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STATUTEN
Indeling

Deze statuten zijn ingedeeld in de volgende hoofdstukken:
-	Hoofdstuk 1: naam, zetel, doel, Algemeen Reglement,
organen, Werkgebied
Hoofdstuk 2: Lidmaatschap
Hoofdstuk 3: Geldmiddelen
Hoofdstuk 4: Bestuur
Hoofdstuk 5: Raad van Beheer
Hoofdstuk 6: Algemene Vergadering
Hoofdstuk 7: Boekjaar, jaarrekening en saldo
-	Hoofdstuk 8: Statutenwijziging, fusie, splitsing, ontbinding en vereffening
Hoofdstuk 9: Jongerencollege
Hoofstuk 10: Slotbepalingen

Begripsbepalingen
1.

In deze statuten wordt verstaan onder:
a.	Algemeen Reglement: heeft de betekenis daaraan
gegeven in artikel 1.3 lid 1 van deze statuten;
b.	Algemene Vergadering: de Algemene Vergadering
als orgaan van de vennootschap, alsook bijeenkomsten van dit orgaan;
c. Bestuur: het Bestuur van de Coöperatie;
d.	Coöperatie: de rechtspersoon waarop deze
statuten betrekking hebben;
e. Leden: de Leden van de Coöperatie;
f.	Melkveehouderijbedrijf: een bedrijf waarbinnen
melkrundvee (koeien) wordt gehouden voor het
verkrijgen van melk;
g.	Raad van Beheer: de Raad van Beheer van de
Coöperatie, zoals omschreven in hoofdstuk 5;
h.	Schriftelijk: bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op
schrift kan worden ontvangen mits de identiteit
van de verzender met afdoende zekerheid kan
worden vastgesteld;
i.	Werkgebied: het Werkgebied van de Coöperatie
zoals omschreven in artikel 1.5.
2.	Tenzij uit de context anders volgt, hebben woorden die
in het enkelvoud zijn geformuleerd tevens betrekking
op de meervoudsvorm en vice versa.
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HOOFDSTUK 1: NAAM, ZETEL, DOEL,
ALGEMEEN REGLEMENT, ORGANEN,
WERKGEBIED
Artikel 1.1
Naam en zetel

1.	De Coöperatie draagt de naam: Coöperatieve
Zuivelfabriek ‘Rouveen’ u.a.
2.	De Coöperatie is gevestigd te Rouveen, gemeente
Staphorst.

Artikel 1.2
Doel
1.	Het doel van de Coöperatie is de bevordering van de
stoffelijke belangen van haar Leden, onder meer 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 van de 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 en zuivelproducten van
derden verwerken of doen verwerken of verkopen of
doen verkopen. Voor zover 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 het verrichten van
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.

Artikel 1.4
Organen van de Coöperatie
1.

De Coöperatie heeft de volgende organen:
a. Bestuur;
b. Raad van Beheer;
c. Algemene Vergadering.
2.	De taken en bevoegdheden van ieder van de organen
van de Coöperatie en de onderlinge verhoudingen
blijken uit deze statuten, reglementen alsmede van
toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Artikel 1.5
Werkgebied Coöperatie
De Raad van Beheer stelt het Werkgebied van de Coöperatie
vast en zorgt dat het Werkgebied voor de Leden inzichtelijk
is, bijvoorbeeld door het Werkgebied op de website van de
Coöperatie te vermelden.

HOOFDSTUK 2: LIDMAATSCHAP

Artikel 2.1
Kwaliteitseisen Leden
1.

Leden kunnen zijn:
a. natuurlijke personen;
b.	rechtspersonen, die binnen het Werkgebied daadwerkelijk een Melkveehouderijbedrijf uitoefenen.
2.	De Raad van Beheer kan in concrete gevallen besluiten
om ook natuurlijke personen of rechtspersonen die een
Melkveehouderijbedrijf uitoefenen buiten het Werkgebied als Lid toe te laten.
3.	Of een Lid daadwerkelijk betrokken is bij de uitoefening
van het Melkveehouderijbedrijf binnen het Werkgebied
wordt vastgesteld door de Raad van Beheer.
4.	Als voorwaarde van de toelating is het (aspirant-) Lid
een door de Raad van Beheer vast te stellen bedrag aan
entreegeld verschuldigd. In het Algemeen Reglement
kunnen hieromtrent nadere regels worden vastgelegd.
5.	De Raad van Beheer kan bij reglement nadere
(kwaliteits)eisen stellen aan nieuwe Leden alsmede de
toelatingsprocedure.

Artikel 1.3
Reglement

Artikel 2.2
Aanvraag lidmaatschap

1.	De Raad van Beheer kan een Algemeen Reglement
vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden
geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig
wordt voorzien. Het besluit daartoe kan door de Raad
van Beheer worden genomen met een volstrekte
meerderheid van stemmen.
2.	Het Algemeen Reglement mag geen bepalingen
bevatten die strijdig zijn met de wet of met deze
statuten. Het Algemeen Reglement kan straf- en
boetebepalingen vaststellen op het niet-nakomen van
verplichtingen door Leden.

