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van de statutair te Rouveen, gemeente Staphorst (feitelijk
adres: Oude Rijksweg 395, 7954 GH Rouveen) gevestigde
coöperatie COÖPERATIEVE ZUIVELFABRIEK ‘ROUVEEN’ U.A.,
ingeschreven in het Handelsregister beheerd door de Kamer
van Koophandel Oost-Nederland onder nummer 05044385,
zoals deze luiden na toepassing van de statutenwijziging, bij
akte op zevenentwintig mei tweeduizend veertien verleden
voor mr. E. Ritsma, notaris te Staphorst:

STATUTEN
Naam en zetel
Artikel 1
De coöperatie draagt de naam: Coöperatieve Zuivelfabriek
‘Rouveen’ u.a..
Zij is gevestigd te Rouveen, gemeente Staphorst.

Doel en omschrijving van de werkzaamheden
Artikel 2
1. 	Het doel van de coöperatie is de bevordering van de
stoffelijke belangen der leden ondermeer door met
deze leden overeenkomsten (tot levering van melk) af
te sluiten in het bedrijf dat de coöperatie te dien einde
exploiteert en wel met het oogmerk, de melk van de
koeien der leden voor gemeenschappelijke rekening tot
een zo hoog mogelijke geldelijke opbrengst te brengen.
2. 	De coöperatie zal haar doel nastreven door een of meer
der volgende handelingen te verrichten:
a. 	het in één of meer door de coöperatie te drijven
fabrieken melk verwerken tot melk- en zuivelproducten en deze producten verkopen of doen
verkopen;
b. het in andere fabrieken doen verwerken van melk;
c. het verkopen of doen verkopen van melk;
d. alle overige handelingen die het doel dienen.
3. 	De coöperatie kan melk, melk- en zuivelproducten van
derden verwerken of doen verwerken of doen verkopen en/of verkopen. Voorzover deze melk afkomstig is
van melkveehouders niet-leden van de coöperatie zijnde (leveranciers), kunnen te dien aanzien bij reglement
nadere bepalingen worden vastgesteld.
4. 	De coöperatie is voorts bevoegd tot alle handelingen,
die aan de winning of de samenstelling van de grondstof, aan de gezondheidstoestand van het melkvee en
aan de bereiding of de verkoop van haar producten ten
goede kunnen komen, een en ander in de ruimste zin
genomen.

Duur en boekjaar
Artikel 3
1. 	De duur van de coöperatie is onbepaald.
2. 	Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Het lidmaatschap, rechten en verplichtingen der
leden.
Wie lid kunnen worden
Artikel 4
1. 	Leden van de coöperatie kunnen slechts zijn natuurlijke
personen of rechtspersonen, die binnen het werkgebied van de coöperatie een melkveehoudersbedrijf
uitoefenen.

 atuurlijke personen dienen, om als lid van de coöperatie
N
te worden toegelaten, bekwaam te zijn tot het aangaan van
verbintenissen.
2. 	De raad van beheer bepaalt het werkgebied van de
coöperatie en legt dit bij reglement vast.
3. 	Of een (aspirant)lid daadwerkelijk betrokken is bij de
uitoefening van een melkveehoudersbedrijf binnen het
werkgebied van de coöperatie wordt bepaald door de
raad van beheer. Regels hieromtrent kunnen door de
raad van beheer bij reglement worden vastgesteld.
4. 	Het bestuur houdt een ledenregister waarin ten minste
het volgende is opgenomen:
de namen en adressen van de leden;
het lidmaatschapsnummer van de leden;
	Het ledenregister kan bestaan uit een kaartsysteem
dan wel een geheel of gedeeltelijk geautomatiseerd
systeem.

Hoe het lidmaatschap verkregen wordt
Artikel 5
1. 	De melkveehouder die als lid tot de coöperatie wenst
toe te treden, richt een daartoe strekkend schriftelijk
dan wel digitaal verzoek tot het bestuur. Het verzoek
kan op een door de coöperatie vast te stellen (digitale)
kaart worden gedaan. Een rechtspersoon legt bij zijn
verzoek een exemplaar van zijn statuten over.
2. 	Over dat verzoek wordt door de raad van beheer beslist
in haar eerstvolgende vergadering.
3.	Van de beslissing van de raad van beheer en de eventuele voorwaarden waaronder kan worden toegetreden wordt aan de verzoeker schriftelijk dan wel langs
digitale weg mededeling gedaan door het bestuur;
bij toelating wordt het nummer vermeld, waaronder
het lid is ingeschreven. Tegen de beslissing staat geen
beroep open.
4. 	Het lidmaatschap vangt aan op een door het bestuur te
bepalen datum.
5. 	Nieuwe leden zijn aan de coöperatie een entreegeld
verschuldigd waarvan het bedrag wordt vastgesteld
door de raad van beheer.
	De raad van beheer kan van de verplichting tot het
voldoen van het entreegeld geheel of gedeeltelijk ontheffing verlenen.

Verplichtingen van een toegelaten lid
Artikel 6
1.	Een toegelaten lid is verplicht een gedagtekende, ondertekende (digitale) verklaring in het ledenregister te
stellen, dan wel van zijn toetreding te doen blijken door
een notariële akte, in afschrift aan het ledenregister
gehecht. Deze verplichting bestaat niet als toelating is
geschied door ondertekening van de in artikel 5 vermelde kaart; deze kaart maakt na mede-ondertekening
door het bestuur deel uit van het ledenregister.
2.	De in het vorige lid vermelde (digitale) geschriften dienen tot volledig bewijs van het lidmaatschap, behoudens het recht van de coöperatie om het lidmaatschap
op alle andere wijzen te bewijzen.
3. 	Ieder lid is verplicht aan het bestuur zijn adres en de
wijzigingen daarin ten behoeve van het ledenregister
zoals bedoeld in artikel 4 lid 4 op te geven.
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Melkveehoudersbedrijf door meer personen
uitgeoefend
Artikel 7
1. 	Indien meerdere personen, natuurlijke personen of
rechtspersonen, die daadwerkelijk betrokken zijn bij
het uitoefenen van het melkveehoudersbedrijf, te
kennen geven het melkveehoudersbedrijf in enige samenwerkingsvorm gezamenlijk uit te oefenen - waarbij
niet van belang is in welke vorm dat geschiedt, maar
uitsluitend de mededeling van elk van hen dat er sprake
is van een gezamenlijke uitoefening - kan ieder van hen
als lid van de coöperatie worden toegelaten, mits met
inachtneming van het bepaalde in deze statuten en
bijbehorend(e) reglement(en).
	Op ieder van de deelgenoten aan het samenwerkingsverband rust de verplichting om het bestuur onverwijld
schriftelijk te informeren omtrent de samenstelling van
het samenwerkingsverband en alle wijzigingen daarin,
zolang ten minste één van hen lid is van de coöperatie.
2. 	Indien niet alle, maar slechts één of meer personen, die
deelnemen in de samenwerkingsvorm als bedoeld in lid
1 van dit artikel, lid wordt/worden, zal/zullen deze(n)
alle rechten en verplichtingen uitoefenen en hebben
alsof hij/zij de enige houder(s) was/ware van alle koeien die op dat melkveehoudersbedrijf worden gehouden
en alsof alle met die koeien gewonnen melk door hem/
hen is gewonnen.
3. 	Indien alle personen die deelnemen in de samenwerkingsvorm als bedoeld in lid 1, lid worden, zijn zij tegenover de coöperatie niet alleen gehouden hun eigen
verplichtingen als lid te voldoen, maar zijn zij eveneens
hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming jegens de
coöperatie van de verplichtingen van alle andere leden
die in de betrokken samenwerkingsvorm deelnemen.
4. 	Indien in een samenwerkingsvorm meer dan één lid
deelneemt, wordt ieder lid geacht een gelijk deel te
hebben in de door de samenwerkingsvorm geleverde
hoeveelheid melk, tenzij de desbetreffende leden een
andere verdeling wensen, die alsdan schriftelijk bij het
bestuur door hen gezamenlijk dient te worden
opgegeven en met ingang van de eerstvolgende
uitbetalingstermijn zal gelden.
5. 	Indien in een samenwerkingsvorm meer dan één lid
deelneemt, worden de door de coöperatie te betalen
bedragen terzake van de door de samenwerkingsvorm
geleverde hoeveelheid melk met daarop de eventueel
in mindering te brengen inhoudingen, uitgekeerd aan
een der leden-deelgenoten. Deze persoon wordt door
de deelgenoten in onderling overleg en, bij gebreke
daarvan, door de coöperatie aangewezen.
	Door betaling van gelden op de hiervoor aangegeven
wijze en met inachtneming van een eventuele opgave
als bedoeld in lid 4 van dit artikel, is de coöperatie
rechtsgeldig gekweten jegens alle leden, die deelnemen in de samenwerkingsvorm.
6. 	Indien één of meer leden het door hem/hen uitgeoefende melkveehoudersbedrijf, in welke rechtsvorm dan
ook, omzet(ten) en inbreng(t) (en) in een naamloze
vennootschap of besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid en het lid/de leden geheel of nagenoeg geheel in dezelfde verhouding gerechtigd is/zijn in
het vermogen van de omgezette en ingebrachte bedrijf,
wordt die vennootschap als lid van de coöperatie
toegelaten, mits met inachtneming van het bepaalde in
deze statuten en bijbehorend(e) reglement(en).
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7. 	Indien alle personen die deelnemen in een naamloze
vennootschap of een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid als bedoeld in lid 6 van dit
artikel, lid worden, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor
de nakoming jegens de coöperatie van de verplichtingen door de vennootschap in haar hoedanigheid van lid
van de coöperatie.
8. 	Bij toepassing van artikel 17 is het gewezen lid-deelgenoot de helft van het in dat artikel bedoelde bedrag aan
de coöperatie verschuldigd. Dit bedrag wordt berekend
op de grondslag van de aan de leden-deelgenoten
tezamen uitgekeerde bedragen. De aangesproken
deelgenoot is minder dan de helft verschuldigd als hij
kan aantonen tot een kleiner deel in de gemeenschap
gerechtigd te zijn.
De leden-deelgenoten zijn hoofdelijk aansprakelijk.
9. 	Het in artikel 18 van deze statuten bedoelde bedrag
wordt berekend op de grondslag van de door de deelgenoten tezamen geleverde hoeveelheid melk. Ieder
der leden-deelgenoten is hoofdelijk voor de voldoening
ervan tegenover de coöperatie aansprakelijk.

