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OPRICHTING COöPERATIE

96990NF

Heden, twintig maart tweeduizend vijftien, verschenen voor mij,
Mr. Nicolaas WiHibrordus Beijaard, notaris, gevestigd en
kantoorhoudende te Sint Nicolaasga:
1. de heer Titus Anno Jozef HETTINGA, wonende te 8701 PZ

Bolsward, Snekerweg 1, geboren te Wonseradeel op zestien -

maart negentienhonderd drieënveertig, gehuwd, zich
legitimerende met een rijbewijs, nummer: 4114831116,
geldig tot elf maart tweeduizend achttien;

2. de heer Wvtze Klaas BRAN DSMA, wonende te 8701 PS
Bo!sward, Ugoclooster 1, geboren te Harlingen op veertien
juni negentienhonderd tachtig, ongehuwd en niet
geregistreerd partner, zich egitimerende met een rijbewijs,
nummer: 4545214211, geldig tot een mel tweeduizend
vierentwintig;

3. de heer Iisbrand Johannes GALAMA, wonende te 8701 KX
Bolsward, Grote Dijlakker 37, geboren te Sneek op vijf maart
negentienhonderd negenenvijftig, gehuwd, zich legitimerende
met een rijbewijs, nummer: 4096045901, geldig tot zeven
november tweed uizend eenentwintig.

De comparanten verklaren bij deze over te gaan tot oprichting
van een coöperatie en daarvoor de navolgende statuten vast te -

stellen.
STATUTEN
Naam en zetel
Artikel I
De cooperatie draagt de naam: Coöpetieve vereniciing
Duorsume Enerzjy Boasert UA., en is gevestigd te Bolsward,
Dc coOperatie heeft als verkorte naam,
Do&
Artikel 2
Dc coOrjeratie heeft ten doe!.
a. ret s mulern reEd serer ar bespa nge op ret

e icrç cqebrL k
et St u’c eel rer a ct o du arne nzc

rrcaeen ‘ian erqe en ae’oc an haa ece n e
rnste z;
het n Noordelijk coóperabef verband utoefenen van een -

bedrjfgericht p r- n verkoop van duurzaam (Lj voorkeur
ckaal/reganaai) opqeweKte energe.

Artik& 3
Z 3CH r



2

a. het delen van informatie over energiebesparing, alsmede over
het opwekken en het gebruik van energie uit duurzame
bronnen;

b. bet verwerven, oprichten en exploiteren van één of meer
bronnen van duurzame energie;

c. het deelnemen in of samenwerken met organisaties met een
aanverwante doelstelling of een doe! dat daartoe bevorderlijk
kan zijn;

d. alle overige wette!ijke middelen.
Duur
Artikel 4
De coöperatie is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Het Iidmaatschap en de daaraan verbonden rechten en
verplichtingen
Artikel 5
1. ledere persoon kan als lid tot de coöperatie toetreden, Ook --

rechtspersonen, vennootschappen onder firma en
commanditaire vennootschappen kunnen als lid worden
toegelaten. Vennootschappen onder firma en commanditaire
vennootschappen kunnen zich ter vergadering uitsluitend
doen vertegenwoordigen door een daartoe schriftelijk
aangewezen (beherend) vennoot. De andere
(beherende)venno(o)t(en) hebben bet recht de vergaderingen
bij te wonen en daar het woord te voeren.
Het inde vorige twee zinnen bepaalde is van overeenkomstige
toepassing op besloten of naamloze vennootschappen die een
directie bestaande uit meer dan één directeur hebben.

2. Het bestuur beslist over de toelating.
3. De aanvraag tot het itdrnaatschap en de mededeling van

toelating geschieden schriftelijk. Niettemin behoeft ten
bewijze van de verkrijging van bet lidmaatschap van deze -

geschriften niet te blijken.
4. Bij toelating wordt aan de aanvrager tevens meegede&d

onder welk nummer hij als Hd is ingeschreven en ontvangt hij
het bewijs van Hdmaatschap, de statuten en eventuee! een
reglement. ----

-

5. Bij een niettoeating...wordt dit aan de aanvrager bij
aangetekend schrijven medegede&d.

Artike 6
I. Dc codperatie kent gewone eden, die natuuriijk of

rechtspersoon zijn en de vrije beheers- en
beschikkingsbevoegdheid over hun vermogen hebben.

