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2014/nr.
OPRICHTING COÖPERATIE FLEVOLANDS AGRARISCH
COLLECTIEF
Heden, dertig december tweeduizend veertien, ------------------------------------verschenen voor mij, mr. Eddy Dick de Jongh, notaris gevestigd te Dronten: 1. de heer Maarten Schoone, wonende te 8255 BR Swifterbant, Het -------Dolomiet 6, geboren te Assendelft op zevenentwintig november ---------negentienhonderd zesenveertig, gehuwd, van wie de identiteit door mij, notaris, is vastgesteld middels paspoort met het nummer NMR628330, -uitgegeven te Dronten op vijf februari tweeduizend dertien; ---------------ten deze handelend: ----------------------------------------------------------------a. voor zich; en -------------------------------------------------------------------b. in zijn hoedanigheid van schriftelijk gevolmachtigde, blijkens een ---aan deze akte gehechte volmacht, van welke volmacht mij, notaris, -genoegzaam is gebleken van: ------------------------------------------------de heer Arend Folkert Heida, wonende te 8219 PB Lelystad, -------Visvijverweg 49, geboren te Weststellingwerf op zeventien mei -----negentienhonderd negenenzestig, gehuwd, houder van paspoort met het nummer NU81R61B3, uitgegeven te Lelystad op zestien mei ----tweeduizend veertien, ---------------------------------------------------------respectievelijk handelende als gezamenlijk -----------------------------------vertegenwoordigingsbevoegde bestuurders van de vereniging: Natuur- -en Milieucoöperatie Rivierduingebied U.A., gevestigd te Lelystad, ----feitelijk gevestigd Tijgerbloem 3, 8255 JZ Swifterbant, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 39075518, ----------------------hierna ook te noemen: oprichter 1; ----------------------------------------------2. de heer Marcus Henderikus Geling, wonende te 3897 LT Zeewolde, --Gruttoweg 2, geboren te Noordoostpolder op tien april negentienhonderd
zeventig, gehuwd, van wie de identiteit door mij, notaris, is vastgesteld -middels paspoort met het nummer 4908335602, uitgegeven te Zeewolde
op vijf februari tweeduizend tien; -----------------------------------------------ten deze handelend: ----------------------------------------------------------------a. voor zich; en -------------------------------------------------------------------b. in zijn hoedanigheid van schriftelijk gevolmachtigde, blijkens een ---aan deze akte gehechte volmacht, van welke volmacht mij, notaris, -genoegzaam is gebleken van: ------------------------------------------------de heer Wilhelmus Lambertus Maria Stegeman, wonende te 8218 ND Lelystad, Vogelweg 6, geboren te Zuidelijke IJsselmeerpolders -op een april negentienhonderd zevenenzestig, gehuwd, houder van --paspoort met het nummer NY7CRLJ38, uitgegeven te Lelystad op --dertien mei tweeduizend veertien, -------------------------------------------
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respectievelijk handelende als gezamenlijk -----------------------------------vertegenwoordigingsbevoegde bestuurders van de vereniging: ANV ----Akkerwaard Flevoland, gevestigd te Zeewolde, feitelijk gevestigd -----Vogelweg 6, 8218 ND Lelystad, ingeschreven bij de Kamer van ---------Koophandel onder nummer 32159289, ----------------------------------------hierna ook te noemen: oprichter 2; ----------------------------------------------3. de heer Johannes Petrus Maria Groot, wonende te 8219 PM Lelystad, Zeeasterweg 17, geboren te Haarlem op dertig januari negentienhonderd
drieënzestig, gehuwd, van wie de identiteit door mij, notaris, is -----------vastgesteld middels rijbewijs met het nummer 4211898805, uitgegeven -te Lelystad op zevenentwintig mei tweeduizend elf; ------------------------ten deze handelend: ----------------------------------------------------------------a. voor zich; en -------------------------------------------------------------------b. in zijn hoedanigheid van schriftelijk gevolmachtigde, blijkens een ---aan deze akte gehechte volmacht, van welke volmacht mij, notaris, -genoegzaam is gebleken van: ------------------------------------------------de heer Johannes Gerardus van Diepen, wonende te 8251 PC ------Dronten, Wisentweg 26, geboren te Noordoostpolder op een juni ----negentienhonderd zesenzestig, ongehuwd en niet geregistreerd -------partner, houder van paspoort met het nummer NTH28B8L3, ---------uitgegeven te Dronten op vierentwintig december tweeduizend tien, -respectievelijk handelende als gezamenlijk vertegenwoordigingsbevoegd
bestuurders van de vereniging: Langs De Vaart, gevestigd te Dronten, -feitelijk gevestigd Zeeasterweg 33, 8219 PM Lelystad, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57190054, hierna ook te ------noemen: oprichter 3; --------------------------------------------------------------4. mevrouw Jacoba Aagje Dekker-van den Berg, wonende te 8251 RD --Dronten, Oudebosweg 41, geboren te Bleskensgraaf en Hofwegen op ---twee maart negentienhonderd zevenenvijftig, gehuwd, van wie de -------identiteit door mij, notaris, is vastgesteld middels rijbewijs met het ------nummer 4723834904, uitgegeven te Dronten op zeven oktober -----------tweeduizend elf; -------------------------------------------------------------------ten deze handelend: ----------------------------------------------------------------a. voor zich; en -------------------------------------------------------------------b. in haar hoedanigheid van schriftelijk gevolmachtigde, blijkens een --aan deze akte gehechte volmacht, van welke volmacht mij, notaris, -genoegzaam is gebleken van: ------------------------------------------------de heer Herman van der Wal, wonende te 8253 BE Dronten, Reaal 5, geboren te Zwollerkerspel op tien maart negentienhonderd ---------negenenveertig, gehuwd, houder van rijbewijs met het nummer ------4128718500, uitgegeven te Dronten op eenentwintig september ------tweeduizend negen, -----------------------------------------------------------respectievelijk handelende als gezamenlijk -----------------------------------vertegenwoordigingsbevoegde bestuurders van de vereniging: -------------
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Agrarische Natuurvereniging rondom het Greppelveld, gevestigd te Dronten, feitelijk gevestigd Reaal 5, 8253 BE Dronten, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50243799, ----------------------hierna ook te noemen: oprichter 4; ---------------------------------------------5. de heer Leonardus Gerardus Maria te Stroete, wonende te 8313 RE -Rutten, Lemsterweg 44, geboren te Sneek op zes november ---------------negentienhonderd zevenenvijftig, gehuwd, van wie de identiteit door mij,
notaris, is vastgesteld middels paspoort met het nummer NW103KK23, uitgegeven te Noordoostpolder op zevenentwintig juli tweeduizend elf, -ten deze handelend: ----------------------------------------------------------------a. voor zich; en -------------------------------------------------------------------b. in zijn hoedanigheid van schriftelijk gevolmachtigde, blijkens een ---aan deze akte gehechte volmacht, van welke volmacht mij, notaris, -genoegzaam is gebleken van: ------------------------------------------------de heer Josephus Nicolaas Maria de Laat, geboren te de ------------Noordoostelijke Polder op dertien september negentienhonderd ------negenenvijftig, wonende te 8313 RC Rutten, Lemsterweg 32, thans -ongehuwd en niet geregistreerd partner, houder van rijbewijs met het