Rechten en verplichtingen van de leden
Artikel 8
1.	Ieder lid is verplicht om elke dag waarop door de coöperatie melk wordt ontvangen, de melk geproduceerd
door de koeien van zijn eigen melkveehoudersbedrijf
vanaf één enkel - bij de coöperatie geregistreerd adres, welk adres binnen het werkgebied als bedoeld in
artikel 4 lid 2 dient te liggen, aan de coöperatie te leveren. Het betreft alle melk die voldoet aan de kwaliteit
zoals vastgelegd in de leveringsvoorwaarden en/of in
een reglement, zulks met uitzondering van de hoeveelheid melk die een lid voor eigen huishoudelijk gebruik
of voor zijn melkveehoudersbedrijf nodig heeft.
	Geen enkel lid, al dan niet zijn melkveehoudersbedrijf
in enig samenwerkingsverband uitoefenend, heeft het
recht andere melk dan door de koeien van zijn melkveehoudersbedrijf geproduceerd aan de coöperatie te
leveren, tenzij met voorafgaande goedkeuring van het
bestuur.
	Ieder lid dient te handelen in overeenstemming met
de door of namens het bestuur (nader) vastgestelde
regels.
2.	Het bestuur heeft het recht voor de aanwending van
melk in het melkveehoudersbedrijf van het lid beperkende bepalingen voor te schrijven en kan van de in lid
1 omschreven verplichtingen ontheffing verlenen.
3.	Zonder schriftelijke toestemming van het bestuur is
het verboden melk aan derden af te staan, te verkopen, te koop aan te bieden, dan wel melk in het eigen
melkveehoudersbedrijf tot melk en/of zuivelproducten
te verwerken.
4.	Bij overtreding van één der bepalingen, genoemd in het
eerste en derde lid van dit artikel is een boete verschuldigd waarvan de hoogte in een reglement wordt
bepaald. Niet voldoening aan één dezer bepalingen zal
voor iedere dag als een afzonderlijk geval van overtreding worden beschouwd.

Stemrecht en andere rechten van de leden
Artikel 9
1. 	De leden hebben het recht in de algemene vergadering
aan de besprekingen en stemmingen deel te nemen.
2. 	De levering van minder dan honderdduizend kilogram melk in het afgelopen boekjaar geeft recht op
een stem, de levering van honderdduizend kilogram
tot driehonderdduizend kilogram geeft recht op
twee stemmen, de levering van driehonderdduizend
kilogram tot vijfhonderdduizend kilogram geeft recht
op drie stemmen, de levering van vijfhonderdduizend
kilogram tot zevenhonderdduizend kilogram geeft recht
op vier stemmen, en zo vervolgens.
3. 	Ieder der leden-deelgenoten brengt in de algemene
vergadering een stem uit.
	Bedraagt het aantal stemmen dat krachtens dit artikel
wegens de door de deelgenoten tezamen geleverde
hoeveelheid melk kan worden uitgebracht, meer dan
het aantal leden-deelgenoten, dan wordt het meerdere
aantal stemmen uitgebracht door het in artikel 7 lid 5
bedoelde lid-deelgenoot.
4. 	De leden hebben het recht in de algemene vergadering
voorstellen te doen.
	Zulke voorstellen behoeven om in de behandeling te
worden genomen, de steun van tenminste tien leden.
5. 	De leden hebben recht op (digitale) inzage van de
notulen der algemene vergadering, van het ledenregister, van de balans en de exploitatierekening. Zij kunnen
van deze stukken een (digitaal) afschrift of een (digitaal)
uittreksel vragen, de kosten hiervan worden door het
bestuur vastgesteld en hen in rekening gebracht.

Vertegenwoordiging leden
Artikel 10
1.	Ieder lid heeft het recht zich in de algemene vergadering te doen vertegenwoordigen door een meerderjarig
gezinslid of een medelid.
2.	Vertegenwoordiging kan slechts worden erkend voor
één lid. Zij moet schriftelijk blijken.

Einde lidmaatschap
Artikel 11
Het lidmaatschap eindigt:
a.	door overlijden of ingeval het lid een rechtspersoon is,
doordat deze heeft opgehouden te bestaan;
b. door opzegging van het lidmaatschap door het lid;
c.	door opzegging van het lidmaatschap als verwoord in
artikel 14;
d. door ontzetting;
e.	wanneer een melkveehouder een kalenderjaar lang
geen melk heeft geleverd.

Artikel 12
1.	Bij overlijden van een lid eindigt het lidmaatschap met
de dag van overlijden.
	Het lidmaatschap van een rechtspersoon eindigt met
de dag, waarop de rechtspersoon heeft opgehouden te
bestaan.
2.	De erfgenamen of rechtverkrijgenden hebben het recht
om gedurende ten hoogste zes maanden daarna, op
de bestaande voorwaarden, melk aan de coöperatie te
blijven leveren.
3.	In bijzondere gevallen heeft het bestuur het recht om

de termijn van zes maanden tot ten hoogste een jaar te
verlengen.
4.	Namens de raad van beheer wordt aantekening gedaan
door het bestuur in het ledenregister van het overlijden
of van het einde van het bestaan van het lid-rechtspersoon, zodra dit bekend is.

