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OPRICHTING 
COOPERATIE DE KLEINE SCHANS U.A. 

 
 
Op + verschenen voor mij, mr. +, notaris te Amersfoort: 
1. +; 
2. +; 
3. +. 
De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden bij deze akte een 
coöperatie naar Nederlands recht op te richten, die geregeerd zal worden door 
de volgende statuten: 
NAAM, ZETEL 
Artikel 1 
1. De vereniging draagt de naam: COÖPERATIE DE KLEINE SCHANS U.A.  
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Woudenberg. 
DOEL 
Artikel 2 
1. De coöperatie heeft ten doel te voorzien in bepaalde stoffelijke behoeften 

van haar leden, waaronder begrepen het besparen van kosten en het 
vergroten van de doelmatigheid, krachtens de overeenkomsten met haar 
leden gesloten (als onderdeel van de lidmaatschapsrechten en, indien van 
toepassing, separate overeenkomsten die de coöperatie mogelijk is 
aangegaan met de leden) in het kader van het bedrijf dat de coöperatie te 
dien einde ten behoeve van haar leden uitoefent of doet uitoefenen. De 
coöperatie kan, ter realisering van haar doel, onder meer, gelden aantrekken 
van haar leden teneinde deze gelden te investeren. 

2. De coöperatie bereikt haar in artikel 2 lid 1 omschreven doel door het 
uitvoeren of doen uitvoeren van hierna te noemen ondernemingsactiviteiten 
binnen het sociale domein, in eigen naam, en voor eigen rekening en risico. 
Deze activiteiten moeten leiden tot een sociale, leefbare en veilige 
leefomgeving voor de inwoners van de gemeente Woudenberg: 

 a. het uitvoeren van taken voortvloeiend uit de Jeugdwet, Wet 
maatschappelijke ondersteuning 2015, Participatiewet en Leerplichtwet; 

 b. het zorgdragen dat inwoners van de gemeente Woudenberg weten waar 
ze terecht kunnen bij vragen over wonen, zorg, welzijn, werk en inkomen 
en het op een passende manier ontvangen van informatie en advies 
over (mogelijke) ondersteuning en zorg; 

 c. het bijdragen aan een effectieve, vraaggerichte en integrale benadering 
van ondersteuningsvragen van inwoners van de gemeente Woudenberg 
waarbij zoveel als mogelijk de eigen kracht, de kracht van de sociale 
omgeving, het aanbod van de basisvoorzieningen en de ambulante 
ondersteuning worden ingezet. Indien deze inzet ontoereikend is wordt 
passende specialistische ondersteuning ingezet; 

 d. het bevorderen van een doelmatige en efficiënte inzet van middelen 
door het versterken van de samenwerking met en afstemming van 
aanbieders van basisvoorzieningen en individuele voorzieningen door 
het nemen van initiatief om te komen tot verbindingen en werkafspraken; 

 e. het vervullen van een aanjaagfunctie voor en doorontwikkeling van de 
transformatie in het sociale domein; 

 f. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk 
kan zijn, alles in de ruimste zin. 

3. De coöperatie kan als nevendoel ook andere maatschappelijke belangen 
(van haar leden) behartigen. 
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ORGANEN 
Artikel 3 
De coöperatie kent de volgende organen: 
a. het bestuur; 
b. de algemene ledenvergadering; 
c. de raad van advies; 
d. de inwonersraad. 
LIDMAATSCHAP 
Artikel 4 
1. Leden van de coöperatie kunnen slechts zijn rechtspersonen, 

personenvennootschappen en natuurlijke personen die beroeps- of 
bedrijfsmatig werkzaam zijn binnen het sociale domein in of voor de 
gemeente Woudenberg. 

2. Bij de oprichting zijn de volgende rechtspersonen lid van de coöperatie: 
 a. de te Woudenberg gevestigde publiekrechtelijke rechtspersoon: de 

Gemeente Woudenberg, ingeschreven in het handelsregister onder 
nummer 50676725; 

 b. de te Utrecht gevestigde stichting: Stichting MEE Utrecht, Gooi & Vecht,  
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30152505; 

 c. de te Zeist gevestigde stichting: Stichting YOUKÉ Sterke Jeugd,  
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 58934413; 

 d. +.  
3. In aanvulling op het bepaalde in lid 1 van dit artikel moet een rechtspersoon, 

personenvennootschap of natuurlijk persoon die lid wil worden (en ook 
gedurende het lidmaatschap): 

 a. uitvoering geven in de gemeente Woudenberg aan taken zoals verwoord 
in artikel 2 lid 2; 

 b. een bijdrage leveren aan het realiseren van de doelen van de 
coöperatie; 

 c. zich conformeren aan de doelstelling van de coöperatie; 
 d. bij zijn of haar handelen het belang van de coöperatie laten prevaleren 

boven het eigen organisatiebelang. 
4. De aanvraag tot lidmaatschap geschiedt schriftelijk per brief of e-mail en is 

gericht aan het bestuur. De aanvrager verstrekt alle door het bestuur nodig 
geoordeelde gegevens. 

