
7

!
AFSCHRI FT AKTE OPRICI.ITI NG

COOPERATIE

26 november 2014

I



Ref . 2014.000495.01/

1

Heden, zesentwintig november tweeduizend veertien, verschenen voor mij, Mr. @gri{-
Willem Rouwenhorst, notaris te Delden, gemeente Hof van Twente:
1. de heer Harmen Jan MENKVELD, wonende te 8121 PN Olst (gemeente Olst-Wijhe),-

Diepenveenseweg 24, geboren te Olst op twintig maart negentienhonderd-
zevenenvijftig, zich legitimerende met zijn paspoort met kenmerk NR1R1P592,-
uitgegeven te Olst-Wijhe op zesentwintig september tweeduizend twaalf, gehuwd;-
mevrouw Antoinette Petronella Wilhelmina BOVENDEERT, wonende te7738 PG-
Witharen (gemeente Ommen), Witharenweg 10, geboren te Boxtel op dertien-
september negentienhonderd zesenvijftig, zich legitimerende met haar Nederlandse-
ldentiteitskaart met kenmerk IPC9DPLKT, uitgegeven te Ommen, op drieëntwintig-
januaritweeduizenddertien(23-01-2o13),ongehuWd.
de heer Henricus Bernardus Antonius GRIMBERG, wonende te7495 WD Ambt-
Delden (gemeente Hof van Twente), Holtkampsweg 12, geboren te Hengelo (O) op-
achtentwintig juli negentienhonderd zevenenveertig, zich legitimerende met zijn-
paspoort met kenmerk NXC565KF5, uitgegeven te Hof van Twente op drieëntwintig-
februari tweeduizend twaalf , gehuwd

De com parante
statuten gelden

t!teer!, 
v-

n verklaarden bij d ezen een coóperatie op te richten waarvoor de volgende-

2.

3.

1. NAAM,ZETEL
1.1 . De naam van de coóperatie luidt: Coóperatieve Asrarisch Natuur Gollectief-

Midden Overiissel U.A.
1.2.Zij heeft haar zetd te Almelo.
2. DOEL, BEDRIJF
2.1. De coóperatie stelt zich ten doel in stoffelijke behoeften van haar leden fs v6er'2isn-

krachtens overeenkomsten met hen te sluiten in het bedrijf datztl te dien einde fsn-
behoeve van haar leden uitoefent of doet uitoefenen.

2.2. Hetwerkgebied van de coóperatie betreft de gemeenten Almelo, Borne, palfsgn,-
Deventer, Enschede, Haaksbergen, Hardenberg, Hellendoorn, Hengelo, f{of vsp-
Twente, OlslWijhe, Ommen, Raalte, Rijssen-Holten, Twenterand, en Wierden

2.3. Het bedrijf van de coóperatie omvat de volgende activiteiten en diensten binnen het-
werkgebied van coóperatie
(a) het op duurzame wijze (doen) beheren van agrarische natuur en landschappen;-
(b) het (doen) aanvragen van subsidiegelden ten behoeve van het agrarisch natuur--

en landschapsbeheer en het (doen) beheren en aanwenden van die-
subsidiegelden;

(c) het (doen) opstellen van (beheer)plannen aangaande het agrarisch natuur- en-
landschapsbeheer;

(d) het voeren van overleg en het samenwerken met andere
organisaties aangaande natuur- en landschapsbeheer; e

belanghebbenden en-

(e) alle (overige) diensten en activiteiten in verband met agrarische natuur- en-
landschappen en gebiedsontwikkeling, en al hetgeen daartoe behoort of daaraan-
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste 7in.
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2.4.De coóperatie kan soortgelijke overeenkomsten als hiervoor in dit artikel 2 bedoeld-
ook met anderen (dan leden) aangaan maar niet in een zodanige mate dat de-
overeenkomsten met de leden slechts van ondergeschikte betekenis zijn.

3. LIDMAATSCHAP
3.1 . Leden kunnen slechts zijn natuurlijke

combinaties als in artikel 3.2 bedoeld
personen, niet-rechtspersoonlijkheid bezittende-
en rechtspersonen, die voldoen aan fls-

om verbintenissen aan te gaan en niet in staat van faillissemen{-
navolgende eisen:
(a) bekwaam zijn

verkeren; en
(b) binnen het werkgebied

(i) een agrarisch gron
(ii) natuur- en/of lands

contract aangaan t

van de coóperatie:
dgebruike r zijn; en

chapsbeheer (doen) uitoefenen en met de coóperatie een-
en aanzien van (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer.-

eid wordt eveneens voldaan indien de volmacht-

Zij die voldoen aan de onder 3.1 gestelde eisen en die genoemde agrarische grond-
en/of landschapsbeheer uitoefenen in het werkgebied van een onderliggenfls-
Agrarisch Natuur Vereniging (ANV) van het Collectief worden mede als lid-
ingeschreven bij deze ANV.