Opzegging door een lid
Artikel 13
1.	Opzegging van het lidmaatschap door een lid geschiedt
door een door hem ondertekende en gedagtekende
(digitale) verklaring in het ledenregister, door een
notariële akte of door een brief, waarvan het afschrift,
respectievelijk het origineel aan dat register wordt
gehecht dan wel toegevoegd. Bij opzegging per brief of
bij notariële akte wordt door het bestuur een gedagtekende aantekening in het ledenregister gesteld.
2.	Het lidmaatschap eindigt aan het einde van het
boekjaar, volgend op dat, waarin de opzegging heeft
plaatsgevonden.
3.	Het lid dat de opzegging doet ontvangt daarvan een
schriftelijke erkenning van het bestuur. Deze erkenning
kan ook langs digitale weg worden toegezonden. Wordt
deze niet binnen veertien dagen gegeven, dan is het
lid bevoegd de opzegging op kosten der coöperatie bij
deurwaardersexploit te herhalen.
4.	Bij weigering van het bestuur om tot het verrichten
van de opzegging de nodige medewerking te verlenen,
is het lid eveneens bevoegd de opzegging te doen bij
deurwaardersexploit op kosten der coöperatie.
5.	Opzegging door een lid van zijn lidmaatschap kan niet
geschieden teneinde de toepasselijkheid te zijnen
opzichte te ontgaan van een besluit, waarbij de financiële verplichtingen van de leden zijn verzwaard of van
een krachtens deze statuten genomen besluit, waarbij
andere verplichtingen van de leden worden verzwaard.

Opzegging door de coöperatie
Artikel 14
1.	Opzegging van het lidmaatschap namens de coöperatie
door het bestuur, na voorafgaande goedkeuring door
de raad van beheer, zal plaats hebben indien een lid
één of meerdere vereisten voor het lidmaatschap heeft
verloren, tenzij daarvoor ontheffing voor verleend is.
2.	Opzegging van het lidmaatschap namens de coöperatie
door het bestuur, kan plaats hebben:
a. 	indien redelijkerwijs van de coöperatie niet kan
worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren en de algemene vergadering tot opzegging
heeft besloten;
b. indien een lid-rechtspersoon is ontbonden;
c. 	indien door verplaatsing van het melkveehoudersbedrijf buiten het werkgebied als bedoeld in artikel
4 lid 2 het lidmaatschap niet kan worden gecontinueerd;
d. 	indien het bestuur niet onverwijld schriftelijk
wordt of is geïnformeerd omtrent de samenstelling
dan wel wijzigingen in de samenstelling van het
samenwerkingsverband, zoals bedoeld in artikel 7
lid 1 laatste zin.
3. 	De beoordeling of een lid al dan niet een of meer der
vereisten voor het lidmaatschap heeft verloren, berust
bij de raad van beheer.
	Degene, die oordeelt dat zijn lidmaatschap om deze
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reden dient te eindigen, richt daartoe een schriftelijk
dan wel digitaal, met redenen omkleed, verzoek tot de
raad van beheer. Dit verzoek wordt door het bestuur,
namens de raad van beheer, aan de beslissing van de
eerstvolgende algemene vergadering onderworpen. Indien het verzoek wordt toegestaan, heeft de opzegging
plaats namens de raad van beheer door het bestuur
binnen drie dagen na de dag waarop de algemene
vergadering is gehouden. Opzegging, niet op verzoek,
moet tenminste twee weken voor het einde van een
boekjaar geschieden. Het lidmaatschap eindigt dan met
het einde van dat boekjaar. Een opzegging, later gedaan
dan in de vorige zin vereist, doet het lidmaatschap met
het einde van het volgende boekjaar eindigen.
4. 	In de in lid 2 onder sub a tot en met d van dit artikel bedoelde gevallen eindigt het lidmaatschap op een door
het bestuur te bepalen dag.
5. 	Een opzegging door de coöperatie geschiedt bij
aangetekende brief die de gronden bevat waarop de
opzegging berust.
	Van de opzegging wordt door het bestuur een gedagtekende (digitale) verklaring in het ledenregister gesteld.
6. 	Het lid wiens lidmaatschap is geëindigd door opzegging door de coöperatie op grond van lid 1 en lid 2 sub
a en b van dit artikel heeft het recht gedurende drie
maanden na het einde van zijn lidmaatschap onder
de geldende voorwaarden melk aan de coöperatie te
blijven leveren. Het bestuur kan deze termijn verlengen
tot ten hoogste een jaar.

Ontzetting
Artikel 15
1. 	Ontzetting van een lid uit het lidmaatschap kan geschieden ingeval van overtreding van de statuten, de leveringsvoorwaarden of een reglement of wanneer het
betrokken lid handelt of heeft gehandeld in strijd met
besluiten der algemene vergadering of van het bestuur,
welke besluiten ter kennis zijn gebracht aan de leden
of ingeval van het plegen van handelingen in strijd met
het doel of de belangen der coöperatie of ingeval het
lid de coöperatie op onredelijke wijze benadeelt of
heeft benadeeld.
2. De ontzetting heeft plaats bij besluit van het bestuur.
3.	Het bestuur geeft van de ontzetting onder vermelding
van de feiten waarop het besluit is gegrond bij aangetekende brief kennis aan het betrokken lid.
4.	Het lid dat uit zijn lidmaatschap is ontzet heeft gedurende één maand na ontvangst van de kennisgeving
van het besluit het recht daartegen beroep in te stellen
bij de raad van beheer. Gedurende de beroepstermijn
en hangende het beroep is het lid geschorst. Indien
niet tijdig beroep is ingesteld, eindigt het lidmaatschap
op de dag waarop de beroepstermijn is verstreken en
in andere gevallen op de dag waarop het ingestelde
beroep ongegrond is verklaard.
5.	Van de ontzetting wordt door het bestuur een gedagtekende (digitale) aantekening in het ledenregister
gesteld.
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Vereffening van vorderingen en schulden bij het
einde van het lidmaatschap
Artikel 16
De vorderingen van het lid bij het einde van zijn lidmaatschap behoeven van de zijde der coöperatie niet eerder
vereffend te worden dan nadat de rekening en verantwoording over het boekjaar, waarin of waarmee het lidmaatschap
eindigde, door de algemene vergadering is goedgekeurd.

Artikel 17
Het bestuur heeft het recht met de vorderingen te verrekenen hetgeen het lid, wiens lidmaatschap eindigde, uit welken
hoofde ook, aan de coöperatie schuldig bleef of wordt.

Aansprakelijkheid bij vereffening
Artikel 18
1.	Iedere verplichting voor leden of oud-leden om bij vereffening van de coöperatie in een tekort bij te dragen is
uitgesloten.
2.	Indien er bij vereffening, een overschot blijkt te zijn,
wordt dit verdeeld over degenen die bij ontbinding
leden waren of minder dan een jaar tevoren hebben
opgehouden leden te zijn.
3.	De in het vorige lid bedoelde verdeling geschiedt naar
rato van de door een lid gedurende de laatste tien jaren
van zijn lidmaatschap geleverde hoeveelheid melk
welke hoeveelheid melk wordt vastgesteld door de
gemiddelde hoeveelheid melk die het lid gedurende de
afgelopen vijf volle boekjaren per jaar heeft geleverd te
vermenigvuldigen met de factor tien.
	Mocht een niet aaneengesloten lidmaatschap in totaal
langer hebben geduurd dan tien jaren, dan geldt de
melklevering van de laatste vijf jaren van het lidmaatschap.
	Zijn in het lidmaatschap geen tien volle aaneensluitende boekjaren begrepen, dan wordt het desbetreffende
lid voor de toepassing van het bepaalde in de eerste
volzin van dit derde lid geacht te hebben geleverd:
het jaarlijkse gemiddelde van de door het lid in de
laatste vijf volle boekjaren geleverde hoeveelheid melk
vermenigvuldigd met een factor die gelijk is aan het
aantal volle jaren van het lidmaatschap. Indien een lid
minder dan vijf jaren lid is geweest, dan geldt voor de
toepassing van het bepaalde in de eerste volzin van dit
derde lid de door dat lid gedurende zijn lidmaatschap
daadwerkelijk geleverde melk.
4.	Voor de toepassing van het derde lid van dit artikel
worden leden, die lid waren van een coöperatie die in
het kader van een juridische fusie is opgegaan in de coöperatie, gedurende de jaren dat zij lid zijn geweest van
die gefuseerde coöperatie geacht lid te zijn geweest
van de coöperatie.
5. 	De bepalingen met betrekking tot een overschot vinden
overeenkomstige toepassing indien de coöperatie
besluit een fusie aan te gaan met één of meer andere
rechtspersonen, zodanig dat het lid ingeval van fusie
geen recht heeft op het overeenkomstig het derde lid
van dit artikel bepaalde aandeel in het overschot, maar
dat dit aandeel in het overschot in mindering wordt
gebracht op het door het desbetreffende lid in de
voortzettende coöperatie te storten eigen vermogen,
één en ander overeenkomstig hetgeen in het kader van
de fusie is overeengekomen.