5. De algemene ledenvergadering beslist over toelating. Het besluit van de 
algemene ledenvergadering wordt door het bestuur schriftelijk per brief of e-
mail aan aanvrager meegedeeld. 

6. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar. 
VERPLICHTINGEN LEDEN EN SCHORSING LEDEN 
Artikel 5 
1. Het bestuur kan, met goedkeuring van de algemene ledenvergadering, aan 

de leden de verplichting opleggen om jaarlijks een vast te stellen bedrag aan 
contributie te betalen. 

2. De leden zijn verplicht tot naleving van de statuten, reglementen en 
rechtsgeldig door de organen van de coöperatie genomen besluiten. 

3. Ingeval een lid niet aan haar verplichtingen voldoet, kan het bestuur 
besluiten dat lid voor bepaalde tijd en ten hoogste voor drie maanden te 
schorsen. Gedurende de schorsing is het lid in de uitoefening van zijn 
lidmaatschapsrechten geschorst, ook ten aanzien van eventuele functies 
welke het in de coöperatie bekleedt, met dien verstande dat het geschorste 
lid toegang heeft tot de algemene ledenvergadering waarin het besluit tot 
schorsing wordt behandeld en bevoegd is daarover het woord te voeren. 
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Tegen de beslissing van het bestuur staat geen beroep open. 
4. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit 

tot beëindiging of verlenging van de schorsing, eindigt door het verlopen van 
die termijn. Verlenging van de schorsing kan slechts eenmaal voor ten 
hoogste twee maanden geschieden. 

LEDENREGISTER 
Artikel 6 
1. Het bestuur houdt een ledenregister aan waarin alle leden zijn opgenomen 

onder vermelding van de namen van de leden en hun adressen. Tevens 
wordt opgave gedaan van degene die namens het lid-rechtspersoon deze 
zal vertegenwoordigen.  

2. Ieder lid is verplicht aan het bestuur schriftelijk per brief of e-mail zijn adres 
en de wijzigingen daarin op te geven. 

3. Indien tevens een elektronisch adres bekend wordt gemaakt met als doel 
opneming in het ledenregister en het lid hiermee instemt kan dit 
elektronische adres worden gebruikt om alle kennisgevingen en 
mededelingen alsmede de oproepingen voor een algemene 
ledenvergadering langs elektronische weg toegezonden te krijgen. 

4. Het register is ter inzage van de leden. 
5. Indien een lid ophoudt te voldoen aan de vereisten van artikel 4 lid 3 is dat lid 

verplicht daarvan onverwijld schriftelijk dan wel via elektronische weg kennis 
te geven aan het bestuur. 

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP 
Artikel 7 
1. Het lidmaatschap eindigt: 
 a. door de dood van een lid-natuurlijk persoon; 
 b. indien een lid-rechtspersoon of personenvennootschap ophoudt te 

bestaan, onverminderd het bepaalde in artikel 7 lid 5; 
 c. door opzegging; 
 d. door ontzetting zoals bepaald in artikel 8. 
2. Opzegging kan geschieden zowel door het lid als door de coöperatie. 
 Zij moet schriftelijk bij brief of e-mail geschieden.  
3. Opzegging door een lid is alleen mogelijk tegen het einde van een boekjaar, 

met inachtneming van een termijn van ten minste zes maanden. 
 Opzegging door een lid kan evenwel met onmiddellijke ingang geschieden: 
 a. indien van hem redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap 

te laten voortduren; 
 b. binnen een maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting 

van de coöperatie in een andere rechtsvorm of tot fusie of splitsing, 
bedoeld in Titel 2:7 Burgerlijk Wetboek; 

 c. binnen een maand nadat een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of 
zijn verplichtingen zijn verzwaard, hem bekend is geworden of 
medegedeeld; het besluit is alsdan niet op hem van toepassing. 

 Het bepaalde in artikel 7 lid 3 sub c vindt geen toepassing indien het gaat om 
wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen. 