nummer 4438472602, uitgegeven te Noordoostpolder op zestien -----december tweeduizend negen, -----------------------------------------------respectievelijk handelende als gezamenlijk -----------------------------------vertegenwoordigingsbevoegde bestuurders van de vereniging: ------------Natuurvereniging “De Kop van de NOP”, gevestigd te ------------------Noordoostpolder, feitelijk gevestigd Lemsterweg 44, 8313 RE Rutten, --ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 39078388, --hierna ook te noemen: oprichter 5; ---------------------------------------------6. de heer Josephus Cornelis Maria van Strien, wonende te 8307 AZ Ens,
Waterkant 73, geboren te Raamsdonk op tweeëntwintig december -------negentienhonderd vijfenzestig, gehuwd, van wie de identiteit door mij, -notaris, is vastgesteld middels paspoort met het nummer NXF862H00, --uitgegeven te Noordoostpolder op elf januari tweeduizend dertien; -------ten deze handelend: ----------------------------------------------------------------a. voor zich; en -------------------------------------------------------------------b. in zijn hoedanigheid van schriftelijk gevolmachtigde, blijkens een ---aan deze akte gehechte volmacht, van welke volmacht mij, notaris, -genoegzaam is gebleken van: ------------------------------------------------de heer Willem Adriaan van der Veen, wonende te 8307 RB Ens, -Schokkerringweg 29, geboren te de Noordoostelijke Polder op tien --juli negentienhonderd eenenvijftig, gehuwd, houder van paspoort met
het nummer NV2C4BC07, uitgegeven te Noordoostpolder op drie --mei tweeduizend dertien, ----------------------------------------------------respectievelijk handelende als gezamenlijk -----------------------------------vertegenwoordigingsbevoegde bestuurders van de vereniging: ------------Agrarische Natuurvereniging Schokkerambacht, gevestigd te ----------
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Gemeente Noordoostpolder, feitelijk gevestigd Schokkerringweg 29, ----8307 RB Ens, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder --------nummer 52313743, ---------------------------------------------------------------hierna ook te noemen: oprichter 6. ---------------------------------------------De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden hierbij een coöperatie te
willen oprichten, en stellen hierbij de statuten van de coöperatie vast als ----volgt: -------------------------------------------------------------------------------------DEFINITIES ---------------------------------------------------------------------------Begripsomschrijvingen ----------------------------------------------------------------In deze statuten wordt verstaan onder: ----------------------------------------------1. afdelingen, geografische afdelingen van de coöperatie, te weten niet -----rechtspersoonlijkheid bezittende organisatorische eenheden binnen de --coöperatie, waarin alle leden in een bepaalde regio ten behoeve van het -geven van voorlichting, het bieden van participatiemogelijkheden en het
behartigen van belangen op lokaal niveau, zijn georganiseerd; -------------2. afgevaardigden, de door en uit de leden gekozen afgevaardigden voor de
Ledenraad die stemgerechtigd zijn in de Ledenraad; -------------------------3. Ledenraad (ook te noemen: algemene vergadering), het orgaan bedoeld -in artikel 2:40 juncto 2:53a van het Burgerlijk Wetboek en in deze -------statuten, te weten de uit afgevaardigden bestaande algemene vergadering
van de coöperatie; ------------------------------------------------------------------4. De termen “algemene vergadering” en “ledenraad” hebben in deze ------statuten dezelfde betekenis. ------------------------------------------------------Naam, zetel en organen. --------------------------------------------------------------Artikel 1. --------------------------------------------------------------------------------1. De coöperatie draagt de naam: Coöperatie Flevolands Agrarisch -------Collectief U.A., verkorte naam: FAC. -----------------------------------------2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Dronten. ----------------------------------3. De coöperatie kent de volgende organen: -------------------------------------a. de ledenraad (ook te noemen: algemene vergadering), bestaande uit -afgevaardigden van de leden; -----------------------------------------------b. het bestuur. ---------------------------------------------------------------------4. Het bestuur is gerechtigd een directeur en/of andere gesalarieerde --------medewerkers voor de coöperatie te benoemen na vooraf verkregen ------machtiging van de ledenraad. ----------------------------------------------------5. De directeur regelt de dagelijkse gang van zaken binnen de coöperatie, -hij/zij bereidt het beleid voor en voert het uit. Het bestuur stelt het beleid
vast. ---------------------------------------------------------------------------------6. De directeur is belast met het uitvoeren van de door het bestuur genomen
besluiten. ----------------------------------------------------------------------------7. De directeur heeft in de algemene vergadering een raadgevende stem. ---8. De directeur en/of andere gesalarieerde medewerkers kunnen tevens door
het bestuur worden ontslagen of geschorst na voorafgaande machtiging -van de ledenraad.--------------------------------------------------------------------
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Doel, Middelen. ------------------------------------------------------------------------Artikel 2. --------------------------------------------------------------------------------1. De coöperatie heeft tot doel: -----------------------------------------------------het nemen van initiatieven op het gebied van agrarisch natuur- en --------landschapsbeheer en gebiedsontwikkeling, waaronder; ----------------------- het (doen) beheren van agrarische natuur en landschappen; ------------ het (doen) aanvragen van subsidiegelden ten behoeve van het -------agrarisch natuur- en landschapsbeheer en gebiedsontwikkeling en het
(doen) beheren en aanwenden van die subsidiegelden; ------------------ het (doen) opstellen van (beheer)plannen aangaande het agrarisch ---natuur- en landschapsbeheer en gebiedsontwikkeling; ------------------2. het oppakken van kansen ter stimulering van een duurzame ---------------bedrijfsvoering (waaronder groenblauwe diensten); --------------------------3. het stimuleren en faciliteren van agrarische ondernemers om maatregelen
te nemen voor een duurzame bedrijfsvoering; ---------------------------------4. de zakelijke en/of stoffelijke belangen op economisch, agrarisch, sociaal,
cultureel en/of maatschappelijke gebied van haar leden te behartigen in -de ruimste zin van het woord; ----------------------------------------------------5. het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met,