2. In een huishoudelijk regem€nt kunnen nadere veresten voor
het Iidmaatschap gesteid worden.

3. leder Hd is bij de aanvang van zijn Iidrnaatschap geflouden
aan de verenaing een bi, huishoude’i.jk reement te bepa!en
ink.ageid te verstrekken. Dit fliega&d Za net Ke,raktE’ drageri
van risicodragend kapitaal van de vereniging.
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Artikel7-
Elke aansprakehjkheid van de leden of de oud-leden om bij te
dragen in een tekort na vereffening van de coöperatie is
uitgesloten.
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 8
1. het lidmaatschap eindigt door:

a. opzegging door het bestuur krachtens een besluit van de
algemene ledenvergadering op grond dat het lid niet
langer voldoet aan de in artikel 5 en 6 gestelde vereiste -

voor het lidmaatschap, alsook wanneer redelijkerwijs van
de coöperatie niet gevergd kan worden het lidmaatschap
te laten voortduren welke opzegging schriftelijk bij
aangetekend schrijven moet geschieden met
inachtneming van een termijn van tenminste drie
maanden;

b. opzegging door het lid, welke opzegging moet geschieden
bij aangetekend schrijven (waarvan het bestuur binnen --

veertien dagen de ontvangst schriftelijk bevestigt) met --

inachtneming van een termijn van tenminste drie
maanden;

c. overlijden van het lid;
d. ontzetting overeenkornstig het in artikel 9 van deze

statuten bepaalde.
2. Met betrekking tot het vorenstaande zal gelden dat jaarlijks

het aantal leden met niet meer dan één/tiende mag afnemen,
waarbij steeds de opzeggingen als bedoeld onder b. zullen
worden bescrouwd als de aatst vervaHen lidrnaatschappen,
en wel in volgorde van de data van ontvangst der
afzeggingen.

3. Inden het lidmaatschap eindigt veriezen het lid en ZIJfl
echtgenote of haar echtgenoot de functies die op grord var’
het dmaatscnap n de coor’erate worden iekeed.

4 inder ie amaazscap : geindgd, neeb het gewezcn •v
jeqes cc coc ahe qen dere ecbte dn
c qe g a e cc c de e

Artk& 9
Cntzet:rg -u: he: draatscrap acer bet Des kdr -

geschieden wegens.
. bet trrddaeij uvrt eden a de statten at ret

even cc e eglernent -

n. het it nakomen an gEldehjk verp ht ‘gen f bet
7 d OnCE
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3. De ontzetting gaat in zodra het bestuursbesluit daartoe
onaantastbaar is. Tot dat tijdstip geldt het lid als te zijn
geschorst en kunnen de lidmaatschapsrechten niet worden --

uitgeoefend. Het geschorste lid heeft recht op het laatste
weerwoord bij de eerstvolgende algemene ledenvergadering. -

Artikel 10
1. Het bestuur houdt nauwkeurig een ledenregister aan, waarin

alle leden zijn opgenomen.
2. 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. Het
register bevat een volgnummer, dat hun bij toetreding wordt
gegeven, hun namen, voornamen, woonplaats, adres,
geboortedatum en datum van toetreding. Op deze lijst wordt
nauwkeurig aantekening gehouden van ieder eindigen van het
lidmaatschap, alles met vermelding van de datum van het
eindigen. De door de teden opgegeven adreswijzigingen
worden eveneens aangetekend.

Artikeill
Verkoop, verpanding, afstand of welke andere rechtshandeling --

ook ten aanzien van inleggelden bindt de coöperatie niet.
De geidmiddelen van de coöDeratie
Artikel 12
1. De geldmiddelen van de coöperatie kunnen bestaan uit:

a. andere en toevallige inkomsten en baten;
b. giften, erfstellingen, legaten, subsidies;
c. leningen van leden, onder de voorwaarden en bedingen --

als geregeld in een huishoudelijk reglernent;
d. leningen van derden;
e. andere geldmiddelen.

Artikel 13
1. Het bestuur van de coöperatie bestaat uit ten minste drie

personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en

een penningmeester a anwijzen.
2. Dc bestüurseden worden door de aQemene edenveryadering

benoemd.
Dc agernen a ledenvergadering steit het aantal bestuurseden

3. leder jaar treedt can var de testuursteden at voigens een
door hat bestuur, zo nodig na loting, opgesteid rooster. Op dit

rooster neernt een tussentijds gekozen Hd de plaats in van
zijn voorganger.

4. Aftredenden zijn terstond herkiesbaar.
Artikel
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1. I-let bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of -

tenminste twee andere bestuursleden zuiks wensen. De
oproepingstermijn bedraagt tenminste vijf dagen.