4. Opzegging door de coöperatie kan met onmiddellijke ingang geschieden en 
is alleen mogelijk: 

 a. in geval van verlies van één of meer vereisten voor het lidmaatschap, 
als bedoeld in artikel 4 lid 3; 

 b. wanneer redelijkerwijs van de coöperatie niet gevergd kan worden het 
lidmaatschap te laten voortduren, en wel krachtens besluit van de 
algemene ledenvergadering. 

5. Indien een lid-rechtspersoon fuseert of splitst in de zin van Titel 2:7 Burgerlijk 
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Wetboek, gaat het lidmaatschap niet over op de verkrijgende rechtspersoon 
tenzij de algemene ledenvergadering anders bepaalt. 

ONTZETTING UIT HET LIDMAATSCHAP 
Artikel 8 
1. Ontzetting uit het lidmaatschap kan geschieden, indien een lid in strijd 

handelt met de statuten of reglementen, of met besluiten van de coöperatie 
of de coöperatie op onredelijke wijze benadeelt. 

2. De ontzetting geschiedt bij besluit van de algemene ledenvergadering. 
 Het lid wordt ten spoedigste schriftelijk bij brief of e-mail van het voornemen 

van het besluit tot ontzetting, met opgave van redenen, in kennis gesteld. 
 Het lid heeft gedurende een maand na ontvangst van die kennisgeving recht 

van beroep op de algemene ledenvergadering. 
 Het beroep wordt bij aangetekende brief, gericht aan het bestuur, ingesteld. 
 In geval van ontzetting eindigt het lidmaatschap met het verstrijken van de 

beroepstermijn, of, indien beroep is ingesteld, op de dag waarop het besluit 
tot ontzetting is genomen. 

 Gedurende de beroepstermijn en hangende dit beroep is het lid in de 
uitoefening van zijn lidmaatschapsrechten geschorst, ook ten aanzien van 
eventuele functies, welke het in de coöperatie bekleedt, met dien verstande 
dat het geschorste lid toegang heeft tot de algemene ledenvergadering 
waarin het besluit tot ontzetting wordt behandeld en bevoegd is daarover het 
woord te voeren. 

AANSPRAKELIJKHEID 
Artikel 9 
 Elke aansprakelijkheid van de leden of de oud-leden voor een tekort van de 

coöperatie is uitgesloten. 
OVEREENKOMSTEN 
Artikel 10 
 Het bestuur is, na goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd 

te besluiten tot het wijzigen van de met de leden in de uitoefening van haar 
bedrijf aangegane overeenkomsten, mits de coöperatie deze bevoegdheid in 
de overeenkomst op duidelijke wijze heeft voorbehouden. 

BESTUUR, TAAK EN BENOEMING 
Artikel 11 
1. De coöperatie kent een bestuur, bestaande uit tenminste één bestuurder.  
 Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene 

ledenvergadering.  
 Bestuursleden worden buiten de leden benoemd.  
 Tot bestuurslid kunnen niet worden benoemd: 
 a. personen die lid zijn van het college van burgemeester en wethouders 

van de gemeente Woudenberg; 
 b. personen die lid zijn van de gemeenteraad van de gemeente 

Woudenberg; 
 c. personen die toezichthouder of bestuurder van zijn een lid; 
 d. personen die gehuwd of samenwonend zijn met een persoon in dienst 

van de coöperatie, of met een zittend lid van het bestuur en hun bloed- 
en aanverwanten tot de tweede graad; 

 e. personen die directe dan wel indirecte zakelijke relaties met de 
coöperatie hebben.  

2. Het bestuur is, behoudens de beperkingen volgens deze statuten, belast met 
het besturen van de coöperatie. 

3. Het bestuur is met voorafgaande goedkeuring van de algemene 
ledenvergadering bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten 
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tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het 
aangaan van overeenkomsten waarbij de coöperatie zich als borg of 
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of 
zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. Op het 
ontbreken van de goedkeuring van de algemene ledenvergadering kan door 
en tegen derden beroep worden gedaan. 

4. Bestuurders, met uitzondering van de leden van het eerste bestuur die bij 
deze akte in functie worden benoemd, worden benoemd door de algemene 
ledenvergadering op basis van een door de algemene ledenvergadering vast 
te stellen profielschets(en) en met inachtneming van het bepaalde in lid 1. 