1.	De aanvraag van het lidmaatschap van de Coöperatie
geschiedt door een Schriftelijk verzoek aan het Bestuur,
door middel van een door de Raad van Beheer vast te
stellen formulier en onder verstrekking van alle door
de Raad van Beheer verlangde gegevens. Een rechtspersoon overlegt bij zijn verzoek zijn statuten en een
recent uittreksel van zijn inschrijving bij het
handelsregister.
2.	Binnen twee (2) weken na ontvangst van een verzoek
als gemeld in lid 1, zal het Bestuur bedoeld verzoek
inclusief het formulier en andere overlegde gegevens
doen toekomen aan de Raad van Beheer. De Raad van
Beheer zal het verzoek vervolgens agenderen voor de
eerstvolgende vergadering van de Raad van Beheer, in
welke vergadering een beslissing zal worden genomen
omtrent toelating van het betreffende aspirant-Lid.
De Raad van Beheer kan voorwaarden verbinden aan
de toelating van het aspirant-Lid.

3.	De Raad van Beheer zal het Bestuur onverwijld op de
hoogte stellen van zijn beslissing als gemeld in lid 2.
Het Bestuur zal het betreffende aspirant-Lid vervolgens
Schriftelijk op de hoogte stellen van de beslissing.
4.	Tegen een besluit tot afwijzing van een verzoek door de
Raad van Beheer staat geen beroep open.
5.	Het lidmaatschap vangt aan op een door het Bestuur te
bepalen datum.

Artikel 2.3
Ledenregister
1.	Het Bestuur houdt een al dan niet geheel of gedeeltelijk geautomatiseerd ledenregister bij, waarin de
namen, adressen, eventuele e-mailadressen, alsmede
het tanknummer van ieder van de Leden worden ingeschreven.
2.	leder Lid is verplicht eventuele wijzingen van zijn in
lid 1 gemelde gegevens onverwijld Schriftelijk aan het
Bestuur door te geven.
3.	Ieder Lid heeft inzage in zijn eigen gegevens zoals opgenomen in het register.

Artikel 2.4
Samenwerkingsvormen en lidmaatschap
1. 	Indien een Melkveehouderijbedrijf door meerdere
natuurlijke personen of rechtspersonen wordt
uitgeoefend - 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 deze (rechts-)personen als
Lid van de Coöperatie worden toegelaten, mits met
inachtneming van het bepaalde in deze statuten en
bijbehorend(e) reglement(en). Het samenwerkings
verband kan als zodanig geen Lid worden.
	Op ieder van de deelgenoten van 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/waren van alle
koeien die op dat Melkveehouderijbedrijf worden
gehouden en alsof alle met die koeien gewonnen melk
door hem/hen is gewonnen, doch uitsluitend voor
zover de gewonnen melk wordt opgeslagen casu quo
aan de Coöperatie wordt geleverd via het tanknummer
of de tanknummers verbonden aan het adres of de
adressen van het Lid of de Leden die deelnemen in de
bedoelde samenwerkingsvorm.
3. 	Indien alle personen die deelnemen in de samen
werkingsvorm 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
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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 ter zake van de door de samenwerkingsvorm
geleverde hoeveelheid melk met daarop de eventueel
in mindering te brengen inhoudingen, uitgekeerd aan
een van de 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 Melkveehouderijbedrijf, in welke
rechtsvorm dan ook, omzet(ten) en inbrengt/inbrengen
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 het ingebrachte bedrijf, wordt die
vennootschap als Lid van de Coöperatie toegelaten,
mits de omzetting en inbreng Schriftelijk door de Raad
van Beheer is goedgekeurd en verder met
inachtneming van het bepaalde in deze statuten en
bijbehorend(e) reglement(en).
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 schulden en
verplichtingen van de vennootschap, doch uitsluitend
voor zover deze zien op de voor de betreffende omzetting en inbreng.
8. 	Ieder van de Leden-deelgenoten is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen van
het samenwerkingsverband respectievelijk de andere
Leden-deelgenoten jegens de Coöperatie.

Artikel 2.5
Overdracht en overgang lidmaatschap
1.	Het lidmaatschap van een natuurlijk persoon is vatbaar
voor overdracht of overgang, doch uitsluitend met
de Schriftelijke goedkeuring van de Raad van Beheer.
Het lidmaatschap van een rechtspersoon, dan wel van
een samenwerkingsvorm met rechtspersoonlijkheid,
is vatbaar voor overdracht, doch uitsluitend met de
Schriftelijke goedkeuring van de Raad van Beheer. Het
lidmaatschap van een rechtspersoon die door fusie
of splitsing ophoudt te bestaan, gaat niet over op de
verkrijgende rechtspersoon, tenzij de Raad van Beheer
daarvoor zijn voorafgaande Schriftelijk toestemming
heeft verleend.

Verpanding
2.	Op het lidmaatschap kan geen pandrecht en/of andere
beperkte rechten worden gevestigd.
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Artikel 2.6
Einde lidmaatschap

Artikel 2.8
Opzegging door de Coöperatie en ontzetting

1.