3.2. lndien een onderneming wordt gedreven door verschillende natuurlijke personen en/of.
rechtspersonen,handelendineenniet-rechtspersoonlijkheid[g7i{{gndg-
samenwerkingsvorm, zal die samenwerkingsvorm als één lid worden aangemerkt,-
mits de personen, die deel uitmaken van de samenwerkingsvorm (de "combinatie"),-
een van hen of een derde aanwijzen om krachtens schriftelijke volmacht hen allen-
tegenover de cooperatie in

Aan de eis van schriftelijkh
alle opzachten te vertegenwoordigen.

elektronisch is vastgelegd
3.3. lndien de gevolmachtigde, als bedoeld artikel 3.2, als zodanig defungeert, zullen fl6-

leden van de combinatie, op straffe van opschorting van hun rechten, zo spoedig-
mogelijk een andere gevolmachtigd e aanwijzen.

4. VERPLICHTINGEN LEDEN EN SCHORSING LEDEN
4.1. Het bestuur kan, aan de leden de verplichting opleggen om jaarlijks een vast te stellen-

bedrag aan contributie te betalen.
4.2. De leden zijn verplicht tot naleving van de statuten, reglementen en rechtsgeldig door-

de organen van de cooperatie genomen besluiten.
4.3. lngeval een lid niet aan de verplichtingen uit dit artikel 4 voldoet, kan het [ssfuup-

besluiten tot schorsing van dat lid voor bepaalde tijd, met dien verstande dat het-
bestuur een lid voor ten hoogste drie maanden kan schorsen.
Gedurende de schorsing is het lid in de uitoefening van zijn lidmaatschapsrechten-
geschorst, ook ten aanzien van eventuele functies welke het in de coóperatie-
bekleedt, met dien verstande dat het geschorste lid toegang heeft tot de algemene-
vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld en bevoegd is daarover-
het woord te voeren.
Tegen de beslissing van het bestuur staat geen beroep open.
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(d) door ontzetting.

Het bestuur informeert de ALV over een genomen besluit betreffende de schorsing-
ti.{

5. AANVRAAG LIDMAATSCHAP
5.1. De aanvraag om als lid te worden toegelaten moet schriftelijk dan wel door een langs-

elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, worden gericht-
aan de (elektronische) adressen van het bestuur zoals die door hen voor dit doel aan-
de coóperatie bekend zijn gemaakt.
DeaanvragerverstrektalledoorhetbestuurnodiggeoordeeldegegeVenS.-
Het bestuur beslist over de toelating

5.2. Het bestuur deelt de aanvrager schriftelijk dan wel via elektronische weg mede of hij-
als lid is toegelaten of geweigerdrv LvvY,Y!5LYl I vl 

v'-tlvtv'vl 
Y.

5.3. Tegen de beslissing van het bestuur staat geen beroep open.
5.4. Het bestuur informeert deALVbetreffendedeweigeringVaneenaanVraagf9{-

lidmaatschap.
5.5. Het bestuur houdt een ledenregister, waarin worden ingeschreven de namen van de-

leden en hun adressen.
leder lid is verplicht aan het bestuur schriftelijk dan wel via elektronische weg zijn-
adres en de wijzigingen daaran op te geven.
lndien tevens een elektronisch adres bekend wordt gemaakt met als doel opneming in-

het ledenregister, houdt deze bekendmaking tevens de instemming in om slls-
kennisgevingen en mededelingen alsmede de oproepingen voor een vergadering-
langs elektronische weg toegezonden te krijgen.
ln het register zullen alle leden van de combinatie zomede de gevolmachtigde,-
bedoeld in artikel 3.2, als zodanig, ook indien hij reeds deel van de combinatie-
uitmaakt, onder vermelding van de naam van de combinatie, zo de combinatie een-
naam heeft, worden ingeschreven.
lndien de combinatie een commanditaire vennootschap
beherend vennoten, alsmede de in artikel 3.2 bedoelde

is, worden slechts de-
gevolmachtigde als zodanig-

ingeschreven.
Het register is ter inzage van de leden.
Een door het bestuur gewaarmerkt afschrift van het ledenregister wordt {en k2nfels-
van het handelsregister neergelegd bij de inschrijving van de coóperatie.