5. Een bestuurder wordt benoemd voor een periode van vier (4) jaren. 
Aftredende bestuursleden zijn aansluitend eenmaal herbenoembaar. Bij een 
herbenoeming gaat de algemene vergadering na of de betreffende 
bestuurder nog voldoet aan de in lid 4 genoemde en eventueel aangepaste 
profielschets 

6. Een bestuurder kan door de algemene ledenvergadering te allen tijde 
worden geschorst en ontslagen, één en ander met inachtneming van het 
hierna in dit artikel 17 lid 2 bepaalde. 

7. Indien de algemene ledenvergadering een bestuurder heeft geschorst dient 
de algemene vergadering binnen drie maanden na ingang van de schorsing 
te besluiten, hetzij tot ontslag, hetzij tot opheffing of handhaving van de 
schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de schorsing. 

 Indien de algemene ledenvergadering niet binnen de in de vorige zin 
gestelde termijn tot ontslag of tot opheffing van de schorsing heeft besloten, 
vervalt de schorsing. 

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

8. Een besluit tot schorsing of ontslag van een bestuurder kan door de 
algemene ledenvergadering slechts worden genomen conform de daartoe in 
artikel 17 lid 2 genoemde vereisten. 

9. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt voorts door: 
 a. overlijden; 
 b. bedanken; 
 c. verstrijken van de benoemingsperiode; 
 d. verlies van het vrije beheer door een lid van het bestuur over zijn 

vermogen; 
 e. doordat een onverenigbaarheid als bedoeld in lid 1 van dit artikel zich 

voordoet. 
10. Jaarlijks voeren een aantal daartoe door de algemene ledenvergadering 

aangewezen personen een beoordeling- en functioneringsgesprek met het 
bestuur. Van dit gesprek wordt verslag gemaakt. Dit verslag wordt tijdens de 
eerstvolgende algemene ledenvergadering bekend gemaakt. 

BESTUUR, BEZOLDIGING EN BELET EN ONTSTENTENIS 
Artikel 12 
1. Iedere bestuurder geniet voor zijn bestuurswerkzaamheden een beloning. 

De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige 
arbeidsvoorwaarden van de bestuurder geschiedt door de algemene 
ledenvergadering met inachtneming van het hieromtrent bepaalde in de Wet 
Normering Topinkomens (WNT) of een daarvoor in de plaats tredende wet of 
regeling. 

2. In geval van belet of ontstentenis van één of meer bestuurders zijn de 
overblijvende bestuurders of is de enig overblijvende bestuurder met het 
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gehele bestuur belast. 
2. In geval van belet of ontstentenis van alle bestuurders berust het bestuur van 

de coöperatie tijdelijk bij een door de algemene vergadering, al dan niet uit 
zijn midden, daartoe aangewezen persoon. 

 Bij belet of ontstentenis van alle bestuurders zonder dat een persoon is 
aangewezen die tijdelijk met het bestuur is belast, of in het geval die persoon 
niet in staat is of weigert het bestuur tijdelijk op zich te nemen, zal ieder lid 
het recht hebben om een algemene ledenvergadering bijeen te roepen om 
een bestuurder te benoemen of een persoon aan te wijzen die in staat en 
bereid is het bestuur tijdelijk op zich te nemen. 

BESTUUR EN BESLUITVORMING 
Artikel 13 
1. Het bestuur kan, met inachtneming van deze statuten, een reglement 

opstellen, waarin aangelegenheden, het bestuur betreffende, worden 
geregeld. 

 Voorts kunnen de bestuurders, al dan niet bij reglement, hun 
werkzaamheden onderling verdelen. Het reglement behoeft de voorafgaande 
goedkeuring van de algemene ledenvergadering. 

2. Het bestuur besluit met volstrekte meerderheid van stemmen. 
 Bij staking van stemmen heeft, mits er meer dan twee bestuurders in functie 

zijn, de voorzitter een beslissende stem. Zijn er twee bestuurders in functie 
dan is het voorstel verworpen.  

3. Bestuurders kunnen zich ter vergadering door een schriftelijk 
gevolmachtigde medebestuurder doen vertegenwoordigen. 

 Aan de eis van schriftelijkheid wordt eveneens voldaan indien de volmacht 
elektronisch is vastgelegd. 

4. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten, indien alle bestuurders 
zijn geraadpleegd en geen van de bestuurders zich tegen deze wijze van 
besluitvorming heeft verklaard. 

5. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming 
binnen het bestuur over een onderwerp waarbij hij een direct of indirect 
persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de coöperatie 
en de met haar verbonden onderneming. Het besluit wordt in dat geval 
genomen door de overige bestuurders. 