1.	Opzegging namens de Coöperatie geschiedt door het
Bestuur en kan uitsluitend plaatsvinden in de volgende
gevallen:
a.	ingeval een Lid – naar oordeel van het Bestuur
– niet langer voldoet aan de kwaliteitseisen als
gemeld in artikel 2.1;
b.	wanneer redelijkerwijs van de Coöperatie niet
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren en het Bestuur tot opzegging heeft
besloten;
c.	wanneer een Lid in staat van faillissement verkeert, indien aan een Lid surseance van betaling
wordt verleend;
d.	indien een Lid - naar het oordeel van het Bestuur in gebreke blijft een wezenlijke verplichting jegens
de Coöperatie te voldoen, de door de Coöperatie
vastgestelde gedragscode schaadt, verplichtingen
jegens de Coöperatie niet nakomt dan wel de
belangen van de Coöperatie op een andere wijze
wezenlijk schaadt;
e.	indien door eigendomsoverdracht of andere eigendomsovergang van aandelen of door uitgifte van
aandelen dan wel door overgang van stemrecht
op aandelen dan wel anderszins, de zeggenschap
over de activiteiten van de onderneming van een
Lid-rechtspersoon door een of meer anderen
wordt verkregen in de zin van het SER-Besluit
fusiegedragsregels 2015, zulks ongeacht of die
gedragsregels op de desbetreffende verkrijging van
toepassing zijn;
f.	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
2.4 laatste zin.
2.	Ontzetting uit het lidmaatschap kan geschieden,
indien een Lid in strijd handelt met deze statuten, met
reglementen of met besluiten van de Coöperatie of de
Coöperatie op onredelijke wijze benadeelt.
3.	De opzegging of ontzetting door de Coöperatie
geschiedt bij besluit van het Bestuur en wordt onder
vermelding van de feiten waarop dat besluit is gegrond,
bij aangetekende brief door het Bestuur aan het
desbetreffende Lid medegedeeld. Het desbetreffende
Lid heeft gedurende één maand na ontvangst van die
mededeling recht van beroep, in te stellen bij de Raad
van Beheer. Het beroep wordt ingesteld bij aangetekende brief, gericht aan de Raad van Beheer, met kopie aan
het Bestuur. De uitslag van het beroep wordt Schriftelijk
door de Raad van Beheer, met kopie aan het Bestuur,
aan het betrokken Lid medegedeeld.
4.	In geval van opzegging en ontzetting door de Coöperatie eindigt het lidmaatschap met het verstrijken van
de beroepstermijn, ongeacht of er al dan niet beroep
wordt ingesteld. Indien in beroep de opzegging of
ontzetting wordt bekrachtigd, eindigt het lidmaatschap
eveneens (met terugwerkende kracht) per de datum
dat de beroepstermijn zou zijn verstreken. Gedurende
de beroepstermijn en hangende dit beroep is het Lid in
de uitoefening van zijn lidmaatschapsrechten - daaronder evenwel niet begrepen het recht tot levering
van melk - geschorst, ook ten aanzien van eventuele

Het lidmaatschap eindigt:
a.	door het overlijden van het Lid dan wel ingeval van
een rechtspersoon-Lid doordat deze is opgehouden te bestaan (tenzij dit ophouden te bestaan het
gevolg is van fusie of splitsing waarvoor de Raad
van Beheer voorafgaande Schriftelijke toestemming heeft verleend);
b. door opzegging door het Lid;
c. door opzegging door de Coöperatie;
d. door ontzetting;
e.	wanneer een Lid gedurende een kalenderjaar geen
melk aan de Coöperatie heeft geleverd. De Raad
van Beheer kan in concrete gevallen besluiten dat
het lidmaatschap na verloop van bedoelde termijn
blijft voortduren en kan daaraan voorwaarden
verbinden.
2.	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 is opgehouden te bestaan.
3.	De erfgenamen of rechtverkrijgenden van een overleden Lid hebben het recht om gedurende ten hoogste
zes maanden daarna, op de bestaande voorwaarden,
melk aan de Coöperatie te blijven leveren. In bijzondere
gevallen heeft het Bestuur het recht om de termijn van
zes maanden tot ten hoogste een jaar te verlengen en
daar eventueel voorwaarden aan te verbinden.
4. 	Het Bestuur maakt aantekening in het ledenregister van
de beëindiging van een lidmaatschap zodra dit bekend is.

Artikel 2.7
Opzegging door het Lid
1.	Opzegging door een Lid geschiedt door een ondertekende en gedagtekende aangetekende brief aan het Bestuur. Het Lid dat de opzegging doet, ontvangt daarvan
een Schriftelijke bevestiging van het Bestuur. Wordt de
bevestiging niet binnen veertien (14) dagen gegeven,
dan is het Lid bevoegd de opzegging op kosten van de
Coöperatie bij deurwaardersexploot te herhalen.
2.	Door de opzegging eindigt het lidmaatschap van het betreffende Lid per het einde van het jaar volgend op het
jaar waarin wordt opgezegd. Met Schriftelijke goedkeuring van de Raad van Beheer kan het lidmaatschap per
een eerdere datum worden beëindigd.
3.	Een Lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang
opzeggen binnen een maand nadat hem een besluit:
a.	waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard, bekend is geworden of
medegedeeld is; het besluit is alsdan niet op dat
Lid van toepassing. Deze bevoegdheid van het Lid
geldt niet voor het geval van wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen;
b.	meegedeeld tot omzetting van de Coöperatie in
een andere rechtsvorm of tot fusie of splitsing in
de zin van Boek 2, Titel 7, van het Burgerlijk Wetboek.