2. Voor het nemen van rechtsgeldige besuiten is vereist de
aanwezigheid van tenminste twee bestuursleden, doch van -

aWe bestuursleden indien oproeping niet heeft plaatsgehad. --

Het bestuur kan ook buiten de vergadering besluiten nemen,
mits aWe bestuursleden zich schriftelijk aangaande het
voorstel hebben uitgesproken en het besluit de instemming --

heeft van aWe bestuursleden. Van besluiten op deze wijze tot
stand gekomen wordt in de eerstvolgende
bestuursvergadering mededeWng gedaan.

3. Het bestuur houdt van het in zijn vergaderingen behandelde -

aantekening middels notulen.
Vertegenwoordiging
Artikel 15
1. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten --

tot het kopen, vervreemden of bezwaren van
registergoederen, tot het sluiten van overeenkomsten waarbij
de coöperatie zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt.

2. Het bestuur is bevoegd tot vertegenwoordiging van de
coöperatie in en buiten recht.

3. De vertegenwoordigingsbevoegdheid kornt mede toe aan de -

voorzitter en de secretaris gezamenhjk of aan de voorzitter en
de penningmeester gezamenhijk.

Algemene Ledenvergadering
Artikei 16
Binnen zes maanden na het einde van het boekjaar wordt de
jaarHjkse algemene ledenvergadering gehouden, waarin het
bestuur zijn jaarverslag uitbrengt en rekening en verantwoording
doet over het in afgelopen boekjaar gevoerd bestuur door
overfeggng van de jaarrekenrng overeenkomstig het hierna in -

artikel 27 bepaade aarin worat voorzgen n de perodeke
vacatures ;n het Destuur.
Artik& 17

0 t ep e € t de qe E i erg d r r
3 een de t sr dier er stu sbes t i
ooedKcurnQ .an de ame’e iecenvereaflrna nnnne of
ndien ceo ‘rene dee ocr eden ZikS sLbrfteHjk, rt opgae
van de te behandelen onderwerpen verzoekt.

2 T de a i deer, rg ar en zodanig ye zoek het cc tuur et
brnen vetrtien dagen de eden tot een vergaderino heeft
oegeroeoen. tegeri aen datum uiterhjk nnn maanci n cc --

ndeng ran bje rreor-g gs oer deer
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1. Een algemene ledenvergadering wordt bijeengeroepen met --

vermelding van de agenda. De termijn van oproeping
bedraagt tenminste vijf dagen. Deze termijn bedraagt
tenminste tien dagen indien een voorstel tot statutenwijziging

of tot ontbinding van de coöperatie voor de eerste maal aan -

de orde komt.
2. Op de agenda worden geplaatste aWe onderwerpen, die

ingevolge de statuten behandeld moeten worden of die het --

bestuur of tenminste een tiende deel van de leden behandeld

wenst te zien. De vaststelling van de agenda wordt nader in -

het reglement geregeld.
Artikel 19
1. Als voorzitter en secretaris van de algemene ledenvergadering

treden op de voorzitter en de secretaris van het bestuur en bij

hun ontstentenis hun plaatsvervangers.
2. Het bestuur kan bepalen, dat derden tot de algemene

ledenvergadering worden toegelaten teneinde daarin het

woord te voeren.
Artikel 20
1. In de algemene ledenvergadering heeft ieder lid één stem.

2. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten
geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden
genomen bij volstrekte meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen.

3. Stemmingen geschieden mondeling, tenzij tenminste
een/vierde deel van de aanwezige leden schriftelijke
stemming verlangt of het gaat om stemmingen over
personen.

4. Stemmen, bij volmacht uitgebracht, zijn geldig, echter met -

dien verstande dat een lid slechts bij schriftelijke volmacht
narnens één ander lid kan stemmen. In de volmacht dient
uitdrukkelijk te worden vermeld waarvoor of waartegen door

de gevolmachtigde moet worden gestemd, bij gebreke
waarvan de gevolrnachtigde niet namens de volmachtgever
aan de stemming zal kunnen deelnernen, Blanco en ongeldige
stemmen worden ais ret-u!tgebracht aangemerkt.