 Indien alle bestuurders een tegenstrijdig belang hebben als hiervoor 
bedoeld, dan wordt het besluit alsnog genomen door het bestuur met 
goedkeuring van de algemene ledenvergadering. 

6. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene ledenvergadering voor 
de volgende besluiten: 

 a. de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal 
werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek; 

 b. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een 
aanmerkelijk aantal werknemers; 

 c. aanvraag van faillissement en aanvraag van surseance van betaling van 
de coöperatie; 

 d. het aangaan of verstrekken van geldleningen die een door de algemene 
ledenvergadering vast te stellen bedrag te boven gaan; 

 e. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en 
geven van onroerende zaken voor zover het daarmee betrokken belang 
een door de algemene ledenvergadering vast te stellen bedrag te boven 
gaat; 

 f. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale 
procedures, doch met uitzondering van het voeren van 
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kantongerechtprocedures, incassoprocedures, processen in kort geding, 
het nemen van conservatoire maatregelen en die rechtsmaatregelen, die 
geen uitstel kunnen lijden; 

 g. een ingrijpende wijziging betreffende de missie en/of organisaties van de 
coöperatie; 

 h. het nemen van een deelneming dan wel het vergroten of verminderen 
van een deelneming in een vennootschap, alsmede het stemmen voor 
een besluit tot het wijzigen van de statuten van een deelneming; 

 i. het aangaan van of het verbreken van een duurzame samenwerking met 
een andere rechtspersoon of organisaties, waarbij de autonomie van de 
coöperatie in het gedrang komt of indien deze samenwerking of 
verbreking van ingrijpende betekenis is; 

 j. het oprichten van en het besturen van (gelieerde) rechtspersonen en/of 
personenvennootschappen; 

 k. het verlenen van procuratie of anderszins doorlopende algemene of 
beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheden, alsmede het intrekken of 
wijzigen hiervan. 

 VBC: graag vernemen we jullie aanpassingen/aanvull ingen op deze 
lijst. 

 De algemene ledenvergadering kan besluiten dat ook andere besluiten van 
het bestuur die zien op bepaalde, door de algemene ledenvergadering vast 
te stellen en duidelijk omschreven rechtshandelingen aan de voorafgaande 
goedkeuring van de algemene ledenvergadering zijn onderworpen. Dit 
besluit wordt schriftelijk ter kennis van het bestuur gebracht. 

7. Het ontbreken van de goedkeuring van de algemene ledenvergadering op 
een besluit als bedoeld in artikel 13.6 tast de 
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet 
aan. 

VERTEGENWOORDIGING 
Artikel 14 
De coöperatie wordt vertegenwoordigd door: 
a. het bestuur. 
b. elk lid van het bestuur afzonderlijk. 
PROCURATIEHOUDERS 
Artikel 15 
Het bestuur kan, na voorafgaande goedkeuring van de algemene 
ledenvergadering, aan één of meer personen, al dan niet in dienst van de 
coöperatie, procuratie of anderszins doorlopende 
vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen. 
ALGEMENE LEDENVERGADERING, SAMENSTELLING EN  
VERGADERINGEN 
Artikel 16 
1. De algemene ledenvergadering van de coöperatie wordt gevormd door alle 

leden van de coöperatie. 
2. De algemene ledenvergadering benoemt uit haar leden een voorzitter welke 

is belast met de leiding van de algemene ledenvergadering.  
3. In elk boekjaar wordt een vergadering van de algemene ledenvergadering 

gehouden waarvan de agenda de volgende onderwerpen bevat: 
 (i) de behandeling van het schriftelijk jaarverslag van het bestuur omtrent 

de zaken van de coöperatie en het gevoerde bestuur, voor zover dit 
jaarverslag is opgesteld; 

 (ii) de vaststelling van de jaarrekening. 
 Voorts wordt in deze vergadering behandeld hetgeen door het bestuur 
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verder op de agenda is geplaatst.  
 Daarnaast wordt elk boekjaar tijdens een algemene ledenvergadering aan de 

orde gesteld en besloten door de algemene ledenvergadering tot: 
 a. vaststelling van een jaarplan inclusief begroting voor het komende 

boekjaar; 
 b. vaststelling van een ontwikkelagenda (meerjarenplan) danwel 

beraadslaging over deze ontwikkelagenda en de stand van zaken 
hiervan. 

4. Tenminste twee keer per jaar komt de algemene ledenvergadering in 
vergadering bijeen om te beraadslagen over de invulling van de 
aanjaagfunctie van de transformatie, de inhoudelijke programmering, de 
prioritering en de aanpak en/of werkwijze. 