functies, die het in de Coöperatie bekleedt.
5.	Opzegging op grond van het in lid 1 onder a. bepaalde,
moet tenminste twee (2) 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.
6.	Bij opzegging op grond van het in lid 1 onder b. tot en
met f. bepaalde, eindigt het lidmaatschap op een door
het Bestuur te bepalen dag.
7.	Het Lid wiens lidmaatschap is geëindigd door opzegging door de Coöperatie op grond van lid 1 onder a.,
b. of f. van dit artikel heeft het recht gedurende drie
(3) 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 en kan daaraan voorwaarden
verbinden.

Artikel 2.9
Vereffening van vorderingen en schulden bij het
einde van het lidmaatschap
1.	De vorderingen van het Lid bij het einde van zijn lidmaatschap behoeven door de Coöperatie niet eerder
vereffend te worden dan nadat de jaarrekening over
het boekjaar, waarin of waarmee het lidmaatschap
eindigde door de Algemene Vergadering is
goedgekeurd.
2.	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.

HOOFDSTUK 3: GELDMIDDELEN
Artikel 3.1
Geldmiddelen

1.	De geldmiddelen van de 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.
2.	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.

7

Artikel 3.2
Ledenkapitaal
1.	Er kan jaarlijks uit het saldo dat blijkt uit de vastgestelde jaarrekening over het voorgaande boekjaar 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 7.2. Voorts kunnen Leden, mits met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Beheer, vrijwillig
overgaan tot storting van ledenkapitaal
waarvoor zij aldus worden tegoed geschreven.
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, met
voorafgaande goedkeuring van de Raad van Beheer.
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 ander 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 een bij aanvang te bepalen termijn worden uitgekeerd, mits met
voorafgaande goedkeuring van de Raad van Beheer.
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.

Artikel 3.3
Ledenreserverekening
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 Vergadering 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 3.4 bedoelde slotafrekening. Het bedrag wordt naar beneden afgerond op één
euro (€ 1,00). Voor zover aan de Leden terugbetalingen
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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 voor
zover in dit artikel niet anders bepaald wordt en mits
de financiële positie van de Coöperatie dit toelaat en
mits met voorafgaande goedkeuring van de Raad van
Beheer.
5. 	Bij het einde van het lidmaatschap ten gevolge van
overlijden of door opzegging in verband met beëindiging van het Melkveehouderijbedrijf binnen het
Werkgebied, ontstaat recht op volledige uitkering van
het ten name van het Lid op zijn ledenreserverekening
bijgeschreven bedrag, tenzij de financiële positie van
de Coöperatie een dergelijke uitkering niet toestaat en
mits met voorafgaande goedkeuring van de Raad van
Beheer. Het Bestuur kan, met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Beheer, bepalen dat het ten name
van een Lid-rechtspersoon op zijn ledenreserverekening bijgeschreven bedrag bij zijn ontbinding wordt
uitbetaald.
5a. 	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 Algemene
Vergadering overeenkomstig een door de Algemene
Vergadering 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 ten aanzien van Leden die met één of meer
andere Leden een samenwerkingsvorm zijn aangegaan
als bedoeld in artikel 2.4, de uitkering overeenkomstig
de in artikel 2.4 lid 5 opgenomen wijze voldaan.
7.	Aan een Lid-deelgenoot, als bedoeld in artikel 2.4,
wiens lidmaatschap van de Coöperatie op de in lid 5
omschreven wijze is geëindigd, wordt met inachtneming van het in artikel 2.9 lid 1 bepaalde, een bedrag
aan ledenreserve uitbetaald, gelijk aan zijn aandeel in
het tegoed geschreven ledenreserve waartoe alle Leden-deelgenoten ten tijde van de beëindiging van zijn
lidmaatschap gerechtigd zijn. Dit aandeel 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.
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.

Artikel 3.4
Melkgeld
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 alsmede de wijze van betaling.

Artikel 3.5
Leveringsrechtenreserve
1.	De Coöperatie kent leveringsrechten uitgegeven 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 Melkveehouderijbedrijf of bij voortzetting van het
Melkveehouderijbedrijf buiten het Werkgebied, 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.

a.	één bestuurder wordt benoemd door de Raad van
Beheer;
b.	eventuele andere bestuurders worden benoemd
door de Algemene Vergadering uit een bindende
voordracht van de Raad van Beheer.
4.	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 4.2
bepaalde.
5.	In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Het
Bestuur blijft volledig bevoegd, ook zolang zij onvoltallig
is.
6.	Een lid van het Bestuur kan te allen tijde worden
geschorst en worden ontslagen door het orgaan dat
hem heeft benoemd. Voorts kunnen ook niet door de
Raad van Beheer benoemde leden van het Bestuur
door de Raad van Beheer worden geschorst. Besluiten
tot schorsing of ontslag van een lid van het Bestuur,
kunnen slechts worden genomen met een meerderheid
van twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen
in een vergadering waarin ten minste drie/vierde
van de Leden respectievelijk leden van de Raad van
Beheer aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien na een
schorsing van een lid van het Bestuur het betreffende
orgaan niet binnen drie maanden 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.
7.	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 en medeondertekend namens de Raad van Beheer.