Invordering verschuldigde bedragen
Artikel 19
Alle kosten, hoe genaamd, vallende op de gerechtelijke of
buitengerechtelijke invordering van enig op grond van de
bepalingen van deze statuten of van een reglement verschuldigd bedrag, komen ten laste van het betrokken lid of
oud-lid.

Het bestuur
Artikel 20
1.

a.	De coöperatie wordt bestuurd door een bestuur
bestaande uit één of meer natuurlijke personen.
Ook zij die geen lid van de coöperatie zijn kunnen
tot lid van het bestuur worden benoemd.
b.	Tot lid van het bestuur zijn niet benoembaar leden
van de raad van beheer. Het lid van het bestuur dat
een benoeming tot lid van de raad van beheer aanvaardt, verliest zijn functie van lid van het bestuur.
c.	De leden van het bestuur worden benoemd door
de raad van beheer.
d.	Bij reglement kunnen nadere regels worden
gesteld omtrent de benoeming van leden van het
bestuur en het doen van aanbevelingen voor een
zodanige benoeming, met inachtneming van het in
artikel 22 bepaalde.
2.	In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
	Het bestuur blijft volledig bevoegd, ook zolang zij onvoltallig is.
3.	Een lid van het bestuur kan te allen tijde door de raad
van beheer worden geschorst of ontslagen.
	Een besluit van de raad van beheer tot schorsing of ontslag van een lid van het bestuur wordt genomen met
een meerderheid van ten minste twee derde van het
aantal uitgebrachte stemmen, in een vergadering van
de raad van beheer waarin ten minste drie vierde van
het aantal leden van de raad van beheer aanwezig of
vertegenwoordigd is. Indien ingeval van schorsing van
een lid van het bestuur de raad van beheer niet binnen
drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten,
eindigt de schorsing. Een geschorst lid van het bestuur
wordt in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering
waarin zijn ontslag aan de orde is, te verantwoorden en
kan zich daarin door een raadsman doen bijstaan.
4.	De bezoldiging en bijkomende inkomsten van de leden
van het bestuur worden vastgesteld door de raad van
beheer. De arbeidsovereenkomst met een lid van het
bestuur wordt schriftelijk vastgelegd.

Ontstentenis of belet
Artikel 21
Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer leden van
het bestuur nemen de overige leden van het bestuur hun
taak over. Ingeval van belet of ontstentenis van alle leden
van het bestuur wijst de raad van beheer, al dan niet uit zijn
midden, een of meer personen aan, die tijdelijk met het
bestuur van de coöperatie is/zijn belast.

Bestuursreglement
Artikel 22
De raad van beheer kan een bestuursreglement vaststellen
waarin wordt geregeld al hetgeen naar haar oordeel regeling
behoeft met betrekking tot de werkwijze van het bestuur.
Hierin zal ook zoveel als mogelijk het beleid ten aanzien

van verenigingszaken, alsmede de vaststelling van hetgeen
behoort tot de verenigingszaken, worden vastgelegd.
De raad van beheer is voorts bevoegd tot het wijzigen en
opheffen van het bestuursreglement.

Bestuursvergaderingen. Besluitvorming
Artikel 23
1.	Het bestuur vergadert zo dikwijls een lid van het bestuur dat nodig acht, echter in ieder geval ten minste
eenmaal per kalenderjaar. Besluiten van het bestuur
kunnen alleen worden genomen indien de meerderheid van alle leden van het bestuur aanwezig dan wel
vertegenwoordigd zijn. Elk lid van het bestuur heeft één
(1) stem. Indien de stemmen met betrekking tot een
voorstel staken, kan de algemene ledenvergadering de
beslissing omtrent het betreffende voorstel nemen.
2.	De voorzitter van het bestuur, mits door het bestuur
aangewezen, zit de vergaderingen van het bestuur
voor. Indien geen voorzitter is aangewezen of ingeval
de voorzitter afwezig is, zal de vergadering zelf haar
voorzitter benoemen.
3.	Besluiten van het bestuur worden genomen met
volstrekte meerderheid van stemmen.
4.	Het bestuur kan ook besluiten buiten vergadering nemen, mits de besluiten schriftelijk, daarbij inbegrepen
per telefax of elektronische mail, worden genomen met
unanieme stemmen door alle leden van het bestuur.

Bestuursbevoegdheden
Artikel 24
1.	Het bestuur is, met inachtneming van de in de
navolgende bepalingen opgenomen beperkingen van
de bestuursbevoegdheid, belast met het bestuur van
de coöperatie. Onder besturen wordt mede verstaan
het voeren van de dagelijkse leiding van het door de
coöperatie te exploiteren bedrijf.
	Het personeel van de coöperatie wordt benoemd en
ontslagen door het bestuur. De regeling van de voorwaarden waarop zij in dienst der coöperatie zijn, berust
eveneens bij het bestuur.
2.	Het bestuur behoeft voorts voorafgaande toestemming
van de raad van beheer voor besluiten strekkende tot:
a.	het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen,
vervreemden of bezwaren van onroerende zaken;
b.	het sluiten van overeenkomsten tot het stichten,
uitbreiden en vernieuwen van gebouwen;
c.	het sluiten van overeenkomsten waarbij de coöperatie zich als borg of hoofdelijk mede-schuldenaar
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich
tot zekerheidstelling voor en schuld van een derde
verbindt;
d. de uitgifte van schuldbrieven;
e.	het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon of
vennootschap, indien deze samenwerking of
verbreking van belangrijke betekenis is voor de
coöperatie;
f.	het nemen van een deelneming ter waarde van
meer dan het bedrag zoals is opgenomen in een
reglement, het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming alsmede het vaststellen van de jaarrekening van een deelneming;
g.	investeringen waarmee een bedrag van meer dan
het bedrag zoals is opgenomen in een reglement
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en met inachtneming van het bepaalde in lid 4;
h. het vaststellen van het jaarplan;
i. het vaststellen van een strategieplan;
j. een voorstel tot statutenwijziging;
k.	een voorstel - de algemene vergadering gehoord
hebbende - tot ontbinding, fusie of splitsing van de
coöperatie;
l.	aanvraag van faillissement en surseance van
betaling;
m.	het beëindigen van de arbeidsovereenkomst van
een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd
of binnen een kort tijdsbestek;
n.	het aanbrengen van ingrijpende wijzigingen in de
arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk
aantal werknemers;
o.	het verlenen van ontheffing van verplichtingen als
bedoeld in artikel 8 lid 1 voor een periode langer
dan zes maanden.
3. 	De raad van beheer is niet bevoegd in de gevallen
waarin met investeringen respectievelijk de samenhangende investeringen een bedrag is gemoeid van meer
dan het bedrag zoals is opgenomen in een reglement,
de in het vorige lid bedoelde goedkeuring te verlenen
zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene
vergadering.
4. 	De raad van beheer is bevoegd te bepalen dat besluiten
aan voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering zijn onderworpen. De besluiten dienen duidelijk
omschreven te worden en schriftelijk aan het bestuur
te worden meegedeeld.
5. 	Jaarlijks wordt door de raad van beheer een maximaal
investeringsbudget vastgesteld. Het totaal bedrag aan
investeringen tot het in lid 2 sub g. bedoelde bedrag
waarvoor het bestuur geen voorafgaande toestemming van de raad van beheer behoeft dient binnen dit
maximale investeringsbudget te blijven. Indien en zodra
dit maximale budget wordt overschreden behoeft het
bestuur voor elke investering waarmee een bedrag van
ten minste een door de raad van beheer jaarlijks vast te
stellen bedrag is gemoeid voorafgaande toestemming
van de raad van beheer.
6. 	Indien en voor zover het desbetreffende orgaan dat
overeenkomstig de voorafgaande leden voor de aldaar
genoemde handelingen zijn goedkeuring moet geven
niet tevens de voorwaarden voor het verrichten van die
handelingen heeft vastgesteld, worden deze door het
bestuur geregeld.
7. 	Het bestuur neemt de maatregelen ter voorziening in
de behoeften aan geldmiddelen.

