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Dit reglement is laatst gewijzigd en vastgesteld door de Raad
van Beheer van Coöperatieve Zuivelfabriek ‘Rouveen’ u.a.
op 6 december 2018.

Artikel 1
Gehanteerde definities
In dit document hebben de volgende termen de volgende
betekenis, tenzij de context anders vereist of tenzij hierna
anders gespecificeerd:
Algemene Vergadering: 	de Algemene Vergadering van
de Coöperatie;
Bestuur: 			het Bestuur van de Coöperatie;
Coöperatie: 		Coöperatieve Zuivelfabriek
‘Rouveen’ u.a.;
Leden / Lid: 		de Leden / een Lid van de
Coöperatie;
Raad van Beheer: 		de Raad van Beheer van de
Coöperatie;
Statuten: 			
de Statuten van de Coöperatie.

Artikel 2
Reikwijdte
Dit reglement is opgesteld op grond van artikel 1.3 lid 1 van
de Statuten en geeft, in aanvulling op de wettelijke en statutaire bepalingen, regels met betrekking tot aangelegenheden
van de Algemene Vergadering.

Artikel 3
Stellen van kandidaten en verkiezing van leden van
de Raad van Beheer
3.1

 oor de verkiezing van een lid van de Raad van Beheer
V
kan worden volstaan met een enkelvoudige kandidaatstelling op voordracht van de Raad van Beheer.
De naam van de kandidaat moet op de agenda zijn
vermeld. 10 of meer Leden vertegenwoordigende ten
minste 10 tanknummers hebben het recht voor elke
vacature een kandidaat op te geven, die 1 dag voor de
vergadering aan de Raad van Beheer schriftelijk moet
zijn opgegeven.
3.2 	Ten aanzien van artikel 3.1 geldt als regel dat indien bij
een eerste stemming geen absolute meerderheid wordt
behaald, er een tweede stemming zal plaats vinden.
Bij de derde stemming zal er gestemd worden tussen
de 2 personen die in de tweede stemming het hoogste
aantal stemmen op zich verenigd hebben.
3.3 	Overige bepalingen betreffende de Raad van Beheer
zijn nader geregeld in het reglement van de Raad van
Beheer.

Artikel 4
Oproeping Algemene Vergadering
De oproeping voor een Algemene Vergadering vindt plaats
door een uitnodiging per post, door plaatsing in plaatselijke
bladen of per elektronische mail aan het adres dat door het
betrokken Lid voor dit doel is bekend gemaakt. In deze uitnodiging staan de datum, het tijdstip van aanvang, de plaats
van de Algemene Vergadering en de agenda vermeld.

Artikel 5
Het spreken in de Algemene Vergadering

Artikel 8
Toelating nieuwe Leden Coöperatie

Zij die in de Algemene Vergadering het woord wensen te
voeren melden zich daartoe aan bij de voorzitter. Deze geeft
de verschillende sprekers het woord in de volgorde, waarin
zij zich hebben aangemeld. De voorzitter is niet verplicht
toe te staan dat dezelfde spreker over eenzelfde onderwerp
vaker dan twee keer het woord voert.

8.1 	Toelating van nieuwe Leden is alleen mogelijk wanneer
het Bestuur heeft aangegeven dat het lidmaatschap
voor nieuwe Leden openstaat. Bij de openstelling van
het lidmaatschap, zal het Bestuur onder meer rekening
houden met de totale behoefte aan melk voor de
aankomende jaren en de melkprijs voor de Leden.

Artikel 6
Rechten en taken van de voorzitter

Kwaliteitseisen

6.1 	De voorzitter heeft het recht de discussie over een zaak
te schorsen of te sluiten. Hij kan tevens, na zijn medeleden van de Raad van Beheer te hebben gehoord, te
allen tijde de vergadering schorsen of sluiten.
6.2 	Aan het einde van iedere Algemene Vergadering zal de
voorzitter een samenvatting geven van alle ter vergadering genomen besluiten.