5.6. lndien een lid ophoudt te voldoen aan de vereisten van artikel 3.1, of ingeval Tisht-
wijzigingen voordoen in de samenstelling van een combinatie als bedoeld in sdiksl-
3.2, is dat lid of die combinatie verplicht daarvan onvenvijld schriftelijk dan wel yi2-
elektronischewegkennistegevenaanhet[g5{uur'

6. EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
6.1 . Het lidmaatschap eindigt:

(a) door de dood van het lid;
(b) indien een lid-rechtspersoon ophoudt te bestaan, onverminderd het bepaalde in-

artikel 6.6;
(c) door opzegging;
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6.2. Opzegging kan geschieden zowel door het lid als door de coóperatie.
Zij moet schriftelijk dan wel via elektronische weg geschieden. lndien de opzegging-
via elektronische weg geschiedt, wordt de opzegging pas geacht te zijn geschied-
WanneerdoorofnamenShetbestuurdeopzeggingschriftelijkdanvyg|yi2-
elektronischewegisbevestigdaanhetliddiedeopzeggingheeftverstuurd'-

6.3. Opzegging door een lid is alleen mogelijk tegen het einde van een boekjaar, met-
inachtneming van een termijn van ten minste drie maanden..-
Opzegging doo
(a) indien van

voortduren

reenlidkanevenwelmetonmiddellijkeinganggeschieden
hem redelijkenrvijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten-

verlies van één of meer vereisten voor het lidmaatschap, als bedoeld-

van wijziging in de samenstelling van een combinatie;
van toetreding van een lid van de coóperatie tot een combinatie
artikel 6.4 bedoelde besluit staat geen beroep open op de algemene-

(b) binnen een maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting y2n fls-
coóperatie in een andere rechtsvorm of tot fusie of splitsing, bedoeld in Titel 2:7-
Burgerlijk Wetboek;

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

Het bepaalde in artikel 6.3(c) vindt geen toepassing indien het gaat om wijziging van-
geldelijke rechten en verplichtingen.

6.4. Opzegging door de coóperatie kan met onmiddellijke ingang geschieden en is alleen-
mogelijk:
(a) in geval van

in artikel 3.1 ;

(b)wanneerredelijkeruvijsnietvandecoóperatiegevergdkanwordenhet-
lidmaatschap te laten voortduren, en wel krachtens besluit van het bestuur;-

(c) ingeval een combinatie wordt ontbonden;
(d) in geval
(e) in geval

6.5. Tegen het in
vergadering

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

7. ONTZETTING UIT HET LIDMAATSCHAP
7.1. Ontzetting uit het lidmaatschap kan geschieden, indien een lid in strijd handelt met de-

statuten of reglementen, of met besluiten van de coóperatie of de coóperatie op-
on redel ij ke wtjze benadeelt.

7 .2. De ontzetting geschiedt bij besluit van het bestuur.
Het lid wordt ten spoedigste schriftelijk dan wel via elektronische weg van het besluit,-
met opgave van redenen, in kennis gesteld.
Het lid heeft gedurende een maand na ontvangst van die kennisgeving recht van-
beroep op de algemene vergadering.
Het beroep wordt bij aangetekende brief, gericht aan het bestuur, ingesteld.
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ln geval van ontzetting eindigt het
beroepstermijn, of, indien beroep

lidmaatschap met
is ingesteld, op de
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het verstrijken van de
dag waarop het besluit tot

ontzetting wordt bekrachtigd.
Gedurende de beroepstermijn en hangende dit beroep is het lid in de uitoefening van-
zijn lidmaatschapsrechten geschorst, ook ten aanzien van eventuele functies, welke-
het in de coóperatie bekleedt, met dien verstande dat het geschorste lid toegang heeft-

tot de algemene vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld en-
bevoegd is daarover het woord te voeren

8.

8.1 .

9.

AANSPRAKELIJKHEID
ijdeontbindingvandecoóperatielidzijn,nochzij,vanwiehet-
voordien is beëindigd, zijn tegenover de coóperatie voor ssn {sksrt-

Noch zij die b
lidmaatschap
aansprakelijk.
OVEREENKOMSTEN
Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het wijzigen van de met de leden in ds-
uitoefening van haar bedrijf aangegane overeenkomsten, mits de coóperatie flg7s-
bevoegdheid in de overeenkomst op duidelijke wijze heeft voorbehouden.-

10. ORGANEN
De coóperatie kent de volgende twee organen:
(a) het bestuur; e

(b) de algemene vergadering;
11. BESTUUR, TAAK EN BENOEMING
11.1 De coóperatie kent een bestuur, bestaande uit negen (9) bestuurders, voortkomend-

uit de bij de Coóperatie aangesloten Agrarische Natuur Verenigingen en, i6flisn-
hierover overeenstemming is binnen het bestuur, uit één door de aangesloten ANV-en-

aangewezen LTO-organisatie.
11.2. Het bestuur is, behoudens de beperkingen volgens deze statuten, belast met het-

besturen van de coóperatie.
11.3. Bestuurders worden benoemd aan de hand van een door het bestuur op te stellen-

profielschets, welke profielschets door de algemene vergadering wordt goedgekeurd.-
11'4.Debestuurdersworden,metinachtnemingvandeinartikel11.3bedoelde-

profielschets, door de algemene vergadering benoemd op de volgende wijze:-
(a) één bestuurder wordt benoemd op bindende voordracht van Landschapsfsnds-