Vertegenwoordiging coöperatie
Artikel 25
1. 	Het bestuur vertegenwoordigt de coöperatie.
	De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe
aan elk lid van het bestuur zelfstandig.
2. 	Het bestuur kan besluiten tot verlening van doorlopende volmacht (procuratie) aan één of meer functionarissen van de coöperatie, alsook aan derden, zowel
aan hen gezamenlijk als afzonderlijk, om de coöperatie
binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. Aan een procuratiehouder kan de titel ‘directeur’
worden toegekend.
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Tegenstrijdig belang
Artikel 26
De raad van beheer vertegenwoordigt de coöperatie in
gevallen van tegenstrijdig belang van de coöperatie met één
of meer van haar bestuurders.

Artikel 27
1.	Het bestuur is verplicht, onder hoofdelijke aansprakelijkheid van zijn leden, tot het nauwkeurig (laten)
bijhouden van een register, waarin de door ieder lid
geleverde hoeveelheden melk worden aangetekend.
2. 	De in dit register gestelde gegevens gelden, voor zover
nodig aangevuld met gegevens uit de andere boeken
der coöperatie, als volledig bewijs, behoudens schriftelijk tegenbewijs, van de geleverde hoeveelheden melk.

Raad van beheer
Artikel 28
1. 	Het toezicht op het beleid van het bestuur en op de
algemene gang van zaken in de coöperatie en de daarmee verbonden onderneming wordt uitgeoefend door
een raad van beheer. Hij staat het bestuur met raad ter
zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden
van de raad van beheer zich naar het belang van de
coöperatie en de daarmee verbonden onderneming.
2. a. 	De leden van de raad van beheer worden uit de
leden op voordracht van de raad van beheer benoemd door de algemene vergadering.
		Voorts zijn tenminste tien leden tezamen bevoegd
personen voor te dragen als lid van de raad van
beheer.
		Een voordracht geschiedt schriftelijk en wordt met
redenen omkleed.
b. 	Zowel het bestuur als de leden kunnen aan de raad
van beheer personen aanbevelen om als lid van
de raad van beheer voor te dragen. Elke aanbeveling geschiedt schriftelijk en wordt met redenen
omkleed.
		De raad van beheer deelt hun daartoe tijdig mede
wanneer en tengevolge waarvan in zijn midden
een plaats moet worden vervuld.
c. 	In afwijking van het vorenstaande kan de algemene vergadering twee leden van de raad van beheer
benoemen die geen lid zijn van de coöperatie.
3. 	De raad van beheer bestaat uit tenminste zeven
personen. Zij hebben zitting voor een periode van vier
jaar en kunnen tweemaal opnieuw worden benoemd.
	In afwijking van het vorenstaande kunnen de leden van
de raad van beheer die geen lid zijn van de coöperatie éénmaal opnieuw worden benoemd. De raad van
beheer stelt zelf een rooster van aftreden op. Voorts
eindigt het lidmaatschap van de raad van beheer door
schriftelijk te bedanken, door verlies van de handelingsbekwaamheid, door beëindiging van de melkleverantie,
en wanneer een lid van de raad van beheer ophoudt lid
van de coöperatie te zijn.
	De algemene vergadering stelt het aantal leden van de
raad van beheer vast.

Vergaderingen van de raad van beheer.
Besluitvorming
Artikel 29
1. 	De raad van beheer wijst uit zijn midden een voorzitter
en een secretaris aan en hun plaatsvervangers.
2. 	De raad van beheer vergadert tenminste éénmaal per
drie maanden en verder zo dikwijls de voorzitter dit
nodig acht. De voorzitter is verplicht een vergadering
bijeen te roepen indien tenminste twee leden van de
raad van beheer of één bestuurder hem dit schriftelijk
en met opgave van redenen verzoeken. In dat geval
moet binnen vier weken een vergadering worden
gehouden.
	Heeft de voorzitter niet binnen deze tijd aan het
verzoek voldaan, dan kunnen de verzoekers zelf een
vergadering bijeenroepen.
3. 	In de vergadering van de raad van beheer kunnen
besluiten slechts worden genomen indien meer dan
de helft van het aantal leden van de raad van beheer
aanwezig is.
	Ieder lid van de raad van beheer heeft in de
vergadering van de raad van beheer een stem.
Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.
	Een lid van de raad van beheer kan zich ter vergadering
van de raad van beheer niet doen vertegenwoordigen.
4. 	Bij reglement, vast te stellen door de raad van beheer,
kunnen nadere regels worden vastgesteld met betrekking tot de vergaderingen van de raad van beheer.
5. 	De raad van beheer kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits met algemene stemmen van al zijn
leden, welke stemmen alsdan alleen schriftelijk - per
telefax, of per elektronische mail daaronder begrepen kunnen worden uitgebracht.
6. 	De voorzitter leidt de vergaderingen van de raad van
beheer; is hij afwezig, dan leidt zijn plaatsvervanger de
vergadering.
	Is ook deze afwezig, dan voorziet de vergadering zelf in
haar leiding.
7. 	Van het behandelde in de vergaderingen van de raad
van beheer worden notulen gehouden door de secretaris, of een door de voorzitter aangewezen persoon.
8. 	Besluiten, waarbij de voorzitter, de secretaris of hun
plaatsvervangers worden aangewezen, alsmede besluiten waarbij een dergelijke aanwijzing wordt ingetrokken, worden schriftelijk genomen, bij ongetekende
briefjes. Tenzij de voorzitter anders beslist, worden alle
andere besluiten genomen door mondeling voor of
tegen te stemmen. Indien geen der aanwezigen zich ertegen verzet, kunnen deze laatste besluiten ook zonder
hoofdelijke stemming worden genomen.

Bevoegdheden van de raad van beheer
Artikel 30
1.	De raad van beheer heeft te allen tijde het recht kennis
te nemen van de gang van zaken in de coöperatie in de
meest uitgebreide zin. Het bestuur is verplicht de raad
alle gewenste inlichtingen met betrekking tot de coöperatie te verschaffen en desgewenst inzage van boeken
en bescheiden te geven.
2.	Een gelijk recht heeft ieder lid van de raad van beheer
afzonderlijk, mits voorzien van een opdracht daartoe
door de raad van beheer.
3. 	De raad van beheer kan uit zijn midden, indien hij dat
nodig acht, commissies benoemen en bij reglement

hieromtrent nadere regels vaststellen.
4. 	Indien dit wordt verlangd moet in de vergadering der
leden van de raad van beheer één der bestuursleden of
een vertegenwoordiger van het bestuur aanwezig zijn
voor het geven van inlichtingen.
5. 	De raad van beheer kan zich laten bijstaan door een
deskundige, op kosten der coöperatie.
6. 	Indien de raad van beheer van oordeel is dat de raad
van beheer en het bestuur een gecombineerde vergadering dienen te beleggen, onder meer maar niet uitsluitend beperkt tot het geval dat de raad van beheer
van oordeel is dat de belangen der coöperatie niet naar
behoren door het bestuur worden behartigd, kan de
voorzitter van de raad van beheer een
gecombineerde vergadering van bestuur en leden van
de raad van beheer beleggen. De secretaris van de raad
van beheer fungeert als secretaris van de
gecombineerde vergadering.
7. 	Indien de gecombineerde vergadering niet binnen
veertien dagen is gehouden, of in deze vergadering
geen overeenstemming wordt verkregen, brengt de
raad van beheer in de algemene vergadering verslag uit
van zijn bevindingen. In dit geval is de raad van beheer
bevoegd voorstellen aan de algemene vergadering te
doen, welke voorstellen het bestuur verplicht is op de
agenda te vermelden.
8.	Elk lid van de raad van beheer die tevens lid is van de
coöperatie heeft stemrecht in de algemene
vergadering.

Bloed- of aanverwantschap
Artikel 31
Bij reglement kunnen bepalingen worden opgenomen waarbij de verkiesbaarheid van personen, die in zekere graad van
bloed- of aanverwantschap staan tot leden van de raad van
beheer of een bestuurder, wordt uitgesloten.