Artikel 7
Bevoegdheden van het Bestuur
Het Bestuur is met de voorafgaande goedkeuring van de
Raad van Beheer bevoegd tot:
a. 	het aangaan van leningen of het verhogen van leningen
of het verhogen van leningen of kredieten met een
bedrag per jaar van hoogstens 20% van het eigen
vermogen van de Coöperatie zoals blijkt uit de laatst
vastgestelde jaarrekening, tenzij de totale schuldenlast
van de Coöperatie hierdoor een bedrag gelijk aan 40%
van het eigen vermogen van de Coöperatie zoals blijkt
uit de laatst vastgestelde jaarrekening overschrijdt;
b. 	het stichten, aankopen, vernieuwen of uitbreiden van
gebouwen, of het aankopen van grond of machines,
waarvan de som of wel waarvan de raming in enig jaar
een bedrag gelijk aan 20% van het eigen vermogen
van de Coöperatie zoals blijkt uit de laatst vastgestelde
jaarrekening niet te boven gaat;
c. 	het huren of leasen van onroerende goederen en van
roerende bedrijfsmiddelen, mits de totaal jaarlijks te
betalen huursom een bedrag van EUR 500.000 niet te
boven gaat;
d. 	het vervreemden van onroerende goederen, waarbij de
opbrengst een bedrag van EUR 1.500.000 niet overschrijdt;
e. 	het zich aansluiten als lid bij verenigingen of het deelnemen in ondernemingen, mits de aansprakelijkheid
voor de schulden van de Coöperatie of de deelneming
in het kapitaal een bedrag van EUR 2.000.000 niet te
boven gaat.
Voor handelingen welke de hiervoor gemelde bedragen te
boven gaan, is naast de machtiging van de Raad van Beheer
ook de machtiging van de Algemene Vergadering nodig. De
hiervoor genoemde lijst met besluiten inclusief de daarin gemelde bedragen kan alleen met voorafgaande goedkeuring
van de Algemene Vergadering worden gewijzigd.

8.2 	De kwaliteitseisen en verdere criteria voor de toelating
van nieuwe Leden zullen jaarlijks door het Bestuur met
voorafgaande goedkeuring van de Raad van Beheer
worden vastgesteld.

Toezicht Leden Coöperatie
8.3 	Het Bestuur zal de Leden periodiek monitoren op onder
meer kwaliteit, omvang geleverde melk en of nog
steeds wordt voldaan aan de criteria op basis waarvan
de Leden zijn toegelaten.
8.4 	Wanneer er sprake is van een ingrijpende materiële
wijziging ten aanzien van een Lid, zulks ter beoordeling
van het Bestuur, kan het Bestuur besluiten dat een Lid
niet langer voldoet aan de aan het lidmaatschap verbonden kwaliteitseisen. Van een ingrijpende materiële
wijziging kan onder meer sprake zijn in de volgende
gevallen:
a. 	een Lid voldoet niet langer aan de criteria op basis
waarvan hij is toegelaten;
b. 	een wijziging in de door het Lid geleverde soort
melk, bijvoorbeeld doordat de boer (meer) gangbare melk gaat leveren in plaats van biologische
melk of andersom;
c. 	een substantiële toename van het aantal koeien
en/of het door het Lid geleverde melk.
8.5 	Wanneer het Bestuur ten aanzien van een Lid
constateert dat er sprake is van een ingrijpende
materiele wijziging, zal het Bestuur zulks schriftelijk
aan het betreffende Lid mededelen waarbij zal worden
aangegeven welke handelingen van het Lid nodig zijn
om weer aan de geldende kwaliteitseisen te voldoen.
Wanneer het betreffende Lid binnen een periode van
zes maanden na vorenbedoelde melding nog steeds
niet voldoet aan de door de Coöperatie gestelde kwaliteitseisen, kan het Bestuur besluiten het lidmaatschap
van het betreffende Lid op te zeggen. Alsdan is het
bepaalde in artikel 2.8 van de Statuten van toepassing.

Artikel 9
Entreegelden
9.1 	Bij aanvang van het lidmaatschap, is ieder Lid
entreegeld verschuldigd. Dit entreegeld bestaat uit
twee componenten:
a. 	een toetredingsvergoeding aan de Coöperatie per
te leveren kilogram melk, zonder enig terugbetalingsrecht van het Lid;
b.	een bedrag aan ledenkapitaal zoals bedoeld in
artikel 3.2 van de Statuten, waarvoor het Lid
tegoed wordt geschreven.

	Gemelde bedragen worden berekend per kilogram
geleverde melk in het aankomende boekjaar van de
Coöperatie.
9.2 	Het entreegeld en de wijze van betaling daarvan zal
jaarlijks door het Bestuur met voorafgaande goed
keuring van de Raad van Beheer worden vastgesteld.

Artikel 10
Wijziging van het algemeen reglement
Dit reglement kan door de Raad van Beheer te allen tijde
worden gewijzigd of opgeheven, mits dit niet in strijd is met
de wet of Statuten.
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