5. Staken de stem men over zaken dan wordt bet voorstel geacht

te zijn verworpen.
6. Indien een stemming eon verkiezing betreft en geen van do

kandidaten de voistrekte meerderheid beeft verkregen, vindt

herstemming plaats tussen de kandidaten die de meeste
stemmen hebben verworven, terwiji vervogens zonodig het -

lot beslist.---
Artikel 21
Het boekjaar van de coöperatie is geiijk aan bet kalenderjaar.

rversa:reninenveroordingrotin

Artikel 22 --------- --------
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1. Het bestuur brengt op de in artikel 20 bedoelde algemene
ledenvergadering die gehouden moet worden binnen zes
maanden na het einde van het boekjaar, behoudens
verlenging van deze termijnen met ten hoogste vijf maanden
door de algemene ledenvergadering op grond van bijzondere
omstandigheden, zijn jaarverslag uit en doet onder
overlegging van een balans, een winst- en verliesrekening en
een toelichting op deze stukken, rekening en verantwoording
over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur.

2. Het bestuur kan zich bij het opstellen van de jaarrekening
laten bijstaan door een accountant.

3. De balans, de winst- en verliesrekening en de jaarverslagen
van het bestuur worden tenminste acht dagen voor de ter
behandeling van deze stukken bijeengeroepen algemene
ledenvergadering ten kantore van de coöperatie voor de leden
ter inzage getegd.

4. Goedkeuring van de jaarrekening door de leden strekt het
bestuur tot décharge van het door hen in het afgelopen
boekjaar gevoerde beleid.

5. De jaarrekening wordt ondertekend door aWe bestuurders.
Ontbreekt de handtekening van één of meer van hen, dan
wordt melding gemaakt van de reden van het ontbreken van
de handtekening.

6. De coöperatie kan, en indien daartoe wettelijk verp!icht zal,
aan een accountant opdracht verlenen tot onderzoek van de
jaarrekening. Tot het verlenen van de opdracht is de
algemene ledenvergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet
over dan is het bestuur bevoegd. De accountant brengt
omtrent zijn onderzoek versiag uit aan het bestuur. De
accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een
verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.
Het bestuur zal een kopie van de accountantsverklaring aan
de leden toezenden,
Het bepaalde in artkel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek s --

zoveel rnogeIik var overeenkomstge toepassing.
7 1rdr geen accountan:sverarrg as Dedoeld n a 6

bes kbaar w rd geste d, o t Jo ‘jc
ederve gader g de dc k en on- s var in
miriste tee dn no ien dt an Ectnr ‘qer
itiakep Dc ommsse orcerzmeKt jarevnn’ e

ro gt aa de alge’e c ndencrgade ng ersag va i aa
bevindir’gen uit, Vereist het onderzoek van de jaarrekening
bjzondere bockhcdk ndy kennis, don kan de comm;ssie
ian onderzoek zcb coor een des’undge doen b;jstaan het -

bestour is erphcht de onrr ssie ten Fehoevo van aar
ndc. zco J o cc a c h jr
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gegevensdragers van de cooperatie voor raadpleging -

beschikbaar te stellen.
Artikel 23
Winstverdeling vindt ptaats op basis van een
winstverdelingsreglement, vast te leggen bij bestuursbesluit en --

onderworpen aan de goedkeuring van de algemene
ledenvergadering. Winstverdeling is niet van toepassing voor de -

winsten uit de wederverkoop van energie. Deze winsten zullen

worden aangewend voor duurzame energie en sociale projecten,

zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de
coöperatie.
Reglementen
Artikel 24
De algemene ledenvergadering kan met inachtneming van de wet

en de statuten voor aWe leden van de coöperatie bindende
reglementen vaststellen.
Statutenwiiziging
Artikel 25
1. Het voorstel tot wijziging van de statuten kan uitgaan van het

bestuur of van tenminste een/tiende deel van de leden.
2. Voor een rechtsgeldig besluit van de algemene

ledenvergadering tot wijziging van de statuten is vereist:
a. dat ieder van de leden met inachtneming van een termijn

van tenminste veertien dagen - die van oproeping en die
van vergadering niet meegerekend - schriftelijk is
opgeroepen in welk schrijven staat vermeld dat er
vergadering een voorstel tot wijziging van de statuten zal
worden gedaan en behandeld en waarin tevens de
volledige tekst van de voor te steflen wijziging(en) is
medegede&d;

b. dat tenminste twee/derde deel van de eden ter
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is en:

c. dat tenminste twee/derde dee van de geldig uitgebrachte
stemmen zich voor aanneming van het voorstel heeft
verkaard.

3. is op de verqadering niet tenminste twee/derde deel van de

leden aanwezig, dan wordt binnen een rnaand na de dag van
de eerste vergadering een tweede vergadering beegd, die
vogens de gewone regelen wordt opgeroepen en die,
ongeacht het aisdan aanwezige aantai leden, met een
meerderheid van t.enrninste twee/derde van de geldig
uitgebrachte stemmen tot de voorgestelde statutenwijziging
kan besluiten.