het besturen van, alsmede het (doen) financieren van andere --------------ondernemingen, in welke rechtsvorm ook; ------------------------------------6. het fungeren als aanspreekpunt en overlegorgaan met andere --------------belanghebbenden en organisaties; -----------------------------------------------7. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden en/of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. --8. De coöperatie kan soortgelijke overeenkomsten als hiervoor in lid 4 -----bedoeld ook met anderen dan haar leden aangaan doch niet in zodanige -mate dat de overeenkomsten met de leden slechts van ondergeschikte ---betekenis zijn. ----------------------------------------------------------------------9. Overigens bestaat het vermogen van de coöperatie uit eventuele ----------schenkingen, legaten en alle overige wettige baten. -------------------------Leden, afgevaardigden ----------------------------------------------------------------Artikel 3. --------------------------------------------------------------------------------1. Onverminderd het overige in dit lid bepaalde kunnen slechts leden van de
coöperatie zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die: ----------------a. een agrarisch bedrijf (doen) uitoefenen; of -------------------------------b. agrarisch of overig grondbezitter zijn; of ---------------------------------c. natuur- en/of landschapsbeheer (doen) uitoefenen. ----------------------Indien een onderneming wordt gedreven door verschillende natuurlijke -personen en/of rechtspersonen, handelend in een niet------------------------rechtspersoonlijkheid bezittende samenwerkingsvorm, dan zal die -------samenwerkingsvorm als één lid worden aangemerkt, mits de personen --die deel uitmaken van de samenwerkingsvorm één van hen of een derde aanwijzen om krachtens schriftelijke (hieronder valt tevens elektronisch)
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volmacht hen allen tegenover de coöperatie in alle opzichten te -----------vertegenwoordigen. ---------------------------------------------------------------2. Het bestuur beslist omtrent toelating van leden. Bij niet toelating tot lid -kan de ledenraad tot toelating besluiten. Een verzoek tot toelating wordt geweigerd indien een lid niet voldoet aan de eisen die door de ledenraad of de statuten worden gesteld. ---------------------------------------------------3. Een aanvraag tot verkrijging van het lidmaatschap dient schriftelijk te --worden gericht tot het bestuur. --------------------------------------------------4. Het bestuur houdt een ledenregister bij waarin de namen en adressen van
alle leden zijn opgenomen. Tevens houdt het bestuur bij tot welke -------afdeling een lid behoort. De leden zijn verplicht tot opgave van de in de vorige zin bedoelde gegevens. Alle voor het lid bestemde -----------------kennisgevingen kunnen geschieden aan het adres volgens het -------------ledenregister. Opname in het ledenregister geldt als bewijs van het ------lidmaatschap.Het bestuur houdt eveneens een lijst bij van alle ------------afgevaardigde leden -dan wel hun plaatsvervangers bij belet of -----------ontstentenis- die gezamenlijk de ledenraad vormen. -------------------------5. Het lidmaatschap is niet overdraagbaar en niet vatbaar voor overgang ---onder algemene titel. --------------------------------------------------------------Einde van het lidmaatschap ----------------------------------------------------------Artikel 4A. ------------------------------------------------------------------------------1. Het lidmaatschap eindigt: --------------------------------------------------------a. door opzegging door het lid; ------------------------------------------------b. door opzegging door de coöperatie; ---------------------------------------c. door ontzetting; ---------------------------------------------------------------d. het overlijden van een lid; ---------------------------------------------------e. ontbinding van de rechtspersoon als deze rechtspersoon lid is. --------2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden ----tegen het einde van een boekjaar van de coöperatie en met inachtneming
van een opzeggingstermijn van zes maanden. Zij dient schriftelijk en ----aangetekend te geschieden. Indien een opzegging niet tijdig heeft --------plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het --------eerstvolgende boekjaar. ----------------------------------------------------------3. Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 2, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum --------waartegen was opgezegd ---------------------------------------------------------4. Opzegging namens de coöperatie geschiedt door het bestuur. Opzegging
door het bestuur dient te geschieden: -------------------------------------------a. indien een lid niet meer voldoet aan de vereisten als genoemd in -----artikel 3 lid 1 van deze statuten behoudens verleende ontheffing; ----b. in alle gevallen waarin een lid het vrije beheer over zijn vermogen --verliest per de datum waarop deze situatie intreedt; ---------------------c. indien een lid zijn verplichtingen jegens de coöperatie niet nakomt; --
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d. wanneer redelijkerwijs van de coöperatie niet kan worden gevergd --het lidmaatschap te laten voortduren, bijvoorbeeld bij een uitspraak in
tuchtrechtelijke of strafrechtelijke zaken. ----------------------------------e. Het bestuur van de coöperatie kan een lid meedelen dat zijn ----------lidmaatschap wordt beëindigd. Een dergelijke opzegging moet -------gemotiveerd en schriftelijk aan het betreffende lid worden ------------meegedeeld en moet de datum inhouden waarop het lidmaatschap een
einde neemt. Het betreffende lid kan tegen deze opzegging in beroep
gaan bij de ledenraad binnen zes weken na ontvangst van -------------vorengenoemde opzegging. Het beroep moet worden gericht aan de -ledenraad. Indien een dergelijk beroepsschrift wordt ontvangen, is het
bestuur verplicht een bijzondere ledenraad bijeen te roepen binnen --een termijn van vier weken na de datum van ontvangst van het -------beroepsschrift. Indien de ledenraad met een meerderheid van ten ----minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen instemt met het -----bestuursbesluit tot opzegging is de opzegging bekrachtigd, in overige
gevallen vervalt de opzegging. Het lid waartegen een opzegging is --uitgebracht, is bevoegd tot de datum van de aangezegde beëindiging zijn rechten als lid volledig uit te oefenen. Vanaf de datum van ------aangezegde beëindiging kan het lid alle rechten die aan een -----------lidmaatschap zijn verbonden niet meer uitoefenen, behoudens zijn --spreekrecht in de betreffende bijzondere ledenraad waarin zijn beroep