Artikel 4.2
Bestuursreglement

Elke aansprakelijkheid van Leden of oud-Leden voor een
tekort van de Coöperatie is uitgesloten.

1.	De Raad van Beheer kan een bestuursreglement
vaststellen waarin wordt geregeld al hetgeen naar zijn
oordeel regeling behoeft onder meer met betrekking
tot de samenstelling, taken en werkwijze van het
Bestuur.
2.	De Raad van Beheer is voorts bevoegd tot het wijzigen
en opheffen van het bestuursreglement. Eventuele
wijzigingen worden onverwijld Schriftelijk aan het
Bestuur medegedeeld.

HOOFDSTUK 4: BESTUUR

Artikel 4.3
Bestuursvergaderingen en besluitvorming

1.	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.
2.	Leden van de Raad van Beheer zijn niet benoembaar
als lid van het Bestuur. Het lid van het Bestuur dat een
benoeming tot lid van de Raad van Beheer aanvaardt,
verliest zijn functie van lid van het Bestuur.
3.	De leden van het Bestuur worden als volgt benoemd:

1.	Het Bestuur vergadert zo dikwijls een lid van het
Bestuur dat nodig acht. Besluiten van het Bestuur
kunnen alleen worden genomen indien de
meerderheid van alle leden van het Bestuur aanwezig
dan wel vertegenwoordigd zijn.
2.	Elk lid van het Bestuur heeft één (1) stem. Indien de
stemmen met betrekking tot een voorstel staken, kan
de Raad van Beheer de beslissing omtrent het
betreffende voorstel nemen.
3.	De voorzitter van het Bestuur, mits door het Bestuur
aangewezen, zit de vergaderingen van het Bestuur

Artikel 3.6
Uitgesloten aansprakelijkheid

Artikel 4.1
Benoeming, schorsing en ontslag van het Bestuur
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voor. Indien geen voorzitter is aangewezen of ingeval
de voorzitter afwezig is, zal de vergadering zelf haar
voorzitter benoemen.
4.	Besluiten van het Bestuur worden genomen met
volstrekte meerderheid van stemmen.
5. 	Het Bestuur kan ook Schriftelijk besluiten nemen.

Artikel 4.4
Bestuursbevoegdheid
1.	Het Bestuur is belast met het besturen van de
Coöperatie.
2.	De Raad van Beheer is bevoegd besluiten van het
Bestuur aan zijn goedkeuring te onderwerpen, mits de
Raad van Beheer zodanige bestuursbesluiten
nauwkeurig omschrijft en Schriftelijk aan het Bestuur
mededeelt. Het ontbreken van de goedkeuring van de
Raad van Beheer tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur of de bestuurders niet aan.
3.	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. De lijst met besluiten
welke de voorafgaande goedkeuring van de Algemene
Vergading behoeven kan alleen met voorafgaande
goedkeuring van de Algemene Vergadering worden
gewijzigd.

Artikel 4.5
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
1.	Het Bestuur vertegenwoordigt de Coöperatie. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan
iedere bestuurder zelfstandig.

Tegenstrijdig belang
2.	In alle gevallen waarin de Coöperatie een tegenstrijdig
belang heeft met één of meer bestuurders, wordt het
betreffende besluit genomen door de Raad van Beheer
en zal verder worden gehandeld overeenkomstig het
daaromtrent in het bestuursreglement bepaalde.

Belet of ontstentenis
3.
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a.	Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer
bestuurders blijven de overige bestuurders of blijft
de enig overblijvende bestuurder met het Bestuur
van de Coöperatie belast.
b.	Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders 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. Het in de
statuten omtrent het Bestuur en de bestuurder(s)
bepaalde is op hem (hen) van overeenkomstige
toepassing.