Enschede, dan wel zijn rechtsopvolger(s);
(b) één bestuurder wordt benoemd op bindende voordracht van de Stichting Vitaal-

Platteland Hardenberg dan wel zijn rechtsopvolger(s);
(c) één bestuurder wordt benoemd op bindende voordracht van Agrarische

NatuurverenigingHooltwark,danwelzijnrechtsoPvol9er(s)i-
één bestuurder wordt benoemd op bindende voordracht van Agrarische
NatuurverenigingLandenSchap,danwelzijnrechtsoPvol9er(s);-
één bestuurder wordt benoemd op bindende voordracht van Agrarische
Natuurvereniging De Ommer-Marke, dan wel zijn rechtsopvolger(s);

(f) éen bestuurder wordt benoemd op bindende voordracht van

(d)

(e)

LandschapsverenigingDeReggestreek,danwelzijnrechtsopvolger(s);-
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(g) één bestuurder wordt benoemd op bindende voordracht van Agrarische
Natuurvereniging Groen Salland, dan wel ziln rechtsopvolgers;

(h)éénbestuurderwordtbenoemdopbindendevoordrachtdoorNatuuren-
Vogelwerkgroep De Grutto, dan wel ziln rechtsopvolger(s);

(i) één bestuurder kan wordt worden benoemd op bindende voordracht door LTO-
Noord, dan wel zijn rechtsopvolger(s), nadat hierover een besluit is genomen door
het zittende bestuur

1 1 .5. Aan een voordracht als bedoeld in artikel 11.4 kan de algemene vergadering steeds-
het bindend karakter ontnemen bij een besluit, genomen met een meerderheid v6n-
ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen en mits ter vergadering tep-
minste twee derden van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is.-
Z\nin een dergelijke vergadering niet ten minste twee derden van de leden aanwezig-
of vertegenwoordigd, dan zal, met inachtneming van het in artikel 17.1 bepaalde, een-
tweede vergadering worden bijeengeroepen, te houden uiterlijk dertig dagen ns ds-
eerste, die alsdan, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, mits-
met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen, een geldig-
zodanig besluit kan nemen.
lndien de bindende voordracht niet wordt doorbroken door de algemene vergadering,-
geldt de voorgedragen kandidaat als benoemd.
lndien een voordrach
voordracht is ontnom

t als hiervoor bedoeld ontbreekt of het bindende karakter aan de-
en, is de algemene vergadering vrij in haar keuze

1 1.6. Een bestuurder wordt benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaren, ms{-
dienverstandedattenzijeenbestuurderopeeneerderedatumaftreedt,z|n-
bestuursperiode eindigt na afloop van de algemene vergadering die gehouden wordt-
nadat vier jaren na zijn laatste benoeming ziln verstreken.
Een bestuurder kan met inachtneming van de voorgaande zin maximaal twee ksgr'-
worden herbenoemd.

11.7 . Een bestuurder kan
en ontslagen , één en

door de algemene vergadering te allen
ander met inachtneming van het hierna

tijde worden gescho;sf-
in dit artiket 11_

bepaalde.
11.8. lndien de algemene

vergadering binnen d

ontslag, hetzij tot oph

vergadering een bestuurder heeft geschorst dient de algemene-
rie maanden na ingang van de schorsing te besluiten, hetzij tot-
effing of handhaving van de schorsing; bij gebreke daarvan-

vervalt de schorsing.
Een besluit tot h
en de schorsing
ingaande op de

andhaving van de schorsing kan slechts eenmaalworden genomen-
kan alsdan ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden-
dag, waarop de algemene vergadering het besluit tot handhaving-

heeft genomen.
lndien de algemene vergadering niet binnen de in de vorige zin gestelde termijn {e{-
ontslag of tot opheffing van de schorsing heeft besloten, vervalt de schorsin
Een geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene-
vergadering te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.-
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11.9. Een besluit tot schorsing of ontslag van een bestuurder kan door de algemene
vergadering, tenzij dit op voorstel van het bestuur geschiedt, slechts worden genomen-
met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmêh ,-
mits ter vergadering twee derden van de stemgerechtigde leden aanwezig ef-
rys;{sg gp1,r,,oord 

i gC i g.

Zijn in een van de in dit artikel 11.9 bedoelde vergaderingen niet ten minste {vyss-
derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan zal, met inachtneming van-
het in artikel 17.1 bepaalde, een tweede vergadering worden bijeengeroepen, fs-
houden uiterlijk dertig dagen na de eerste, die alsdan, ongeacht het aantal aanwezige-
of vertegenwoordigde leden, mits met een meerderheid van twee derden ysn fls-
uitgebrachte stemmeh, een geldig zodanig besluit kan nemen.