5. Verder worden algemene ledenvergaderingen gehouden zo dikwijls het 
bestuur dit nodig oordeelt of indien tenminste een zodanig aantal leden als 
bevoegd is tot het uitbrengen een tiende gedeelte van de stemmen in de 
algemene vergadering zulks schriftelijk aan het bestuur, met opgave van de 
te behandelen onderwerpen, verzoekt. 
Indien na indiening van een zodanig verzoek het bestuur niet binnen veertien 
(14) dagen een algemene ledenvergadering tegen een datum uiterlijk een 
maand na indiening bijeenroept, kan bijeenroeping geschieden door de 
verzoekers. 

6. De algemene ledenvergadering wordt bijeengeroepen door middel van een 
schriftelijke oproeping bij brief of e-mail (mits een lid hiermee heeft 
ingestemd) aan elk lid afzonderlijk gericht. De oproeping moet ten minste 
zeven dagen voor de dag van de vergadering worden gedaan. 

7. De leden van het bestuur en van de algemene ledenvergadering hebben te 
allen tijde recht op toegang tot de algemene ledenvergadering. 

8. De voorzitter van een algemene ledenvergadering is bevoegd niet-leden tot 
de vergaderingen of tot door hem te bepalen gedeelten daarvan toe te laten. 

ALGEMENE LEDENVERGADERING, BESLUITVORMING 
Artikel 17 
1. Ieder lid heeft het recht op het uitbrengen van één stem in de algemene 

ledenvergadering, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 5 lid 3 
en 8 lid 2. 

 Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn 
uitgebracht. 

 Ieder lid kan zich ter vergadering door een ander lid doen 
vertegenwoordigen, mits schriftelijk. 

 Aan de eis van schriftelijkheid wordt eveneens voldaan indien de volmacht 
elektronisch is vastgelegd. 

 Een lid kan ten hoogste één lid vertegenwoordigen.  
2. Besluiten van de algemene ledenvergadering worden genomen met een 

meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte 
stemmen, in een vergadering van de algemene ledenvergadering waarin ten 
minste twee derde van de leden van de algemene ledenvergadering 
aanwezig of vertegenwoordigd is. 

 Is in een dergelijke vergadering niet ten minste twee derde van het aantal 
leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan zal een tweede vergadering 
worden bijeengeroepen, te houden uiterlijk dertig dagen na de eerste, waarin 
over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, 
kan worden besloten mits de helft van het aantal leden aanwezig of 
vertegenwoordigd is en mits met een volstrekte meerderheid van de 
uitgebrachte stemmen. 



blad -9-
 

MBW 200519.01-1 

3. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. 
4. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag 

van een stemming is beslissend. 
 Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd 

werd over een niet-schriftelijk vastgelegd voorstel. 
5. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter 

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 geschiedde, een lid dit verlangt. Door deze 
nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke 
stemming. 

6. Besluitvorming door alle leden kan, nadat de bestuurder(s) in de gelegenheid 
is (zijn) gesteld daaromtrent te adviseren, ook op andere wijze dan in een 
algemene ledenvergadering plaatsvinden, mits de stemgerechtigde leden 
zich schriftelijk bij brief of e-mail met algemene stemmen voor het voorstel 
hebben verklaard. 

7. Een door de voorzitter aan te wijzen secretaris, is belast met het houden van 
de notulen. 

8. De notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de 
voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering en vastgesteld 
door een volgende vergadering. 

9. Besluitvorming door alle leden van de algemene ledenvergadering kan, 
nadat de bestuurders in de gelegenheid is (zijn) gesteld daaromtrent te 
adviseren, ook op andere wijze dan in een algemene vergadering 
plaatsvinden, mits de stemgerechtigde leden zich (waaronder begrepen alle 
vormen van geschreven tekstoverdracht al dan niet via elektronische weg) 
met algemene stemmen voor het voorstel hebben verklaard. 

RAAD VAN ADVIES 
Artikel 18 
1. De raad van advies bestaat uit maximaal zes leden en heeft tot taak het 

gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur. 
2. De leden van de raad van advies worden, op voordracht van het bestuur, 

benoemd door de algemene ledenvergadering. Slechts natuurlijke personen 
kunnen tot lid worden benoemd. 