HOOFDSTUK 5: RAAD VAN BEHEER
Artikel 5.1
Raad van Beheer

1.	De Coöperatie heeft een Raad van Beheer, die uit ten
minste zeven (7) natuurlijke personen bestaat.
2.	De leden van de Raad van Beheer worden uit de Leden
benoemd door de Algemene Vergadering op voordracht van de Raad van Beheer, met dien verstande dat
ten hoogste twee niet-Leden tot lid van de Raad van
Beheer mogen worden benoemd. Voorts zijn tenminste
tien (10) Leden vertegenwoordigende ten minste tien
(10) tanknummers tezamen bevoegd personen voor te
dragen als lid van de Raad van Beheer. Een voordracht
geschiedt Schriftelijk en wordt met redenen omkleed.
3.	Ingeval van een vacature kunnen zowel het Bestuur als
de Leden 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.
4.	De Raad van Beheer deelt hun daartoe tijdig mede
wanneer en ten gevolge waarvan in zijn midden een
plaats moet worden vervuld.
5.	Leden van de Raad van Beheer worden benoemd voor
een periode van ten hoogste vier (4) jaar, welke periode
wordt verlengd tot en met de dag van de eerstvolgende Algemene Vergadering, en zijn aansluitend twee
maal herbenoembaar. Indien een lid van de Raad
van Beheer in zijn of haar laatste zittingstermijn tot
voorzitter wordt benoemd, kan de Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van Beheer besluiten de
voorzitter voor maximaal één (1) extra zittingstermijn
te benoemen doch uitsluitend voor zover deze extra
zittingstermijn wordt uitgeoefend in de functie van
voorzitter.
6. De leden van de Raad van Beheer defungeren voorts:
a. door Schriftelijk te bedanken (ontslag nemen);
b. door verlies van de handelingsbekwaamheid;
c.	door beëindiging van de melkleverantie (ingeval
van een lid van de Raad van Beheer die uit de
Leden is benoemd);
d.	wanneer een lid van de Raad van Beheer dat uit de
Leden is benoemd ophoudt lid van de Coöperatie
te zijn;
e.	door ontslag door de Algemene Vergadering, mits genomen met twee / derde van de stemmen vertegenwoordigende ten minste twee / derde van de Leden.
7.	Leden van de Raad van Beheer kunnen worden
geschorst door de Algemene Vergadering.

Artikel 5.2
Taken en bevoegdheden Raad van Beheer
1.	De Raad van Beheer heeft tot taak toezicht te houden
op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang
van zaken in de Coöperatie en de daarmee verbonden
onderneming en staat het Bestuur met raad ter zijde.
De Raad van Beheer richt zich bij de vervulling van zijn
taak naar het belang van de Coöperatie en de daarmee
verbonden onderneming en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de Leden en andere
betrokkenen af. De Raad van Beheer stelt de
bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van het
Bestuur vast, alle overeenkomsten dienaangaande
dienen door de Raad van Beheer te worden (mede)

getekend.
2.	Het Bestuur verschaft aan de Raad van Beheer tijdig de
voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens en voorts alle door hem verlangde inlichtingen.
3.	De Raad van Beheer kan een reglement vaststellen
waarin wordt geregeld al hetgeen naar zijn oordeel
regeling behoeft onder meer met betrekking tot de
samenstelling, taken en werkwijze van het de Raad van
Beheer.

Artikel 5.3
Vergaderingen van de Raad van Beheer en
besluitvorming
1.	De Raad van Beheer vergadert tenminste eenmaal per
drie maanden en verder zo dikwijls als 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.
2.	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.
3.	Bij reglement als bedoeld in artikel 5.2 lid 3, vast te
stellen door de Raad van Beheer, kunnen nadere regels
worden vastgesteld met betrekking tot de vergaderingen van de Raad van Beheer.
4.	De Raad van Beheer kan ook Schriftelijk besluiten
nemen.

Artikel 5.4
Tegenstrijdig belang
1.	Een lid van de Raad van Beheer neemt niet deel aan
de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij
een direct of indirect persoonlijk belang heeft met de
Coöperatie. Het besluit wordt alsdan genomen door
de overige leden van de Raad van Beheer en zal verder
worden gehandeld overeenkomstig het daaromtrent in
het reglement van de Raad van Beheer bepaalde.

Belet of ontstentenis
2.

a.	Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer
leden van de Raad van Beheer blijven de overige
leden of blijft het enig overblijvende lid met het de
taken van de Raad van Beheer van de Coöperatie
belast;
b.	Bij ontstentenis of belet van alle leden van de
Raad van Beheer, zal de Algemene Vergadering zo
spoedig mogelijk al dan niet uit zijn midden, een
of meer personen aanwijzen, die tijdelijk met de
taken van de Raad van Beheer is/zijn belast. Het
in de statuten omtrent het de Raad van Beheer en
zijn leden bepaalde is op hem/hen van overeenkomstige toepassing.

HOOFDSTUK 6: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 6.1
Algemene Vergaderingen

1.	Ten minste eenmaal per boekjaar wordt een Algemene
Vergadering (de jaarvergadering) bijeengeroepen en
verder zo dikwijls als de Raad van Beheer dit nodig
acht. De Raad van Beheer is daartoe verplicht indien
ten minste tien (10) Leden, vertegenwoordigende ten
minste tien (10) tanknummers, 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.
Indien de Raad van Beheer geen gehoor geeft aan een
verzoek, als bedoeld in dit lid, kunnen de verzoekers
zelf tot bijeenroeping overgaan met inachtneming van
het daaromtrent in deze statuten bepaalde.
2.	De bijeenroeping van de Algemene Vergadering geschiedt door Schriftelijke mededeling aan de vergadergerechtigden met inachtneming van een termijn van
ten minste acht (8) dagen voor zover deze statuten niet
anders bepalen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
3.	Algemene Vergaderingen worden gehouden in de
gemeente waar de Coöperatie statutair is gevestigd dan
wel zodanige andere plaats binnen het Werkgebied als
bij de oproeping bepaald.
4.	De voorzitter en de secretaris van de Raad van Beheer
of hun plaatsvervangers treden ook als zodanig op bij
de Algemene Vergadering. Bij hun afwezigheid, voorziet
de Algemene Vergadering zelf in gemelde functies.
5.	Ter vergadering kunnen voorstellen worden geamendeerd. De voorzitter beslist of van een amendement of
van een nieuw voorstel sprake is.
6.	In de lid 1 bedoelde jaarvergadering die moet worden
gehouden binnen zes (6) 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. De Raad van
Beheer brengt verslag uit van het door haar gehouden toezicht. Voorts worden in deze vergadering de
voorgestelde jaarrekening van de Coöperatie over het
afgelopen boekjaar ter vaststelling voorgelegd. Tenslotte vindt in deze vergadering de verkiezing van leden van
de Raad van Beheer plaats.