12. BESTUUR, BEZOLDIGING EN BELET EN ONTSTENTENIS
12.1. De algemene vergadering stelt de vacatiegelden en eventuele vergoeding van de-

bestuurders vast
12.2.ln geval van belet of ontstentenis van één of meer bestuurders zijn de overblijvende-

bestuurders of is de enig overblijvende bestuurder met het gehele bestuur [slssf.-
ln geval van belet of ontstentenis van alle bestuurders berust het bestuur van fls-
coóperatie tijdelijk bij een door de algemene vergadering, al dan niet uit zijn midden,-
daartoe aangewezen persoon.
Bij belet of ontstentenis van alle bestuurders zonder dat een persoon is aangewezen-
die tijdelijk met het bestuur is belast, of in het geval die persoon niet in staat is 6f-
weigert het bestuur tijdelijk op zich te nemen, zal iedere lid het recht hebben om een-
algemene vergadering bijeen te roepen om een bestuurder te benoemsn sf ssn-
persoon aan te wijzen die in staat en bereid is het bestuur tijdelijk op zich {s nsrnsn.-

13.BESTUUR'DAGELlJKSBESTUUR'coMMlSslES,REGLEMENTEN-
BESLUITVORMING

13.1 . Het bestuur kan, met inachtneming van deze statutefl, een reglement opstellen ,-
waarin aangelegenhedeh, hem betreffende, worden geregeld.
Voorts kunnen de bestuurders, al dan niet bij reglement, hun werkzaamhsflsn-
onderling verdelen.

13.2. Het bestuur kan uit zijn midden een dagelijks bestuur instellen belast msf ds-
dagelijkse gang van zaken van het bestuur.
Het aantal bestuurders in het dagelijks bestuur wordt door het bestuur vastgesteld.-

13.3. Het bestuur kan al dan niet uit zijn midden commissies instellen en kan bij een-
schriftelijk vastgelegde taakverdeling bepalen met welke taak een commissie zal z4n-
belast.
Het bestuur bepaalt de omvang en de samenstelling

13.4. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een
van de commissies.
secretaris en ee

penningmeester aan
13.5. Het bestuur besluiit met volstrekte meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen heeft, mits er meer dan twee bestuurders in functie zijn, de-
voorzitter een beslissende stem. Zijn er (tijdelijk) twee bestuurders in functie dan is het
voorstel verworpen
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13.6. Bestuurders kunnen zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde-
medebestuurder doen vertegenwoord igen.

AandeeisvanschriftelijkheidwordteVeneensvoldaanindiendevolmacht-
elektronisch is vastgelegd.

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

13.8. Een bestuurder neemt niet deelaan de beraadslaging en besluitvorming binnen het-
bestuur over een ondenruerp waarbij hij een direct of indirect persoonlijk belang heeft-
dat tegenstrijdig is met het belang van de coóperatie en de met haar verbonden
onderneming. Het besluit wordt in dat geval genomen door de overige [ss{uuldsrs.-
lndien alle bestuurders een tegenstrijdig belang hebben als hiervoor bedoeld, dsn-
wordt het besluit alsnog genomen door het bestuur met goedkeuring van de algemene
vergadering

13.9. De algemene vergadering kan besluiten dat alle besluiten van het bestuur dis 2isn-
op bepaalde, door de algemene vergadering vast te stellen en duidelijk emesfirsvsn-
rechtshandelingenaandegoedkeuringVandealgemenevergaderingzijn-
ondennrorpen. Dit besluit wordt schriftelijk ter kennis van het bestuur gebracht.-
Omschrijven welke besluiten dit betreft.

14. VERTEGENWOORDIGING
14.1 . De coóperatie wordt vertegenwoordigd door het bestuur.

De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk-
handelende bestuurders.

14.2.ln alle gevallen waarin de coóperatie een tegenstrijdig belang in de zin vsn srtiksl-
2:47 Burgerlijk Wetboek heeft met één of meer bestuurders wordt zij

vertegenwoordigd op de wijze als bepaald in artikel 14.1 , onverminderd hetgeen-
dwingendrechtelijk in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is bepaald.

15. PROCURATIEHOUDER
Het bestuur kan aan één of meer personen, al dan niet in dienst van de coóperatie ,-
procuratie of anderszins doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid vgdsnsn.-
Tevens kan het bestuur aan personen als in de vorige zin bedoeld, alsook aan andere-
personen, mits in dienst van de coóperatie, zodanige titel toekennen, als hy zal-
verkiezen.