wordt behandeld en het recht in die vergadering aanwezig te zijn en -de oproep daartoe te ontvangen. Het betreffende lid heeft het recht --zich door deskundigen bij te laten staan die eveneens in die -----------vergadering het woord mogen voeren. ------------------------------------5. Het lidmaatschap eindigt door ontzetting per de datum waarop deze -----ontzetting volgens mededeling van het bestuur in gaat. Het bestuur kan -een lid uit zijn lidmaatschap ontzetten wanneer een lid in strijd handelt -met de statuten, reglementen of besluiten van de coöperatie of de --------coöperatie op onredelijke wijze benadeelt. Zowel het bestuur als het -----betreffende lid is gehouden aan de (procedure)voorschriften als betrof het
een opzegging van een lidmaatschap, met dien verstande dat het lid -----waartegen ontzetting is uitgesproken met directe ingang van de ----------mededeling in de uitoefening van zijn rechten als lid is geschorst. --------6. Beëindiging van het lidmaatschap door opzegging is voor een lid --------mogelijk binnen één maand nadat een besluit tot omzetting van de -------coöperatie in een andere rechtsvorm of tot fusie aan hem is meegedeeld, alsmede binnen één maand nadat een besluit waarbij zijn rechten zijn ---beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard hem is bekend geworden -overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:36 Burgerlijk Wetboek. --------7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar van de coöperatie
eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel -------verschuldigd. ------------------------------------------------------------------------
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Artikel 4 B ------------------------------------------------------------------------------1. Een lid kan worden geschorst door het bestuur voor een door het bestuur
te bepalen termijn: ----------------------------------------------------------------a. indien het lid na sommering nalatig blijft met de voldoening van zijn
financiële verplichtingen jegens de coöperatie; --------------------------b. ingeval van zwaarwegende belangen. --------------------------------------2. In alle gevallen zal het bestuur eerst tot schorsing overgaan na het -------betreffende lid te hebben gehoord. ---------------------------------------------3. Indien een lid wordt geschorst zal het bestuur het betreffende lid hiervan
schriftelijk, onder opgave van redenen en met mededeling van de duur --van de schorsing, in kennis stellen. ---------------------------------------------4. Een geschorst lid heeft te allen tijde het recht om zijn schorsing voor te -leggen aan de ledenraad. Indien een geschorst lid het bestuur meedeelt --hiertoe over te willen gaan is het bestuur verplicht om op de kortst -------mogelijke termijn een ledenraad bijeen te roepen, waarin dit onderwerp aan de orde komt. Bij de oproeping moet worden meegedeeld dat aldaar de schorsing van het betreffende lid aan de orde komt. Gaat het bestuur -hiertoe niet binnen twee weken na ontvangst van het verzoek over dan is
het geschorste lid bevoegd de bedoelde vergadering bijeen te roepen. ---5. De schorsing vervalt: -------------------------------------------------------------a. bij het einde van de duur van de schorsing; -------------------------------b. bij het einde van het lidmaatschap van het geschorste lid; -------------c. indien de ledenraad niet met een meerderheid van ten minste ---------twee/derde van de uitgebrachte stemmen instemt met het besluit van de schorsing. -------------------------------------------------------------------6. Gedurende de schorsing kan het lid de aan zijn lidmaatschap verbonden rechten niet uitoefenen, behoudens zijn spreekrecht in de betreffende ----bijzondere ledenraad waarin zijn beroep wordt behandeld en het recht in
die vergadering aanwezig te zijn en de oproep daartoe te ontvangen. Het
betreffende lid heeft het recht zich door deskundigen bij te laten staan die
eveneens in die vergadering het woord mogen voeren. ---------------------Rechten en verplichtingen van de leden/ledenraad -------------------------------Artikel 5. --------------------------------------------------------------------------------1. Elk lid van de coöperatie heeft onder meer het recht: ------------------------a. deel te nemen aan de verkiezing van de afgevaardigden in de ---------afdelingsvergadering; ---------------------------------------------------------b. zich kandidaat te stellen voor de verkiezing tot afgevaardigde, met --inachtneming van het daaromtrent in deze statuten en het eventueel -vastgestelde reglement kiescommissie bepaalde; -------------------------c. gebruik te maken van de diensten, het advies en de bijstand van (alle
organen van) de coöperatie, eventueel tegen vergoeding van de ------kosten, op nader door of namens het bestuur vast te stellen ------------voorwaarden. --------------------------------------------------------------------
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2. De leden van de coöperatie zijn gehouden tot het betalen van een --------jaarlijkse bijdrage, die door de ledenraad zal worden vastgesteld. Zij ----kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende --bijdrage betalen. Toetredende leden zijn voorts gehouden tot betaling van
een entreegeld. De hoogte wordt vastgesteld door de ledenraad. ----------3. De leden zijn verplicht het bestuur kennis te geven van iedere wijziging van omstandigheden die betrekking hebben op de vereisten voor hun ----toelating als lid. Zulks dient plaats te vinden aan het bestuur binnen een maand nadat zich de betrokken wijziging heeft voorgedaan. ---------------Ledencontracten -----------------------------------------------------------------------Artikel 6. --------------------------------------------------------------------------------1. De coöperatie kan contracten afsluiten, die als volgt zijn te ----------------onderscheiden: ---------------------------------------------------------------------a. ledencontracten met de afzonderlijke leden; ------------------------------b. contracten met externe partijen namens en ten behoeve van de -------aangesloten leden, waaruit dientengevolge verplichtingen te hunnen laste kunnen voortvloeien. ---------------------------------------------------2. Het bestuur is bevoegd te besluiten wijzigingen aan te brengen in de ----overeenkomsten, zoals die met de leden zijn aangegaan in de uitoefening
van het bedrijf van de coöperatie genoemd in lid 1 sub a. Dit behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de ledenraad. -----------------3. Het bestuur is bevoegd met betrekking tot lid 1 sub b nakoming van -----bedongen rechten jegens en schadevergoeding van een lid te vorderen, --tenzij het lid zich op grond van redelijkheid en billijkheid terecht --------hiertegen verzet. -------------------------------------------------------------------Uitsluiting aansprakelijkheid ---------------------------------------------------------Artikel 7. --------------------------------------------------------------------------------Iedere verplichting van de leden of oud-leden om in een tekort van de -------coöperatie bij te dragen is uitgesloten. ---------------------------------------------Bestuur ----------------------------------------------------------------------------------Artikel 8. --------------------------------------------------------------------------------1. De coöperatie wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit tenminste vijf natuurlijke personen. De benoeming van de bestuursleden geschiedt door de ledenraad uit de leden. --------------------------------------------------De ledenraad kan besluiten dat maximaal één lid van het bestuur buiten -de leden wordt benoemd. ---------------------------------------------------------Bij het vorenstaande dient tenminste één bestuurder de instemming te ---hebben van de Land- en Tuinbouw Organisatie Noord (LTO Noord),