Artikel 6.2
Toegang en stemrecht
1.	Toegang tot de Algemene Vergadering hebben de
Leden die niet geschorst zijn, de personen die deel uitmaken van de organen van de Coöperatie, en degenen,
die daartoe door het Bestuur en/of de Raad van Beheer
zijn uitgenodigd. Een geschorst Lid heeft toegang tot de
vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover het woord te voeren.
2.	Stemgerechtigd in de Algemene Vergadering zijn de
Leden die niet geschorst zijn. Het aantal stemmen dat
door ieder Lid kan worden uitgebracht, zal als volgt
worden vastgesteld:
a.	Leden die in het afgelopen boekjaar minder dan
honderdduizend kilogram melk hebben geleverd,
hebben recht op één (1) stem;
b.	Leden die in het afgelopen boekjaar honderdduizend kilogram tot driehonderdduizend kilogram
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hebben geleverd hebben recht op twee stemmen,
Leden die in het afgelopen boekjaar driehonderdduizend kilogram tot vijfhonderdduizend kilogram
hebben geleverd hebben recht op drie stemmen,
enzovoorts tot een maximum van twintig (20)
stemmen;
c.	na het bereiken van het maximum van twintig (20)
stemmen, krijgen de betreffende Leden één (1)
extra stem per vijfhonderdduizend geleverde kilogram melk, een en ander verder op de wijze zoals
onder b. beschreven.
3.	Ieder van de 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 2.4 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 (10) Leden vertegenwoordigende
ten minste tien (10) tanknummers.
5.	De Leden hebben recht op (digitale) inzage van de
notulen van de Algemene Vergadering, van hun gegevens in het ledenregister, van de jaarrekening, het
bestuursverslag en het verslag van de Raad van Beheer.
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.
6.	Ieder Lid heeft het recht zich in de Algemene Vergadering te doen vertegenwoordigen door een meerderjarig gezinslid of een mede-Lid. Ieder Lid kan slechts
één ander Lid vertegenwoordigen. De volmacht dient
Schriftelijk worden afgegeven.

Artikel 6.3
Vergaderorde
1.	Benoeming en ontslag van leden van de Raad van
Beheer en bestuurders, 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 vereiste meerderheid verkregen, dan
wordt een tweede stemming gehouden. Als ook dan
geen vereiste 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 leden van de Raad van
Beheer dient het in artikel 5.1 lid 6e bepaalde in acht te
worden genomen.
2.	Andere besluiten dan over personen worden genomen
door mondeling voor of tegen stemmen, tenzij de voorzitter besluit dat een Schriftelijke stemming over enig
voorstel zal plaatsvinden.
3. 	Indien geen der aanwezigen zich ertegen verzet, kunnen deze besluiten ook zonder hoofdelijke stemming
worden genomen.
4. 	Tenzij deze statuten uitdrukkelijk anders bepalen worden besluiten van de Algemene Vergadering bij gewone
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meerderheid van het aantal uitgebrachte geldige stemmen genomen. Bij staking van stemmen is een voorstel
verworpen.
5.	Ongeldig zijn blanco stemmen, blanco briefjes, getekende briefjes en briefjes, die personen niet duidelijk aanwijzen. Ingeval van twijfel beslist de Raad van Beheer.
6. 	Over alle geschillen, bij een stemming ontstaan, beslist
de Raad van Beheer.
7.	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.
8. 	De secretaris draagt de verantwoordelijkheid voor het
bewaren van de notulen.

strekt niet tot decharge aan een bestuurder of lid van
de Raad van Beheer.

Artikel 7.2
Saldo
1.	De Algemene Vergadering is met inachtneming van het
in deze statuten bepaalde bevoegd tot bestemming van
het saldo dat door de vaststelling van de jaarrekening is
bepaald.
2.	Op voorstel van het Bestuur en met goedkeuring van
de Raad van Beheer kan door de Algemene Vergadering
een speciale bestemming aan het saldo worden
gegeven.