16. ALGEMENE VERGADERING, SAMENSTELLING EN VERGADERINGEN
16.1. De algemene vergadering van de coóperatie wordt gevormd door alle leden van de-

coóperatie, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 4.3 en7.2.
16.2.ln elk boekjaar wordt uiterlijk in de zesde maand na het einde van het boekjaar ten-

minste één vergadering van de algemene vergadering gehouden.
De agenda voor deze vergadering bevat de volgende ondenruerpen:
(i) de behandeling van het schriftelijk jaarverslag van het bestuur omtrent de zaken-

vandecoóperatieenhetgevoerdebestuur,VoorzoVerditjaarverslagis-
opgesteld;

(ii) de vaststelling van de jaarrekening.
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Voorts wordt in deze vergadering behandeld hetgeen door het bestuur verder op de-
agenda is geplaatst.
De in de artikelen 16.2(i) en 16.2(ii) bedoelde onderwerpen behoeven op die agenda-
niet te worden opgenomen, indien de termijn voor het opmaken van de jaarrekening-
en het overleggen van het jaarverslag is verlengd of een voorstel daartoe op die-
agenda is geplaatst

16.3. Verder worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls het bestuur dit nodig-
oordeelt.

16.4. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door middel van een schriftelijks-
oproeping aan elk lid afzonderlijk gericht. De oproeping moet ten minste zeven dagen-
voor de dag van de vergadering worden gedaan.
lndien het lid van de coóperatie hiermee instemt, kan de oproeping geschieden door-
een langs elektronische weg toegezonden, leesbaar en reproduceerbaar bericht aan-
het adres dat door hem voor dit doel aan de coóperatie bekend is gemaakt

16'5.lndienhetbestuurditbepaaltkanaandevergaderingenvanleden\^/9r{gn-
deelgenomen en gestemd door middel van een elektronisch communicatiemiddel-
indien dit bij de oproeping is vermeld.

16.6. lndien het bestuur dit heeft bepaald en zulks bij de oproeping is vermeld, is ieder lid-
bevoegd om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, door middel vqn ssn-
elektronisch communicatiemiddel aan de vergadering van leden deelte nemen, daarin
het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, mits het lid via het elektronisch-
communicatiemiddel kan worden gerdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van-
de verhandelingen ter vergadering en kan deelnemen aan de beraadslaging.-

16.7. Het bestuur is bevoegd bij reglement voonruaarden te stellen aan het gebruik van het-
elektronisch comm unicatiemiddel.
lndienhetbestuurvandezebevoegdheidgebruikheeftgemaakt,wordende-
voorwaarden bij de oproeping bekendgemaakt.

16.8. Stemmen die voorafgaand aan de vergadering van leden via een elektronisch-
communicatiemiddel worden uitgebracht, maar niet eerder dan op de dertigste dag-
voor die van de algemene vergadering, worden gelijkgesteld met stemmen flis fsn-
tijde van de vergadering worden uitgebracht.

16.9. De leden van het bestuur en van de algemene vergadering hebben te allen tijde-
recht op toegang tot de vergadering van leden.

16.10.DevoorzitterVaneenvergaderingvanledenisbevoegdniet-ledentotde-
vergaderingen of tot door hem te bepalen gedeelten daarvan toe te laten.

17 . ALGEMENE VERGADERING, BESLUITVORMING
17.1. leder lid heeft het recht op het uitbrengen van één stem in de algemene vergadering,

met inachtneming van het bepaalde
Blanco stemmen en ongeldige stem
leder lid kan zich ter vergadering do

in de artikelen 4.3 en 7.2.
men worden geacht niet te zijn uitgebracht.
or een ander lid of door een bestuurder flssn-

vertegenwoord igen, m its schriftelij k.

AandeeisvanschriftelijkheidwordteVeneenSvoldaanindiendevolmacht-
elektronisch is vastgelegd.
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Een lid, niet zijnde een bestuurder, kan ten hoogste één lid vertegenwoordigen
17.2.Besluitenvandealgemenevergaderingwordengenomenmetvolstrekte-

meerderheid van stemmen, tenzij deze statuten of de wet een grotere meerderheid-
voorschrijven.

17.3. Bij staking van stemmen
is het voorstel verworpen.

over andere onderwerpen dan de benoeming van personen-

17.4. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van-
een stemming is beslisssnd.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd vvsp{-
over een niet-schriftelijk vastgelegd voorstel.

17.5. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter ds-
juistheiddaarvanbetwist,danvindteennieuwestemmingplaatsindiende-
meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk
of schriftelijk geschiedde, een lid dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijks-
stemming.