 Tot lid van de raad van advies kunnen niet worden benoemd: 
 a. personen die lid zijn van het college van burgemeester en wethouders 

van de gemeente Woudenberg; 
 b. personen die lid zijn van de gemeenteraad van de gemeente 

Woudenberg; 
 c. personen die gehuwd of samenwonend zijn met een persoon in dienst 

van de coöperatie, of met een zittend lid van het bestuur en hun bloed- 
en aanverwanten tot de tweede graad. 

3. De raad van advies richt zich bij de vervulling van haar taak op het belang 
van de coöperatie, de daarmee verbonden onderneming en haar 
maatschappelijke doelstelling. De leden van de raad van advies 
vertegenwoordigen niet (slechts) een deelbelang of achterban. Zij hebben 
zitting op basis van hun expertise en vervullen hun functie zonder last of 
ruggespraak. 

4. Werkwijze en samenstelling van de raad van advies worden vastgelegd in 
een reglement welke is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 17. 

INWONERSRAAD 
Artikel 19 
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1. De inwonersraad is een afspiegeling van de inwoners van de gemeente 
Woudenberg en heeft tot taak het gevraagd en ongevraagd adviseren van 
het bestuur over de ontwikkeling en uitvoering van de transformatie in het 
sociaal domein, het samenspel tussen inwoners, sociale netwerken, 
maatschappelijke partners en de coöperatie. 

2. De inwonersraad richt zich bij de vervulling van haar taak op het belang van 
de coöperatie, de daarmee verbonden onderneming en haar 
maatschappelijke doelstelling. De leden van de inwonersraad 
vertegenwoordigen niet (slechts) een deelbelang of achterban. Zij hebben 
zitting op persoonlijke titel en vervullen hun functie zonder last of 
ruggespraak. Slechts natuurlijke personen kunnen tot lid worden benoemd. 

3. Het aantal leden van de inwonersraad wordt, op voordracht van het bestuur, 
vastgesteld door de algemene ledenvergadering.. 

4. De leden van de inwonersraad worden, op voordracht van het bestuur, 
benoemd door de algemene ledenvergadering.  

 Tot leden van de inwonersraad kunnen slechts worden benoemd personen 
die volgens de Basisregistratie Personen woonachtig zijn in de gemeente 
Woudenberg. 

5. Werkwijze en samenstelling van de inwonersraad worden vastgelegd in een 
reglement welke is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 17. In het reglement wordt tevens 
vastgelegd welke personen uit hoofde van hun functie of een bepaalde 
hoedanigheid niet tot lid kunnen worden benoemd. 

REGLEMENTEN 
Artikel 20 
1, De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement en 

eventuele andere reglementen vaststellen. Deze mogen geen bepalingen 
bevatten, in strijd met de statuten. 

2. Vaststelling of wijziging van het huishoudelijk reglement of enig ander 
reglement van de coöperatie vindt plaats bij besluit van de algemene 
ledenvergadering. 

BOEKJAAR, JAARREKENING EN JAARVERSLAG 
Artikel 21 
1. Het boekjaar van de coöperatie is gelijk aan het kalenderjaar. 
2. Jaarlijks wordt door het bestuur de jaarrekening (bestaande uit de balans en 

de winst- en verliesrekening met toelichting) opgemaakt. 
 De jaarrekening gaat vergezeld van de verklaring van de accountant. 
 De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders. Ontbreekt de 

ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgaaf 
van de reden melding gemaakt. 

3. De coöperatie zorgt, dat de opgemaakte jaarrekening en het jaarverslag voor 
zover dit is opgemaakt, vanaf de dag van de oproeping voor de algemene 
ledenvergadering, bestemd tot hun behandeling, ten kantore van de 
coöperatie aanwezig zijn. 

 De leden kunnen de stukken aldaar inzien en kosteloos een afschrift 
verkrijgen. 

 De coöperatie verleent opdracht aan een registeraccountant of een andere 
accountant, als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek, beiden aan te 
duiden als: accountant, om de door het bestuur opgemaakte jaarrekening te 
onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:393 lid 3 Burgerlijk 
Wetboek. 

 Tot het verlenen van de opdracht is de algemene ledenvergadering bevoegd 
of, zo deze daartoe niet overgaat, het bestuur. 
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 De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en 
geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer. 

 De algemene ledenvergadering alsook het bestuur, indien deze de opdracht 
heeft verstrekt, kan de aan de accountant verleende opdracht met 
inachtneming van het daarover in de wet bepaalde, intrekken. 

4. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering. 
 Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is 

geweest, zal aan de algemene ledenvergadering het voorstel worden 
gedaan om decharge te verlenen aan de bestuurders voor het door hen in 
het betreffende boekjaar gevoerde beleid voor zover van dat beleid uit de 
jaarrekening blijkt of in de vergadering van de algemene ledenvergadering 
mededelingen zijn gedaan. 