HOOFDSTUK 7: BOEKJAAR, JAARREKENING
EN SALDO

HOOFDSTUK 8: STATUTENWIJZIGING, FUSIE,
SPLITSING, ONTBINDING EN VEREFFENING

1.	Het boekjaar van de Coöperatie is gelijk aan het
kalenderjaar.
2.	Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten
hoogste vier maanden door de Algemene Vergadering
op grond van bijzondere omstandigheden, maakt het
Bestuur een jaarrekening op en legt deze tezamen
met het in lid 4 bedoelde verslag voor de Leden ter
inzage ten kantore van de Coöperatie dan wel zal deze
documenten op een andere wijze digitaal beschikbaar
maken. Binnen deze termijn legt het Bestuur ook het
bestuursverslag en het verslag van de Raad van Beheer
ter inzage van de Leden dan wel zal het Bestuur deze
documenten op een andere wijze digitaal beschikbaar
maken, tenzij de artikelen 2:395a lid 6 of 2:403
Burgerlijk Wetboek voor de Coöperatie gelden.
	De Leden kunnen de stukken aldaar inzien en er
kosteloos een afschrift van verkrijgen.
3.	De Algemene Vergadering wijst de accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek
aan. Gaat deze daartoe niet over dan is de Raad van
Beheer tot aanwijzing bevoegd en blijft ook deze in
gebreke dan komt deze bevoegdheid tot aan het
Bestuur. Vervolgens zal de Raad van Beheer de
accountant opdracht geven tot onderzoek van de jaarrekening, welke opdracht door het Bestuur zal worden
getekend.
4.	De Raad van Beheer, ondersteund door de accountant,
onderzoekt de jaarrekening van het Bestuur, bespreekt
zijn bevindingen vervolgens eerst met het Bestuur en
brengt dan aan de Algemene Vergadering verslag uit
van zijn bevindingen.
5.	De opgemaakte jaarrekening wordt ondertekend door
de bestuurders en de leden van de Raad van Beheer;
ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen,
dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding
gemaakt. Voorts zal het bestuursverslag worden ondertekend door de bestuurders en zal het verslag van de
Raad van Beheer worden ondertekend door de leden
van de Raad van Beheer.
6.	De jaarrekening wordt vastgesteld door de Algemene
Vergadering die het Bestuur uiterlijk een maand na
afloop van de in het tweede lid van dit artikel bedoelde
termijn doet houden. Vaststelling van de jaarrekening

1.	De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door
een besluit van de Algemene Vergadering, waartoe is
opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging
van de statuten zal worden voorgesteld, genomen met
een twee / derde meerderheid. De termijn voor de
oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt ten
minste drie (3) weken. Zij die de oproeping tot de
Algemene Vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten
minste drie (3) weken vóór de vergadering een afschrift
van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging
woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte
plaats voor de Leden ter inzage leggen tot na afloop
van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
2.	Het bepaalde in lid 1 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de Algemene Vergadering alle Leden
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot
statutenwijziging met algemene stemmen wordt
genomen.
3.	Iedere bestuurder is bevoegd de statutenwijziging bij
notariële akte vast te leggen en kan daarvoor volmacht
verlenen aan (de medewerkers van) de betreffende
notaris.
4.	De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift
van de akte van statutenwijziging en een volledige
doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de
wijziging luiden, neer te leggen bij het handelsregister.
5.	Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is van
overeenkomstige toepassing op een besluit van de
Algemene Vergadering tot ontbinding van de Coöperatie, tot juridische fusie, tot juridische splitsing en tot
omzetting van de Coöperatie in een andere rechtsvorm.

Artikel 7.1
Boekjaar en jaarstukken

Artikel 8.1
Statutenwijziging

Artikel 8.2
Vereffening
1.	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.
2.	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.
3.	De vereffening geschiedt door het Bestuur tenzij de
Algemene Vergadering andere vereffenaars benoemt.
4.	Indien de Coöperatie op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, houdt zij op te bestaan.
In dat geval doet het Bestuur daarvan opgaaf aan het
handelsregister.
5.	Na de ontbinding blijft de Coöperatie voortbestaan
voor zover dit tot vereffening van haar vermogen
nodig is.
	Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de
statuten voor zoveel mogelijk van kracht. In stukken en
aankondigingen die van de Coöperatie uitgaan, moeten
aan haar naam worden toegevoegd de woorden ‘in
liquidatie’.
6.	De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan
de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn.
7.	De Coöperatie houdt in geval van vereffening op te
bestaan op het tijdstip waarop de vereffening eindigt.
De vereffenaars doen daarvan opgave aan het handelsregister waar de Coöperatie is ingeschreven.
8.	De boeken en bescheiden en andere gegevensdragers
van de ontbonden Coöperatie blijven nadat de
Coöperatie heeft opgehouden te bestaan onder bewaring van de door de vereffenaars aangewezen persoon,
gedurende de door de wet gestelde termijnen. Binnen
acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht moet
de aangewezen bewaarder zijn naam en adres opgeven
aan het handelsregister.

HOOFDSTUK 9: JONGERENCOLLEGE

Artikel 9
Jongerencollege

De Coöperatie heeft een jongerencollege.

HOOFDSTUK 10: SLOTBEPALINGEN
Artikel 10
Slotbepalingen

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.
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Bedrijfsnaam
Ter attentie van // afdeling
Coöperatieve
Zuivelfabriek Rouveen u.a.
Postbus
of straatnaam
Oude Rijksweg 395 | 7954 GH Rouveen
Postcode Telefoon
en plaatsnaam
0522 29 82 22
info@rouveenkaas.nl
Land
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