17.6. Besluitvorming door alle leden kan, nadat de bestuurde(s) in de gelegenheid is (zijn).
gestelddaaromtrentteadviseren,ookopanderewijzedatineenalgemene-
vergadering plaatsvinden, mits de stemgerechtigde leden zich per brief of langs-
elektronische weg met algemene stemmen voor het voorstel hebben vsd(lssrfl.-

17.7'Desecretarisvanhetbestuur,danweleendoordevoorzitteraantewijzen-
secretaris,isbelastmethethoudenvande6gfu|g6.

17.8. De notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en-
de secretaris van de desbetreffende vergadering dan wel vastgesteld door een-
volgende vergadering; in het laatste gevalworden zij ten blijke van vaststelling flee;-
devoorzitterendesecretarisvandievolgendevergaderingondertekgnd.-

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

í8. REGLEMENTEN
18.1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement en eventuels 6ndgps-

reglementen vaststellen. Deze mogen geen bepalingen bevatten, in strijd me{ fls-
statuten.

18.2. Vaststelling of wijziging van het huishoudelijk reglement of enig ander reglement van-
de coóperatie vindt plaats bij besluit van de algemene vergadering, met inachtneming-
van het bepaalde in artikel 17 .

19. BOEKJAAR, JAARREKENING EN JAARVERSLAG
19.1 . Het boekj aar van de coóperatie is gelijk aan het kalenderj aar.
19.2. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar, behoudens verlenging vsn fls7s-

termijn door de algemene vergadering met ten hoogste vijf maanden op grond van-
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bijzondere omstandigheden, wordt door het bestuur de jaarrekening (bestaande uit de-
balans en de winst- en vediesrekening met toelichting) opgemaakt.
De jaarrekening gaat vergezeld van de verklaring van de accountant, bedoeld in-
artikel 19.4, tenzij daartoe voor de coóperatie geen verplichting bestaat op grond van-

wet- en/of regelgeving.
r alle bestuurders.
meer van hen, dan wordt daarvan onflsr-

opgaaf van de reden melding gsrnss(f.
19.3. De coóperatie zorgl, dat de opgemaakte jaarrekening en het jaarverslag voor zover-

dit is opgemaakt, vanaf de dag van de oproeping voor de algemene vergadering,-
bestemdtothunbehandeling,tenkantorevandecoóperatieaanwezigzijn'-
De leden kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.

19.4 De coóperatie verleent opdracht aan een registeraccountant of een snfls1s-
accountant, als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek, beiden aan te duiden als:-
accountant, om de door het bestuur opgemaakte jaarrekening te ondezoeken-
overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:393lid 3 Burgerlijk Wetboek.
Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd of, 7s QsTs-
daartoe niet overgaat, het bestuur
De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en geeft de-
uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer.
De algemene vergadering alsook het bestuur, indien deze de opdracht heeft verstrekt,-
kan de aan de accountant verleende opdracht met inachtneming van het daarover in-
de wet bepaalde, intrekken.

19.5. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is geweest, zal aan.

de algemene vergadering het voorstelworden gedaan om decharge te verlenen aan-
de bestuurders voor het door hen in het betreffende boekjaar gevoerde beleid voor-
zovet van dat beleid uit de jaarrekening blijkt of in de vergadering van de algemene-
vergadering mededelinge n zijn gedaan.
lndien de coóperatie overeenkomstig artikel 19.4 verplicht is opdracht tot onderzoek-
van de jaarrekening aan een accountant te verlenen en de algemene vergaderin
geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van de accountant, l€n ds-
jaarrekening niet worden vastgesteld, tenzij onder de overige gegevens een wettige-
grond wordt medegedeeld waarom die verklaring ontbreekt.

19.6. Van de winst, zoals die uit de jaarrekening blijkt, zal een door het bestuur te bepalen-
gedeelte worden gereserveerd.

19.7. Het na inachtneming van het in artikel 19.6 resterende, zal onder hen, die in hsf-
desbetreffende boekjaar (of een gedeelte daarvan) lid waren, worden verdeeld naar-
rato van het bedrag van subsidie dat door de coóperatie in het desbetreffenfls-
boekjaar aan het desbetreffende lid is toegekend.

19.8. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slsshfs-
worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat.

20. STATUTENWIJZIGING, JURIDISCHE FUSIE,

op de coóperatie van toepassing zijnde
De jaarrekening wordt ondertekend doo
Ontbreekt de ondertekening van een of

SPLTTSING EN ONTBTNDTNG_
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bijzondere omstandigheden, wordt door het bestuur de jaarrekening (bestaande uit de-
balans en de winst- en verliesrekening met toelichting) opgemaakt.
De jaarrekening gaat vergezeld van de verklaring van de accountant, bedoeld in-
artikel 19.4, tenzij daartoe voor de cooperatie geen verplichting bestaat op grond van-
op de coóperatie van toepassing zijnde wet- en/of regelgeving.
De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders.
Ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan endsr-
opgaaf van de reden melding gemaakt.