 Indien de algemene ledenvergadering geen kennis heeft kunnen nemen van 
de verklaring van de accountant, kan de jaarrekening niet worden 
vastgesteld, tenzij onder de overige gegevens een wettige grond wordt 
medegedeeld waarom die verklaring ontbreekt. 

5. De winst staat ter beschikking van de leden voor zover de wet het vormen 
van een reservefonds niet voorschrijft. Uit een reserve mogen geen 
uitkeringen aan leden geschieden. Van de winst, zoals die uit de 
jaarrekening blijkt, zal op voorstel van het bestuur een gedeelte worden 
gereserveerd. Er worden geen winsten uitgekeerd zolang er nog niet 
verrekende verliezen zijn.  

6. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort 
slechts worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat. 

STATUTENWIJZIGING, JURIDISCHE FUSIE EN SPLITSING 
Artikel 22 
1. De algemene vergadering is bevoegd te besluiten tot statutenwijziging, 

juridische fusie of splitsing. 
2. De algemene vergadering kan slechts besluiten tot statutenwijziging indien 

gedurende een periode van ten minste vijf dagen voor de algemene 
vergadering tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt 
gehouden, een afschrift van het voorstel tot wijziging van de statuten, in welk 
afschrift de voorgedragen wijziging woordelijk moet zijn opgenomen, ten 
kantore van de coöperatie voor de leden van de coöperatie ter inzage is 
gelegd. 

3. Het besluit tot statutenwijziging, juridische fusie of splitsing wordt genomen 
met inachtneming van de besluitvormingsvereisten als genoemd in artikel 17 
lid 2. 

4. Iedere bestuurder is bevoegd de voor de wijziging van de statuten vereiste 
notariële akte te verlijden. 

ONTBINDING 
Artikel 23 
1. De coöperatie wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de 

algemene ledenvergadering, genomen op de wijze als bedoeld in de 
artikelen 22 lid 3. 

 Het bestuur is met de vereffening belast; de algemene ledenvergadering is 
evenwel bevoegd om de vereffening op te dragen aan een of meer andere 
vereffenaars. 

2. Hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen van de 
coöperatie is overgebleven, wordt onder de leden gelijkelijk verdeeld, een en 
ander met inachtneming en na naleving van de vereisten die zijn gesteld 
door subsidieverstrekkers bij door de coöperatie verkregen subsidies 

3. Gedurende tien jaren na afloop van de vereffening blijven de boeken en 
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bescheiden van de coöperatie berusten onder degene, die daartoe door de 
vereffenaars is aangewezen. 

EERSTE BOEKJAAR 
Artikel 24 
 Het eerste boekjaar van de coöperatie eindigt op éénendertig december 

tweeduizend achttien. 
 Dit artikel en het bijbehorende opschrift vervalt na afloop van het eerste 

boekjaar. 
SLOTVERKLARINGEN 
Ten slotte verklaarden de comparanten dat: 
a. Voor de eerste maal tot bestuurder wordt benoemd: 
 - +. 
b.  als eerste leden van de coöperatie toetreden: 
 a. de te Woudenberg gevestigde publiekrechtelijke rechtspersoon: de 

Gemeente Woudenberg, ingeschreven in het handelsregister onder 
nummer 50676725; 

 b. de te Utrecht gevestigde stichting: Stichting MEE Utrecht, Gooi & Vecht,  
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30152505; 

 c. de te Zeist gevestigde stichting: Stichting YOUKÉ Sterke Jeugd,  
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 58934413; 

 d. +.  
c. het adres van de coöperatie is: +; 
d. het eerste boekjaar van de coöperatie eindigt ultimo december tweeduizend 

tweeduizend achttien. 
SLOT 
De comparanten zijn mij, notaris, bekend. 
Waar in deze akte is vermeld "ongehuwd" is daaronder tevens begrepen "niet 
geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap". 
WAARVAN AKTE, verleden te Amersfoort op de datum in het hoofd van deze 
akte vermeld. 
De zakelijke inhoud van de akte is door mij, notaris, aan de comparanten 
meegedeeld en ik heb daarop een toelichting gegeven. 
De comparanten hebben daarna verklaard van de inhoud van de akte kennis te 
hebben genomen en met beperkte voorlezing in te stemmen. 
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing onmiddellijk door de 
comparanten en mij, notaris ondertekend. 
 