De algemene vergadering
Voorzitter en secretaris
Artikel 32
De voorzitter en de secretaris van de raad van beheer of hun
plaatsvervangers treden ook als zodanig op bij de algemene
vergadering.

Beleggen van algemene vergaderingen
Artikel 33
1.	Ten minste eenmaal per boekjaar wordt een algemene
vergadering (de jaarvergadering) bijeengeroepen en
verder zo dikwijls de raad van beheer dit nodig acht.
	Het is daartoe verplicht indien ten minste een zodanig
aantal leden, als bevoegd is tot het uitbrengen van
één/tiende gedeelte der stemmen in een algemene
vergadering, daartoe schriftelijk, onder opgave van de
te behandelen onderwerpen, het verzoek doet. Die
vergadering moet op een termijn van niet langer dan
vier weken worden bijeengeroepen.
2. 	Indien de raad van beheer geen gehoor geeft aan een
verzoek, als bedoeld in lid 1, kunnen de verzoekers
zelf tot bijeenroeping, op de wijze als in het volgende
artikel is aangegeven, overgaan.
3. 	De vergadering kiest in dat geval zelf een voorzitter en
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een secretaris.
4. 	In de lid 1 bedoelde jaarvergadering welke moet worden gehouden binnen zes maanden na afloop van het
boekjaar, wordt door het bestuur verslag uitgebracht
over de werkzaamheden van de coöperatie en van
het in het verlopen boekjaar gevoerde beheer. Voorts
worden in deze vergadering de voorgestelde balans en
exploitatierekening van de coöperatie over het afgelopen boekjaar ter goedkeuring voorgelegd. Tenslotte
vindt in deze vergadering de verkiezing van leden van
de raad van beheer plaats.

 ijeenroeping: behandeling van onderwerpen die
B
niet op de agenda vermeld zijn
Artikel 34
1. 	De oproepingsbrieven tot een algemene vergadering
worden tenminste acht dagen (de dag van verzending
en die der vergadering niet meegerekend), welke dagen
niet zijn een zaterdag, een zondag of een erkende
feestdag, tevoren aan de leden toegezonden, met
vermelding van de agenda.
2. 	De oproeping tot een vergadering, waarin een voorstel
tot wijziging der statuten zal worden behandeld, heeft
echter tenminste drie weken van tevoren plaats.
3. 	Indien zij niet in de oproeping vermeld staat kunnen
voorstellen tot ontslag van leden van de raad van
beheer alleen worden behandeld indien een meerderheid, vormende twee/derde van alle leden en beschikkende over twee/derde van het totaal aantal stemmen
van alle leden, zich voor de behandeling verklaart.
4. 	Over andere niet in de oproeping vermelde punten kan
geen besluit worden genomen, tenzij de raad van beheer zich met het voorstel om tot behandeling over te
gaan verenigt en dit met tenminste drie/vierde van het
aantal uitgebrachte geldige stemmen wordt aangenomen.
5. 	Over een voorstel tot wijziging van de statuten, tot
ontbinding der coöperatie of tot wijziging van een
reglement kan echter geen besluit worden genomen
tenzij het op de agenda is vermeld en mits in beide
eerste gevallen voldaan is aan het in de artikelen 47 tot
en met 50 bepaalde.
6.	Ter vergadering kunnen voorstellen worden geamendeerd. Het bestuur beslist of van een amendement of
van een nieuw voorstel sprake is.

Stemmingen en notulen
Stemmingen over personen
Artikel 35
Benoeming en ontslag van leden van de raad van beheer,
zomede ontzetting van leden, geschiedt bij ongetekende
briefjes.
Verkiezing van genoemde personen geschiedt bij volstrekte
meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen. Is bij
eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen,
dan wordt een tweede stemming gehouden. Als ook dan
geen volstrekte meerderheid verkregen is, wordt zo nodig
na een tussenstemming tussen de personen, die een gelijk
aantal stemmen behaalden, een herstemming gehouden
tussen de twee personen, die de hoogste aantallen stemmen
hebben verkregen. Indien bij een herstemming of tussenstemming de stemmen staken, beslist het lot. Bij ontslag van

10

leden van de raad van beheer dient het in artikel 34 lid 3
bepaalde in acht te worden genomen.

Stemmingen over zaken
Artikel 36
1.	Andere besluiten dan over personen worden genomen door mondeling voor of tegen stemmen, tenzij
de algemene vergadering besluit dat een schriftelijke
stemming over enig voorstel zal plaatsvinden.
2. 	Indien geen der aanwezigen zich ertegen verzet, kunnen deze besluiten ook zonder hoofdelijke stemming
worden genomen.
3. 	Tenzij deze statuten uitdrukkelijk anders bepalen
worden deze besluiten bij gewone meerderheid van
het aantal uitgebrachte geldige stemmen genomen. Bij
staking van stemmen is een voorstel verworpen.

Stemmen en geschillen over stemming
Artikel 37
1. 	Ongeldig zijn blanco stemmen, blanco briefjes, getekende briefjes en briefjes, die personen niet duidelijk aanwijzen. Ingeval van twijfel beslist de raad van beheer.
2. 	Over alle geschillen, bij een stemming ontstaan, beslist
de raad van beheer.

Notulen
Artikel 38
1. 	De notulen van iedere vergadering worden door of
onder verantwoordelijkheid van de secretaris van de
desbetreffende vergadering opgesteld.
2. 	De notulen worden in dezelfde of in de volgende
vergadering aan de orde gesteld, al of niet gewijzigd
vastgesteld en ten bewijze daarvan direct daarna door
de voorzitter en de secretaris ondertekend.
3. 	De secretaris draagt de verantwoordelijkheid voor het
bewaren der notulen.

Geldmiddelen
Artikel 39
De geldmiddelen der coöperatie kunnen worden verkregen
door:
a. 	het aangaan van leningen of het opnemen van gelden
in lopende rekening;
b. 	het vormen van een algemene reserve en andere reserves;
c. 	het vormen van ledenkapitaal door inhouding en
tegoedschrijving van een gedeelte van het aan de leden
verschuldigde melkgeld;
d. 	het vormen van een ledenreserverekening door inhouding en tegoedschrijving van een gedeelte van het aan
de leden verschuldigde melkgeld;
e. andere ontvangsten en baten.

Reservevorming
Artikel 40
De coöperatie kan een algemene reserve en andere reserves
vormen.
Omtrent de vorming van een of meer reserves, het doen
van toevoegingen daaraan en de aanwending ervan wordt
besloten door de algemene vergadering op voorstel van het
bestuur, welk voorstel voorafgaande goedkeuring van de
raad van beheer behoeft.

Ledenkapitaal
Artikel 41
1. 	Er kan jaarlijks ten laste van de exploitatierekening
onder het hoofd “ledenkapitaal” aan de leden een door
het bestuur, en na voorafgaande goedkeuring van de
raad van beheer, vast te stellen bedrag worden tegoed
geschreven, met inachtneming van het bepaalde in
artikel 45 lid 5.
2.	De verdeling van dit bedrag geschiedt in verhouding
van de door ieder lid gedurende dat boekjaar geleverde
hoeveelheid melk of de in dat jaar uitbetaalde melkgelden.
3.	In een daarvoor bestemd register wordt ieder jaar het
bedrag aangetekend dat bij ieder lid krachtens het
voorgaande artikel als tegoed wordt geschreven.
4.	Een lid zal voor iedere gehele euro die de coöperatie
hem als ledenkapitaal schuldig is een rente per jaar
worden uitgekeerd of bijgeschreven. De hoogte van
deze rente wordt vastgesteld door het bestuur.
5.	Het bedrag dat de coöperatie een lid als ledenkapitaal schuldig is, is gedurende zijn lidmaatschap niet
opeisbaar, terwijl niet verder rente daarvan zal worden
uitbetaald of bijgeschreven dan tot het einde van het
boekjaar, waarin of waarmee het lidmaatschap eindigt,
een en onder behoudens het in lid 7 bepaalde.
6.	Op schriftelijk verzoek van belanghebbende partijen en
met de toestemming van het bestuur kan de vordering
van een lid wegens ledenkapitaal worden overgedragen
aan een ander lid.
7.	Bijschrijvingen op ledenkapitaal zullen na tien jaren
worden uitgekeerd.
8.	Het in enig boekjaar voor uitbetaling in aanmerking
komende bedrag van het ledenkapitaal wordt uitgekeerd nadat de jaarrekening over dat boekjaar door de
algemene vergadering is vastgesteld.
9.	Uitbetaling of bijschrijving van rente over de desbetreffende bedragen heeft niet verder plaats dan over het
laatste volle boekjaar, dat aan de uitbetaling voorafgaat.
10.	De coöperatie is bevoegd met op het ledenkapitaal
voor een lid opeisbaar geworden bedragen te verrekenen al hetgeen zij uit welken hoofde dan ook van het
betrokken lid te vorderen mocht hebben of krijgen.