statutair gevestigd te Zwolle, kantoorhoudende te 8031 DX Zwolle, -----Zwartewaterallee 14, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08130650. ------------------------------------2. Elk bestuurslid kan te allen tijde worden geschorst of ontslagen door de ledenraad. Een schorsing eindigt indien niet binnen drie maanden daarna
tot ontslag is besloten. -------------------------------------------------------------
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3. Een niet voltallig bestuur blijft, zolang niet in de vacature(s) is voorzien,
bevoegd. Het bestuur is alsdan gehouden zo spoedig mogelijk ------------maatregelen te treffen waardoor in de vacature(s) kan worden voorzien. 4. De voorzitter wordt door de ledenraad in functie gekozen. De overige ---functies, waaronder die van secretaris en penningmeester, worden door -het bestuur onder haar leden verdeeld. -----------------------------------------5. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij --treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurder is onmiddellijk één maal ------------------herbenoembaar. Nadat een bestuurslid ten minste één jaar geen -----------bestuurslid is geweest kan hij wederom, ongeacht eerdere -----------------bestuursperioden, als bestuurslid worden benoemd. De in een -------------tussentijdse vacature benoemd bestuurslid neemt op het rooster van -----aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd. ---6. Het bestuurslidmaatschap van een bestuurslid eindigt voorts: --------------a. door zijn overlijden; ----------------------------------------------------------b. wanneer hij het vrije beheer over zijn vermogen verliest; --------------c. door zijn aftreden al dan niet volgens het in lid 5 bedoelde rooster ---van aftreden. -------------------------------------------------------------------Afdelingen. ------------------------------------------------------------------------------Artikel 8.A. ------------------------------------------------------------------------------1. De coöperatie kent afdelingen, zijnde geografische afdelingen van de ---coöperatie, waarin alle leden zijn ingedeeld. De afdelingen hebben geen rechtspersoonlijkheid. -------------------------------------------------------------2. Het aantal en de geografische grenzen van de afdelingen worden door het
bestuur na verkregen goedkeuring van de Ledenraad vastgesteld. Het ---doel van een afdeling is gelijk aan het doel van de coöperatie, echter ----vooral gericht op lokale belangenbehartiging binnen het gebied waar de afdeling werkzaam is. Bij haar start kent de coöperatie drie afdelingen. -De afdeling Noordoostpolder (omvattend het grondgebied van de huidige
gemeenten Noordoostpolder en Urk), de afdeling Oostelijk Flevoland ---(omvattend het grondgebied van de huidige gemeenten Lelystad en ------Dronten) en de afdeling Zuidelijk Flevoland (omvattend het grondgebied
van de huidige gemeenten Almere en Zeewolde). ----------------------------3. Een lid behoort tot de afdeling waarin deze door het bestuur is ingedeeld.
Voor de indeling van een lid in een afdeling is in beginsel de woonplaats
van het betrokken lid in de betreffende afdeling maatgevend, tenzij het -lid anders aangeeft. ----------------------------------------------------------------4. Elke afdeling kent een afdelingsvergadering, bestaande uit alle tot de ---betreffende afdeling behorende leden. ------------------------------------------5. Nadere regels omtrent afdelingen en hun vergaderingen worden door het
bestuur in het reglement voor afdelingen vastgesteld. Dit reglement mag
niet in strijd zijn met de wet en deze statuten. ---------------------------------Artikel 9. ---------------------------------------------------------------------------------
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1. De voorzitter van het bestuur leidt de bestuursvergaderingen. Bij diens -afwezigheid voorziet de vergadering zelf in het voorzitterschap. De -----secretaris van het bestuur of de bij diens afwezigheid door de voorzitter aangewezen aanwezige houdt de notulen, die staande de vergadering of in de eerstkomende vergadering van het bestuur worden vastgesteld. ----2. In de bestuursvergaderingen brengt elk bestuurslid één stem uit. ----------Ongeldige stemmen en blanco stemmen worden geacht niet te zijn -------uitgebracht. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid
van stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van het aantal
bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is. In geval van staking van
stemmen beslist de ledenraad indien een bestuurder zulks verlangt. ------Indien geen bestuurslid een beslissing van de ledenraad verlangt, is het -voorstel verworpen. Indien een bestuurslid zulks verlangt, geschiedt de -stemming schriftelijk bij gesloten ongetekende briefjes. Het bestuur is --bevoegd tot het nemen van besluiten buiten vergadering, mits alle -------bestuurders zijn gehoord en mits geen van de bestuursleden zich tegen --deze wijze van besluitvorming verzet. De bescheiden waaruit van een ---zodanig genomen besluit blijkt, worden door de secretaris bij het --------notulenboek bewaard. ------------------------------------------------------------3. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of ---twee andere bestuursleden zulks verlangt/verlangen. De oproeping tot de
vergadering geschiedt door middel van een convocatie, vermeldende de te behandelen onderwerpen, gericht aan elk bestuurslid afzonderlijk. De termijn van oproeping bedraagt ten minste zeven dagen, de dag der ------oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. --------------------4. Bestuursleden kunnen zich ter vergadering door een daartoe schriftelijk gemachtigd medebestuurslid doen vertegenwoordigen. Een bestuurslid -mag echter maximaal twee stemmen, waaronder zijn eigen stem, ---------uitbrengen. -------------------------------------------------------------------------5. Indien in een vergadering alle bestuursleden aanwezig of ------------------vertegenwoordigd zijn, kan over alle onderwerpen rechtsgeldig worden -besloten ook al is niet aan de in lid 3 van dit artikel vermelde -------------voorschriften voldaan. ------------------------------------------------------------6. Aan de voorafgaande goedkeuring van de ledenraad zijn onderworpen --alle besluiten van het bestuur omtrent: -----------------------------------------a. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren, leasen en op
andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van -------------registergoederen; --------------------------------------------------------------b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de coöperatie een -----bankkrediet wordt verleend; ------------------------------------------------c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen ---van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een --aan de coöperatie verleend bankkrediet; -----------------------------------
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d. duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere
onderneming en het verbreken van zodanige samenwerking; ----------e. rechtstreekse of middellijke deelneming in het kapitaal van een ------andere onderneming en het wijzigen van de omvang van zodanige --deelneming; --------------------------------------------------------------------f. het doen van een voorstel tot juridische fusie of splitsing; -------------g. investeringen welke een door de ledenraad vast te stellen bedrag te --boven gaat; ---------------------------------------------------------------------h. het stellen van persoonlijke of zakelijke zekerheid; ---------------------i. het aanstellen van functionarissen met een doorlopende ---------------vertegenwoordigingsbevoegdheid en het vaststellen van hun ---------bevoegdheid en titulatuur; ---------------------------------------------------j. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten; ---------------------------k. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale -procedures, doch met uitzondering van het nemen van die ------------rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden; ----------------------l. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten, waarbij een -----beloning wordt toegekend, waarvan het bedrag per jaar hoger is dan het door ledenraad te bepalen en schriftelijk ter kennis van het -------bestuur gebrachte bedrag; ---------------------------------------------------m. zodanige rechtshandelingen als door de ledenraad duidelijk -----------omschreven en schriftelijk aan het bestuur zijn meegedeeld. ----------Goedkeuring wordt geacht te zijn verleend indien deze besluiten ---------voorvloeien uit een reeds goedgekeurd jaarplan/begroting. ----------------Het ontbreken van de goedkeuring zoals bedoeld in dit lid tast de --------vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of bestuurders niet ---aan. ----------------------------------------------------------------------------------Vertegenwoordiging ------------------------------------------------------------------Artikel 10. ------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur vertegenwoordigt de coöperatie voor zover uit de wet niet --anders voortvloeit. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden. ------------------------2. Het bestuur kan aan één of meer bestuursleden of aan anderen ------------(bijvoorbeeld een door het bestuur te benoemen directeur) volmacht -----verlenen om de coöperatie binnen de in die volmacht omschreven -------grenzen te vertegenwoordigen. Deze volmacht wordt ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel. Het bepaalde in artikel 9 lid 6 is op het verlenen
van een volmacht onverminderd van toepassing. ----------------------------Boekjaar, jaarrekening ----------------------------------------------------------------Artikel 11. ------------------------------------------------------------------------------1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. -----------------------------------2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens ----verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de -------ledenraad op grond van bijzondere omstandigheden, maakt het bestuur --
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met inachtneming van titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek een ---jaarrekening op die aan de ledenraad ter vaststelling wordt voorgelegd. -Het bestuur legt de jaarrekening voor de leden ter inzage ten kantore van
de coöperatie. Binnen deze termijn legt het bestuur ook het jaarverslag -ter inzage. --------------------------------------------------------------------------3. De jaarrekening gaat vergezeld van het jaarverslag en van de in artikel --392 lid 1 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde overige gegevens.
De opgemaakte jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuursleden;
ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. ------------------------------------4. De coöperatie zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en -de krachtens artikel 392 lid 1 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen overige gegevens vanaf de oproep voor de vergadering van de --ledenraad, bestemd tot behandeling van de jaarrekening, te haren kantore
aanwezig zijn. De leden kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos
een afschrift van krijgen. ---------------------------------------------------------5. Jaarlijks wordt aan de ledenraad ter goedkeuring voorgelegd een ---------begroting van inkomsten en uitgaven. -----------------------------------------6. De ledenraad beslist op welke wijze de jaarrekening zal worden ----------gecontroleerd en wie deze controle zal uitvoeren, alles met inachtneming
van de wettelijke bepalingen. ----------------------------------------------------7. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de coöperatie en van alles betreffende de werkzaamheden van de coöperatie, naar de eisen
die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een --------administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en -andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de coöperatie kunnen worden gekend. -8. Het bestuur is verplicht de in lid 3 en in de lid 7 bedoelde bescheiden ---gedurende de wettelijke bewaartermijn te bewaren. -------------------------Winst en verlies ------------------------------------------------------------------------Artikel 12. ------------------------------------------------------------------------------De winst staat ter beschikking van de ledenraad, waarbij de ledenraad op ---voorstel van het bestuur de winst zal bestemmen conform het doel van de --coöperatie. ------------------------------------------------------------------------------Ledenraad -------------------------------------------------------------------------------Artikel 13. ------------------------------------------------------------------------------1. Aan de ledenraad komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. De ledenraad is het -----hoogste orgaan van de coöperatie en heeft de uiteindelijke zeggenschap en de eindverantwoordelijkheid. ------------------------------------------------2. De ledenraad bestaat uit afgevaardigden die door en uit de leden worden
benoemd. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van een getrapt -----------kiesstelsel. ---------------------------------------------------------------------------
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De leden die behoren tot de afdeling Noordoostpolder zijn gerechtigd tot