4. Het bestuur moet zo spoedig mogelijk daarna van de
aangenomen statutenwijziging een notaridle akte opmaken.

5 5 z ccc, vearaocr cc erc cit ‘ce en ‘e ece .‘ n-den

verzwaerd of do rechten verminderd. is een meer’derheid

twee/derde van de geidie uitgebrachte stemmen vereist.
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6. Leden kunnen door opzegging van het lidmaatschap de -

toepasselijkheid te hunnen aanzien niet ontgaan van
wijzigingen, welke ten gevolge hebben dat:
a. de aansprakelijkheid van de leden voor de tekorten na

vereffening wordt ingevoerd en/of daarna verzwaard, of-
b. de verplichtingen van de leden tegenover de vereniging --

worden verzwaard.
7. De aansprakeiijkheid van oud-leden als in het vorige lid sub a

bepaald, eindigt met het eindigen van het boekjaar van het --

jaar volgend op het jaar waarin is opgezegd.
Ontbinding en vereffening
Artikel 26
1. Het voorstel tot ontbinding van de coöperatie kan uitgaan van

het bestuur of van ten minste een/tiende deel van de leden. --

2. Voor een rechtsgeldig besluit van de algemene
ledenvergadering tot ontbinding van de coöperatie is vereist:—
a. dat ieder van de leden met inachtneming van een termijn

van tenminste veertien dagen - die van oproeping en die
van vergadering niet medegerekend — schriftelijk is
opgeroepen in welke oproeping is vermeld dat ter
vergadering een voorstel tot ontbinding van de coöperatie
zal worden gedaan en behandeld en waarin tevens de
gronden van het voorstel zijn medegedeeld;

b. dat tenminste twee/derde deel van de leden ter
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is en:

c. dat tenminste twee/derde deel van de geldig uitgebrachte
stemmen zich voor eanneming van het voorstel heeft
verklaard.

3. Is op die vergadering niet tenminste twee/derde deel van de
eden aanwezig, dan wordt binnen een maand na de dag van
de eerste vergadering een tweede vergadering belegd, die
volgens de gewone regelen wordt opgeroepen en die,
ongeacht het aisdan aanwezge aantai leden, met een
meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig
uitgebrachte stemmen tot de voorgestelde statutenwjzigng -

an bos uiter
Ird en en des t ge —ncr ot ntb nd g, dGn ges edt
ne f’einci acer net bestuur
E batg sado ee coor d ag mccc eden crganern
+ eprbsemn g -

6 Na de o ‘tbi dirg bLjft de cooperate voortbestaan voo zor
dit tot vereffening van haar vermogen nodig s. Geaurende de
‘creffring btjven de bepaingen van de statuten en
rag ernenten zover mogehjk kracht. In stukken en -

aankondignqer die an de coOperatie uitcaan, moeten aa -

r -rn r q ocoad-
I a
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algemene ledenvergadering aan te wijzen persoon. Deze zal -

bevoegd zijn een opvolgend bewaarder aan te stellen met

dezelfde bevoegdheid.
8. De bepalingen van dit artikel kunnen niet worden gewijzigd --

dan op de wijze en met de meerderheid ais in dit artikel voor

een besluit tot ontbinding van de coöperatie is

voorgeschreven.
GeschiHen
Artikel 27
Geschillen over de uitlegging en toepassing van de statuten en --

van de besluiten van de algemene ledenvergadering worden

beslist door het volledige bestuur.
SLOTBEPALINGEN
De comparanten verklaarden dat het eerste boekjaar van de

coöperatie eindigt op een en dertig december tweeduizend vijftien

en dat voor de eerste maal bestuurders van de coöperatie de

navolgende personen zijn, met daarbij vermeld leders functie:---

1. de heer Titus Anna )ozef HETTINGA voornoemd als

voorzitter;
2. de heer Wvtze Klaas BRAN DSMA voornoemd als

secretaris;
3. de heer Iisbrand )ohannes GALAMA voornoemd als

penningmeester.
SLOT AKTE
De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE in minuut opgemaakt, is verleden te Sint

Nicolaasga op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

Na zakelijke opgave van- en toelichting op de inhoud van deze --

akte aan de comparanten, hebben dezen eenparig verklaard van

de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en op

voHedige voorezing daarvan geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte onmiddeflijk na beperkte voorezing door

de comparanten en mij, notaris, ondertekend,
(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN ‘JOOR AFSCHRIFT:


