet bij een bankinstelling de
medewerking van een daartoe aangewezen lid van het bestuur vereist is,
indien de opname of de beschikking een bepaald bedrag overschrijdt.
Aftreding van het bestuur
Artikel 17
1. Bestuursleden worden benoemd voor vier jaar. De AV kan een rooster van
aftreden vaststellen. Een aftredend lid is terstond herbenoembaar.
2. Een tussentijds benoemd bestuurslid neemt op het rooster van aftreding de
plaats van zijn voorganger in.
Vergaderingen van het bestuur
Artikel 18
1. Het bestuur vergadert tenminste één keer per zes (6) maanden en overigens
zo vaak de voorzitter of twee andere bestuursleden dit wenselijk vinden.
2. Een vergadering wordt, behoudens in een spoedeisend geval, tenminste
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drie dagen tevoren door de secretaris bijeengeroepen.
Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen in een vergadering
waarin meer dan de helft van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig
is.
4. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming
indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat
tegenstrijdig is met het belang van de coöperatie en de met haar verbonden
onderneming.
Wanneer geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit
genomen door de AV.
5. Overigens zijn de artikelen 10 lid 2 en 12 leden 4, 5, 6, 7 en 8 van
overeenkomstige toepassing.
Statutenwijziging
Artikel 19
1. In de statuten kan geen verandering worden aangebracht dan op voorstel
van het bestuur, door een besluit van de AV tot welke vergadering
opgeroepen is met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal
worden voorgesteld.
2. Bij de oproeping moet worden vermeld de plaats alwaar het schriftelijk
voorstel ter inzage van elk lid ligt tot na afloop van de dag waarop de
vergadering wordt gehouden.
3. Het in het vorige lid genoemde voorstel moet op een geschikte plaats ter
inzage gelegd worden, tenminste vijf dagen vóór de vergadering tot na
afloop van de dag waarop de vergadering gehouden wordt.
4. Het voorgaande is niet van toepassing indien in de AV alle leden aanwezig
of vertegenwoordigd zijn en het besluit met algemene stemmen genomen
wordt.
Artikel 20
1. Een besluit tot wijziging kan slechts genomen worden met een
meerderheid van tenminste drie/vierde 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 drie/vierde
gedeelte van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal
stemgerechtigde leden.
2. Een besluit treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is
opgemaakt.
Ontbinding van de vereniging
Artikel 21
1. De coöperatie wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de
AV, op welk besluit de artikelen 19 en 20 lid 1 van overeenkomstige
3.
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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.
Reglementen
Artikel 22
1. De AV kan één of meer reglementen vaststellen, waarbij nadere regels
worden gegeven voor al hetgeen de vergadering dienstig acht. Deze regels
mogen niet in strijd komen met de wet of de statuten.
2. Het besluit tot vaststelling of wijziging van een reglement moet geschieden
op de wijze als in artikel 19 genoemd.
Slotbepaling.
Artikel 23.
Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare
communicatiekanalen overgebracht bericht, zoals langs elektronische weg,
waarvan uit geschrift blijkt of kan blijken.
Slotverklaring.
De comparante, handelend als gemeld, verklaarde ten slotte:
1. dat voor de eerste maal tot bestuurders van de coöperatie worden benoemd
a. de heer Evert Hasselaar, de volmachtgever onder 1 voornoemd, in de
functie van voorzitter;
b. de heer Johannes Cornelis de Mos, de volmachtgever onder 2
voornoemd, in de functie van secretaris;
c. de heer Hans Koning, wonende te Gouda, Burgemeester
Martenssingel 19, 2806 CL, geboren te Ruinen op twintig augustus
negentienhonderd tweeënvijftig, in de functie van penningmeester;
d. de heer Jan Alders Wieringa, wonende te Gouda, Burgemeester
Martenssingel 53, 2806 CM, geboren te Altrincham (Groot-Brittannië
(en Noord-Ierland)) op zes februari negentienhonderd vierenzestig, in
de functie van bestuurslid;
e. mevrouw Boukje Ferwerda, wonende te Gouda, de La Reylaan 5,
2806 DA, geboren te Bolsward op twee juli negentienhonderd
tweeënvijftig, in de functie van bestuurslid;
f. de heer Victor Wilhelmus Bernardus van Straaten, wonende te Gouda,
Van Itersonlaan 9, 2806 DD, geboren te Gouda op vijftien juni
negentienhonderd negenenzestig, in de functie van bestuurslid;
2. dat de kosten van de oprichting van de coöperatie voor rekening van de
coöperatie komen;
3. dat het eerste boekjaar eindigt op eenendertig december tweeduizend
tweeëntwintig.
De comparante is mij, notaris, bekend.
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WAARVAN AKTE
in minuut is verleden te Gouda op de datum in het hoofd van deze akte
vermeld.
De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparante opgegeven en
toegelicht. De comparante heeft verklaard tijdig vóór het verlijden, van de
inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en met de inhoud in te
stemmen en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna eerst door
de comparante en vervolgens door mij, notaris, ondertekend.
(Volgt ondertekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