het aanwijzen van drie afgevaardigden. De leden die behoren tot de ------afdeling Oostelijk Flevoland zijn gerechtigd tot het benoemen van vier -afgevaardigden en de leden die behoren tot de afdeling Zuidelijk ---------Flevoland zijn gerechtigd tot het benoemen van drie afgevaardigden. De afgevaardigden worden gekozen voor een periode van drie jaar, tenzij de
ledenraad anders beslist. ----------------------------------------------------------In elke afdeling dient tenminste één afgevaardigde de instemming te ----hebben van LTO Noord. ---------------------------------------------------------Elke afgevaardigde treedt uiterlijk drie jaar na zijn of haar benoeming af,
volgens een door de ledenraad op te maken rooster van aftreding. --------De aftredende is onmiddellijk en maximaal tweemaal herkiesbaar tot een
maximale zittingstermijn van negen jaar. De in een tussentijdse vacature
benoemde afgevaardigde neemt op het rooster van aftreden de plaats in -van degene in wiens vacature hij of zij werd benoemd. ---------------------Toegang tot de ledenraad hebben de afgevaardigden en het bestuur. -----Aan de beraadslagingen nemen deel de afgevaardigden en het bestuur --alsmede -indien daartoe uitgenodigd- leden van een adviserende ---------commissie. -------------------------------------------------------------------------Over de toelating van anderen dan in lid 3 bedoelde personen, beslist het
bestuur. -----------------------------------------------------------------------------Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een ------ledenraad, de jaarvergadering gehouden. Tevens wordt maximaal zes (6)
maanden voorafgaand aan een boekjaar een vergadering van de ----------ledenraad gehouden waarin de begroting voor het komende boekjaar ----door het bestuur wordt voorgesteld en besproken. ---------------------------In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde: ----------------------a. het jaarverslag en de jaarrekening alsmede de begroting als hiervoor bedoeld; ------------------------------------------------------------------------b. bestemming van de winst volgens de jaarrekening; ---------------------c. voorstellen van het bestuur of de afgevaardigde leden, aangekondigd
bij de oproeping tot de ledenraad. ------------------------------------------d. décharge van het bestuur voor het gevoerde beleid over het -----------betreffende boekjaar, voor zover dit uit de jaarrekening blijkt of -----anderszins aan de ledenraad kenbaar is gemaakt; ------------------------8. Andere vergaderingen van de ledenraad worden gehouden zo dikwijls
het bestuur zulks wenselijk oordeelt. --------------------------------------Voorts is het bestuur verplicht op schriftelijk verzoek van een zodanig --aantal afgevaardigden als bevoegd is tot het uitbrengen van drie/tiende -van het aantal stemmen dat in een voltallige ledenraad kan worden ------uitgebracht, tot het bijeenroepen van een ledenraad op een termijn van --niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek niet binnen veertien dagen gehoor wordt gegeven kunnen de ---verzoekers zelf tot de bijeenroeping overgaan door oproeping -------------
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overeenkomstig het hierna in artikel 17 bepaalde of bij advertentie in ten
minste één ter plaatse waar de coöperatie is gevestigd veelgelezen -------dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden -------belasten met de leiding der vergadering en het opstellen der notulen. ----Toegang tot en stemrecht in de ledenraad ------------------------------------------Artikel 14. ------------------------------------------------------------------------------1. Iedere afgevaardigde, dan wel diens plaatsvervanger, is bevoegd de -----ledenraad bij te wonen en een stem uit te brengen. Per afgevaardigde ----wordt één stem uitgebracht. ------------------------------------------------------2. Toegang tot de ledenraad hebben de afgevaardigde leden met -------------inachtneming van het in lid 1 bepaalde en de bestuursleden van de -------coöperatie. Geen toegang tot de vergadering hebben bestuursleden en ---leden die zijn geschorst, met dien verstande dat een geschorst lid toegang
heeft tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing en/of opzegging
of ontzetting wordt behandeld. Hij heeft tevens het recht in die -----------vergadering het woord te voeren. -----------------------------------------------3. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de --voorzitter van de vergadering. Bij niet-toelating kan de vergadering -----alsnog tot toelating besluiten. ---------------------------------------------------4. Afgevaardigden kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen --door een ander persoon die de ledenvergadering kan bijwonen middels -schriftelijke volmacht ten genoegen van de voorzitter van de --------------vergadering, echter uitsluitend als ook hun plaatsvervanger niet bij de ---ledenvergadering aanwezig kan zijn. -------------------------------------------Voorzitterschap, notulen --------------------------------------------------------------Artikel 15. ------------------------------------------------------------------------------1. De ledenraad wordt geleid door de voorzitter van het bestuur en bij zijn afwezigheid door een door het bestuur in onderling overleg aangewezen bestuurslid. Zijn geen bestuursleden aanwezig dan voorziet de ledenraad
zelf in haar leiding. ---------------------------------------------------------------2. Van het verhandelde in elke ledenraad worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gehouden.
De notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende ledenraad ----------vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die ledenraad ondertekend. ------------------------------------------------------Besluitvorming van de ledenraad ---------------------------------------------------Artikel 16. ------------------------------------------------------------------------------1. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle --------besluiten van de ledenraad genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. ------------------------------------------------------------2. Ongeldige en blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn --------uitgebracht. -------------------------------------------------------------------------3. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte -------------meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats. Heeft ---
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alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden -herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte -------------meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is ------begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de ---------personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel ----uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het -----geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande ----------stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon --------uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen -bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.
Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, -----beslist het lot wie van beiden is gekozen. -------------------------------------4. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen. -------------------------------------------------5. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een ---------schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks -vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ---------ongetekende gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk,
tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt. ----------------6. Een éénstemmig besluit van alle leden van de ledenraad, ook al zijn deze
niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur
genomen, dezelfde kracht als een besluit genomen tijdens de vergadering
van de ledenraad. ------------------------------------------------------------------7. Zolang in een ledenraad alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, -kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen,
omtrent alle aan de orde komende onderwerpen - dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding - ook al heeft geen oproeping -----plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is ---enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van ---------------vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen. ---------------------------------------------------------------------------Bijeenroepen ledenraad ---------------------------------------------------------------Artikel 17. ------------------------------------------------------------------------------1. De ledenraad wordt bijeengeroepen door het bestuur, onverminderd het overigens bepaalde in deze statuten. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de afgevaardigde leden volgens het ledenregister. De
termijn voor de oproeping bedraagt ten minste twee weken, de dag van -oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. --------------------2. Bij de oproeping worden plaats en tijdstip van de vergadering alsmede de
op voorstel van het bestuur of haar leden te behandelen onderwerpen ----vermeld, onverminderd het hierna omtrent statutenwijziging bepaalde. --Statutenwijziging ----------------------------------------------------------------------Artikel 18. -------------------------------------------------------------------------------
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1. In de statuten van de coöperatie kan geen verandering worden gebracht -dan door een besluit genomen in de ledenraad, waartoe is opgeroepen ---met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden ------voorgesteld. -------------------------------------------------------------------------2. Zij die de oproeping tot de vergadering ter behandeling van een voorstel
tot statutenwijziging hebben gedaan, dragen zorg dat ten minste vijf -----dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de tekst
van de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen op een daartoe
geschikte plaats voor de leden ter inzage wordt gelegd tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. -----------------------------3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de --stemmen, uitgebracht in een vergadering van de ledenraad waarin ten ---minste de helft van de afgevaardigde leden tegenwoordig of --------------vertegenwoordigd is. Is het vereiste quorum niet vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan
twee en niet later dan vier weken na de vergadering van de ledenraad, ---waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering van de -------ledenraad aan de orde is geweest, ongeacht het aantal vertegenwoordigde
afgevaardigden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten
minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. ----------------------------4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een -------notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder -bestuurslid bevoegd. --------------------------------------------------------------Ontbinding ------------------------------------------------------------------------------Artikel 19. ------------------------------------------------------------------------------1. De coöperatie kan worden ontbonden door een besluit van de ledenraad.
Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van -----overeenkomstige toepassing. ----------------------------------------------------2. Hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen van de ------coöperatie is overgebleven, wordt uitgekeerd aan degenen die ten tijde --van het besluit tot ontbinding lid van de coöperatie waren. Bij het besluit
tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo
worden gegeven. ------------------------------------------------------------------3. Gedurende de wettelijke bewaartermijn blijven de boeken, bescheiden en
andere gegevensdragers van de coöperatie berusten onder degene die ---daartoe door de ledenraad is aangewezen. -------------------------------------Reglementen ----------------------------------------------------------------------------Artikel 20. ------------------------------------------------------------------------------1. De ledenraad stelt een huishoudelijk reglement vast. ------------------------2. De ledenraad kan één of meer andere reglementen vaststellen, waarin die
onderwerpen worden geregeld die in deze statuten niet of niet volledig --zijn geregeld (onder meer een reglement waarin is omschreven welke ---agrarische groepen er zijn en uitwerkingsregels omtrent de afvaardiging van deze groepen naar de ledenraad). -------------------------------------------
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3. Het huishoudelijk reglement en andere reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet - ook waar deze geen dwingend recht bevat - en deze ---statuten. -----------------------------------------------------------------------------Commissies -----------------------------------------------------------------------------Artikel 21. ------------------------------------------------------------------------------1. De ledenraad kan overgaan tot het instellen van één of meerdere ---------commissies voor een bepaalde of onbepaalde tijd. ---------------------------2. De in dergelijke commissies benoemde personen kunnen buiten de leden
worden benoemd. -----------------------------------------------------------------3. De bevoegdheid van een commissie gaat niet verder dan die van ---------adviesorgaan. ----------------------------------------------------------------------4. Indien en voor zover het binnen commissies wenselijk wordt geacht -----middels besluitvorming het advies vast te stellen, dan wordt een dergelijk
besluit genomen met een absolute meerderheid van stemmen. -------------SLOTBEPALING ----------------------------------------------------------------------Artikel 22. -------------------------------------------------------------------------------In deze statuten wordt met schriftelijk bedoeld elk door gebruikmaking van reguliere post en/of langs veilige elektronische weg toegezonden leesbaar en
reproduceerbaar bericht. --------------------------------------------------------------Tenslotte verklaarden de verschenen personen, dat in afwijking van het -----hiervoor bepaalde in artikel 8, voor de eerste maal als bestuursleden worden
benoemd: --------------------------------------------------------------------------------a. mevrouw Jacoba Aagje Dekker-van den Berg voornoemd, als ---------voorzitter; ---------------------------------------------------------------------------b. de heer Marcus Henderikus Geling voornoemd, als secretaris;-----------c. de heer Maarten Schoone voornoemd, als penningmeester; ---------------d. de heer Leonardus Gerardus Maria te Stroete voornoemd, als ---------bestuurslid; --------------------------------------------------------------------------e. de heer Arnoldus Franciscus Maria Michielsen, wonende te 8251 PE -Dronten, Rendierweg 23, geboren te Usquert op zeventien december ----negentienhonderd zesenvijftig, als bestuurslid.--------------------------------ALGEMENE VOORWAARDEN/BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID-Op de door de notaris te verlenen diensten zijn de door de notaris ------------gehanteerde Algemene voorwaarden, waarin een beperking van --------------aansprakelijkheid is opgenomen, van toepassing. Een afdruk van deze -------algemene voorwaarden is door de notaris aan partijen overhandigd. -----------WOONPLAATSKEUZE -------------------------------------------------------------Terzake van de uitvoering van deze overeenkomst, ook voor fiscale ----------gevolgen, wordt woonplaats gekozen ten kantore van de bewaarder van deze
akte. --------------------------------------------------------------------------------------SLOT AKTE ----------------------------------------------------------------------------WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Dronten op de datum in het ---hoofd van deze akte vermeld. ---------------------------------------------------------
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De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van -de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De verschenen personen hebben
verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig ----voor het verlijden een conceptakte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen, daar mee in te stemmen en te zijn --------gewezen op de gevolgen, die voor partijen uit de akte voortvloeien. ----------Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de --------verschenen personen en mij, notaris, ondertekend.--------------------------------Ondertekend door de verschenen personen en de notaris ------------------------UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