Ledenreserverekening
Artikel 42
1.	Er kan ten name van ieder lid in de boeken van de
coöperatie een rekening geopend worden onder het
hoofd “ledenreserve”. Op de ledenreserverekening kan
jaarlijks een, op voorstel van het bestuur en na voorafgaande goedkeuring van de raad van beheer, door
de algemene ledenvergadering te bepalen bedrag per,
door het lid, geleverde kilogram melk worden bijgeschreven. Het bij te schrijven bedrag komt in mindering
op het voor de geleverde melk te betalen bedrag; het
wordt verrekend met de in artikel 43 bedoelde slotafrekening. Het bedrag wordt naar beneden afgerond op
één euro (EUR 1.--). Voor zover aan de leden terugbetalingen van de ledenreserve worden gedaan uit hoofde
van het bepaalde in het vierde lid van dit artikel zal ook
verrekening van het bij te schrijven bedrag met deze
bedragen kunnen plaatsvinden.
2. 	De op ledenreserverekening geboekte bedragen vormen bij vereffening van de coöperatie achtergestelde

vorderingen. Indien bij vereffening blijkt, dat na gebruik
van de algemene reserve nog een tekort overblijft, dan
zal het ongedekte tekort op de ledenreserve in mindering worden gebracht, met dien verstande dat de jongste bijschrijvingen het eerst zullen worden aangewend.
3. 	De in lid 1 bedoelde bijschrijving kan plaatsvinden tot
aan het einde van het lidmaatschap.
4. 	Het in enig jaar op de ledenreserverekening bijgeschreven bedrag wordt niet eerder uitgekeerd dan aan
het einde van het tiende boekjaar, volgende op dat
waarover de bijschrijving plaatsvond, een en ander
voorzover in dit artikel niet anders bepaald wordt.
5. 	Bij het einde van het lidmaatschap tengevolge van
overlijden of door opzegging in verband met beëindiging van het melkveehoudersbedrijf binnen het werkgebied van de coöperatie, ontstaat recht op volledige
uitkering van het ten name van het lid op zijn ledenreserverekening bijgeschreven bedrag. Het bestuur kan
bepalen dat het ten name van een lidrechtspersoon op
zijn ledenreserverekening bijgeschreven bedrag bij zijn
ontbinding wordt uitbetaald.
a. 	In afwijking van het in lid 4 van dit artikel bepaalde
kan, op voorstel van het bestuur en na voorafgaande goedkeuring van de raad van beheer, de
ledenvergadering overeenkomstig een door de
ledenvergadering vastgesteld financieringsvoorstel,
besluiten om de ledenreserve vervroegd (gedeeltelijk) aan leden uit te keren.
6. 	In afwijking van het in lid 4 van dit artikel bepaalde,
wordt aan een lid dat met één of meer deelgenoten
een samenwerkingsvorm is aangegaan als bedoeld
in artikel 7, de op zijn naam voor de aanvang van de
gemeenschap bijgeschreven ledenreserve op zijn verzoek gedeeltelijk uitbetaald. Deze uitbetaling geschiedt
onder de voorwaarde dat de deelgenoot of deelgenoten lid zijn of worden van de coöperatie. Het uit te
betalen gedeelte bedraagt de helft. Het uit te betalen
gedeelte bedraagt naar evenredigheid minder dan de
helft, wanneer hetzij door het lid aan de coöperatie
wordt medegedeeld hetzij door de enige deelgenoot of
een of meer andere deelgenoten middels een accountantsverklaring wordt aangetoond, dat het lid tot een
grotere fractie in de gemeenschap gerechtigd is. De
hier bedoelde uitbetaling zal door de coöperatie worden teruggevorderd wanneer de gemeenschap binnen
drie jaar wordt beëindigd, tenzij ook het lidmaatschap
eindigt. Alsdan zal het bepaalde in lid 4 van dit artikel
gelden met ingang van het jaar waarop de oorspronkelijke bijschrijving plaatsvond.
7.	Aan een lid-deelgenoot, als bedoeld in artikel 7, wiens
lidmaatschap van de coöperatie op de in lid 5 omschreven wijze is geëindigd, wordt met inachtneming van het
in artikel 16 bepaalde, een bedrag aan ledenreserve
uitbetaald, gelijk aan het restant van het aan hem volgens lid 6 bij de aanvang van de gemeenschap niet uitbetaalde deel van zijn ledenreserve, vermeerderd met
een gedeelte van de aan alle leden-deelgenoten ten
tijde van de beëindiging van zijn lidmaatschap tegoed
geschreven ledenreserve, dat overeenkomt met de
fractie waartoe het lid-deelgenoot in de gemeenschap
gerechtigd is. Deze fractie wordt door de leden-deelgenoten in een door hen allen getekende schriftelijke
verklaring aan de coöperatie medegedeeld.
8.	Over de bedragen die als ledenreserve zijn tegoedgeschreven is geen rente verschuldigd.
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9.	Op schriftelijk verzoek van belanghebbende partijen en
met toestemming van het bestuur kan de vordering van
een lid wegens ledenreserve worden overgedragen aan
een ander lid.

Leveringsrechtenreserve
Artikel 42a
1.	De coöperatie kan nieuwe leveringsrechten uitgeven
aan de leden, welke leveringsrechten de leden het
recht zullen geven om melk aan de coöperatie te
leveren. In een reglement en/of de leveringsvoorwaarden zullen bepalingen worden opgenomen over de
classificatie van de door de leden te leveren melk en de
waarde die zal worden toegekend aan de leveringsrechten.
2.	De coöperatie houdt een leveringsrechtenreserve aan
op naam van de leden. De omvang van de leveringsrechtenreserve zal worden vastgesteld in een reglement en/of de leveringsvoorwaarden.
3.	Bij einde van het lidmaatschap ten gevolge van overlijden, door opzegging in verband met beëindiging van
het melkveehoudersbedrijf of bij voortzetting van het
melkveehoudersbedrijf buiten het werkgebied van de
coöperatie, kan de coöperatie besluiten, doch enkel na
goedkeuring van de raad van beheer, of al dan niet zal
worden overgegaan tot inkoop van de leveringsrechten.
Deze inkoop komt ten laste van de leveringsrechtenreserve. De inkoopwaarde zal gelijk zijn aan de waarde
zoals deze is toegekend aan de leveringsrechten, doch
elke uitkering en hoogte hiervan zal per geval door de
raad van beheer moeten worden goedgekeurd.
4.	Indien een lid anders dan in de gevallen als hiervoor
genoemd de coöperatie verlaat, is de coöperatie op
geen enkele wijze restitutie dan wel uitkering van de
leveringsrechten verschuldigd.

Melkgeld
Artikel 43
1.	Aan de leden wordt voor de in eenzelfde periode aan
de coöperatie geleverde melk van dezelfde samenstelling en dezelfde kwaliteit, voor zover van deze factoren
afhankelijk, een gelijk bedrag per kilogram geleverde
melk betaald. In de leveringsvoorwaarden, of een
reglement kunnen bepalingen worden opgenomen,
waardoor naast de samenstelling en kwaliteit van de
geleverde melk andere grondslagen worden ingevoerd
voor de vaststelling van het voor de geleverde melk te
betalen bedrag.
2. De betaling voor de geleverde melk geschiedt door:
a. 	het verstrekken van voorschotten over door het
bestuur vast te stellen perioden;
b. 	een slotafrekening na afloop van het jaar.
	De raad van beheer bepaalt op welke wijze de slotafrekening, die zowel positief als negatief kan zijn, over de
geleverde melk wordt omgeslagen. De raad van beheer
stelt vast, binnen welke termijn een door de coöperatie
uit hoofde van de slotuitkering te vorderen bedrag door
de leden moet worden betaald.
3. 	Vanaf een januari tweeduizend vijftien wordt door de
coöperatie een gedifferentieerd melkprijs systeem gehanteerd voor de geleverde melk. Het melkprijssysteem
zal nader worden vastgelegd in een reglement en/of de
leveringsvoorwaarden.
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Jaarrekening en jaarverslag
Artikel 44
1. 	Het bestuur maakt binnen zes maanden na afloop van
het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn
met ten hoogste vijf maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, de
jaarrekening op, alsmede het jaarverslag. Binnen deze
termijn legt het bestuur deze stukken en de daaraan
ingevolge het bepaalde in artikel 392 lid 1 Boek 2 Burgerlijk Wetboek toe te voegen, alsmede het in lid 3 van
dit artikel bedoelde verslag van de raad van beheer, ter
inzage voor de leden neer ten kantore van de
coöperatie.
	Indien de bijeenroeping van de vergadering van de
algemene vergadering bestemd tot de behandeling van
de jaarrekening geschiedt vóór het in de vorige zinnen
bedoelde tijdstip, legt het bestuur bedoelde stukken
ter inzage als voormeld neer vanaf het tijdstip van de
bijeenroeping.
	De door het bestuur opgemaakte en aan de algemene
vergadering over te leggen jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van het bestuur en alle leden van
de raad van beheer; ontbreekt de ondertekening van
een of meer hunner dan wordt daarvan onder opgave
van reden melding gemaakt.
2. 	De balans en exploitatierekening met bijbehorende
bescheiden worden tenminste zes weken voor de
algemene ledenvergadering ter beschikking gesteld van
de raad van beheer.
3. 	De raad van beheer onderzoekt de rekening en
verantwoording van het bestuur en brengt aan de
algemene vergadering verslag uit van zijn bevindingen.
4. 	De raad van beheer doet zich op kosten van de
coöperatie door een deskundige bijstaan.

Artikel 45
1. 	Het jaarverslag met de bijbehorende bescheiden, tezamen met het verslag van de raad van beheer over zijn
bevindingen en het verslag van de deskundige, worden
tenminste acht dagen voor de algemene vergadering,
waarin het bestuur rekening en verantwoording doet,
ten kantore der coöperatie ter inzage gelegd. Het bestuur stelt, namens raad van beheer, de leden van het
ter inzage leggen van de rekening en verantwoording in
kennis.
2. 	De algemene vergadering verleent aan een accountant
als bedoeld in artikel 393 lid 1 Boek 2 Burgerlijk Wetboek de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening.
	Gaat de algemene vergadering daartoe niet over, dan is
de raad van beheer bevoegd en verplicht de opdracht
te verlenen; blijft de raad van beheer daarmee in gebreke dan is het bestuur daartoe bevoegd en verplicht.
De accountant verricht het onderzoek bedoeld in artikel
393 lid 3 Boek 2 Burgerlijk Wetboek en brengt daaromtrent aan het bestuur en aan de raad van beheer
verslag uit.
	Hij geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring
weer. De jaarrekening kan door de algemene vergadering niet worden vastgesteld indien deze geen kennis
heeft kunnen nemen van de verklaring van de accountant, tenzij de verklaring ontbreekt en zulks met opgave
van de reden door het bestuur is meegedeeld.
3.	Voor de decharge van de leden van het bestuur en de
leden van de raad van beheer is een afzonderlijk besluit

van de algemene vergadering vereist.
4.	De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene
vergadering.
5.	Omtrent bestemming van een positief saldo van de
exploitatierekening dat blijkt uit de vastgestelde jaar
rekening besluit de algemene vergadering op voorstel
van het bestuur onder voorafgaande goedkeuring van
de raad van beheer.

Ontbinding der coöperatie
Artikel 50

Ingeval het aantal rechtspersonen dat lid is tezamen met het
aantal deelgenoten rechtspersonen van personencombinaties die lid zijn een zodanige omvang heeft dat daarvan een
belastingnadeel voor de coöperatie het gevolg is, kan het
bestuur bepalen dat dit belastingnadeel op die leden-rechtspersonen, ieder voor het hem toerekenbare deel daarvan,
wordt verhaald en tevens vaststellen de wijze van dat
verhaal.

De coöperatie wordt ontbonden:
a. 	door een daartoe strekkend besluit genomen in
een algemene vergadering;
b. 	door insolventie, nadat zij in staat van faillissement
is verklaard, of door opheffing van het
faillissement wegens de toestand van de boedel;
c. door de rechter in gevallen bij de wet bepaald;
d. door het geheel ontbreken van leden.
2. 	Bij het besluit tot ontbinding van de coöperatie in een
algemene vergadering gelden voor zover deze van
toepassing kunnen zijn dezelfde bepalingen als voor
wijziging van de statuten zijn voorgeschreven.
3.	Ingeval van ontbinding van de coöperatie door een
daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering
geschiedt de vereffening door het bestuur tenzij bij
besluit tot ontbinding andere vereffenaars zijn
aangewezen.

Statutenwijziging en ontbinding

Jongerencollege
Artikel 51

Wijziging der statuten
Artikel 47

1. De coöperatie heeft een jongerencollege.
2. 	Het functioneren van zo een college wordt bij
reglement geregeld.

Belastingnadeel leden-rechtspersonen
Artikel 46

1.	Tot wijziging van de statuten der coöperatie kan door
de algemene ledenvergadering slechts worden besloten
met een meerderheid van ten minste twee/derde van
het aantal uitgebrachte stemmen.
2.	Een afschrift van het voorstel tot wijziging, waarin
de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen,
wordt tenminste veertien dagen voor de vergadering
ten kantore van de coöperatie neergelegd, ter inzage
voor ieder lid, tot na afloop van de algemene vergadering. Tevens wordt gemeld afschrift van het voorstel tot
wijziging tenminste veertien dagen voor de vergadering
schriftelijk dan wel digitaal verstrekt aan de leden.
3.	Het in het vorige lid bepaalde geldt zowel voor voorstellen uitgaande van degenen, die de oproeping tot
de algemene vergadering hebben gedaan als voor
voorstellen, uitgaande van een aantal leden.
4.	Op de vergadering kunnen de voorstellen tot wijziging
van de statuten worden geamendeerd. De raad van
beheer beoordeelt of er sprake is van een amendement
of van een nieuw voorstel.
5. 	Elke wijziging behoeft twee/derde van het aantal
uitgebrachte geldige stemmen om te worden
aangenomen.

1.

Reglement
Artikel 52
1. 	Behoudens het anders in deze statuten is bepaald,
wordt een reglement door de algemene vergadering
bij gewone meerderheid van stemmen vastgesteld,
gewijzigd of opgeheven.
2. 	Een reglement mag geen bepalingen bevatten die in
strijd zijn met de wet of deze statuten. Bij reglement
wordt, voor zover nodig, het beheer van de coöperatie
en de exploitatie van het bedrijf vastgesteld.
Reglementen kunnen straf- en boetebepalingen
vaststellen op het niet-nakomen van verplichtingen
door leden.

Bijzondere bepalingen
Artikel 53
1. 	De coöperatie zal op zondag geen melk ontvangen en/
of verwerken tenzij in geval van uiterste noodzaak.
2. 	Ten aanzien van zaken die niet in de statuten of in een
reglement zijn geregeld, beslist de raad van beheer.

Wijziging statuten bij notariële akte
Artikel 48
De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan
een notariële akte is opgemaakt.

Verlijden van de akte van statutenwijziging
Artikel 49
Ingeval van wijziging van de statuten is ieder lid van het bestuur bevoegd tot het doen verlijden van de notariële akte,
zonder enige medewerking van de leden der coöperatie.
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