19.3. De coóperatie zorgt, dat de opgemaakte jaarrekening en het jaarverslag voor zover-
dit is opgemaakt, vanaf de dag van de oproeping voor de algemene vergadering,-
bestemd tot hun behandeling, ten kantore van de coóperatie aanwezig zijn.-
De leden kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.

19.4Decoóperatieverleentopdrachtaaneenregisteraccountantofeen6nflg1g-
accountant, als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek, beiden aan te duiden als:-
accountant, om de door het bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken-
overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:393lid 3 Burgerlijk Wetboek.
Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd of, 7s flsTs-
daartoe niet overgaat, het bestuur
De accountant brengt omtrent zijn ondezoek verslag uit aan het bestuur en geeft de-
uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer.
De algemene vergadering alsook het bestuur, indien deze de opdracht heeft verstrekt,-
kan de aan de accountant verleende opdracht met inachtneming van het daarover in-
de wet bepaalde, intrekken.

19.5. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is geweest, zal aan
de algemene vergadering het voorstel worden gedaan om decharge te verlenen aan-
de bestuurders voor het door hen in het betreffende boekjaar gevoerde beleid voor-
zovet van dat beleid uit de jaarrekening blijkt of in de vergadering van de algemene-
vergadering mededelinge n zajn gedaan.
lndien de coóperatie overeenkomstig artikel 19.4 verplicht is opdracht tot onderzoek-
van de jaarrekening aan een accountant te verlenen en de algemene vergaderin
geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van de accountant, k2n 6ls-
jaarrekening niet worden vastgesteld, tenzij onder de overige gegevens een wettige-
grond wordt medegedeeld waa

19.6. Van de winst, zoals die uit de
rom die verklaring ontbreekt.
jaarrekening blijkt, zal een door het bestuur te bepalen-

gedeelte worden gereserveerd .

19.7. Het na inachtneming van het in artikel 19.6 resterende, zal onder hen, die in hsf-
desbetreffende boekjaar (of een gedeelte daarvan) lid waren, worden verdeeld naar-
rato van het bedrag van subsidie dat door de coóperatie in het desbetreffenflg-
boekjaar aan het desbetreffende lid is toegekend.

19.8. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slssh{s-
worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat.

20. STATUTENWIJZIGING, JURIDISCHE FUSIE, SPLITSING EN ONTBINDING-
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20.1. De algemene vergadering is bevoegd te besluiten tot statutenwijziging, juridische-
fusie of splitsing.

20'2.Dealgemenevergaderingkanslechtsbesluitentotstatutenwijziginginflign-
gedurende een periode van ten minste vijf dagen voor de algemene vergadering tot-
na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden, een afschrift van het-
voorstel tot wijziging van de statuten, in welk afschrift de voorgedragen wijziging-
woordelijk moet zijn opgenomen, ten kantore van de coóperatie voor de leden van de-
coóperatie ter inzage is gelegd.

20.3.Tenzij het voorsteltot statutenwijziging, juridische fusie of splitsing is gedaan fleep-
het bestuur, wordt het besluit van de algemene vergadering tot statutenwijziging,-
juridische fusie of splitsing genomen met een meerderheid van ten minste {vysg-
derdenvandeuitgebrachtestemmen,ineenvergaderingVandealgemene-
vergaderingwaarintenminstetweederdenVandeledenvandealgemene-
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

Zijn in een dergelijke vergadering niet ten minste twee derden van de leden aanwezig-
of vertegenwoordigd, dan zal, met inachtneming van het in artikel 17.1 bepaalde, een-
tweede vergadering worden bijeengeroepen, te houden uiterlijk dertig dagen n6 fls-
eerste, die alsdan, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, mits-
met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen, een geldig-
zodanig besluit kan nemen
Wanneer het voorstel tot statutenwijziging, juridische fusie of splitsing is gedaan door-
het bestuur, wordt het besluit van de algemene vergadering tot statutenwijziging,-
juridische fusie of splitsing genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte-
stemmen

20.4.ledere bestuurder is bevoegd de voor de wijziging van de statuten vereiste notariële-
akte te verlijden.

21 . ONTBINDIN
21 .1 . De coóperatie wordt ontbonden:

(a) door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, genomen op-
de wijze als bedoeld in de artikelen 20.3;

(b) door de rechter in de gevallen die de wet bepaalt;
(c) in alle andere gevallen genoemd in artikel 2:19 Burgerlijk Wetboek.
Het in artikel 21.1(a) bedoelde geval is het bestuur met de vereffening belast; fls-
algemene vergadering is evenwel bevoegd om de vereffening op te dragen aan een oí
meer andere vereffenaars.

21.2. Helgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen van de coóperatie is-
overgebleven, wordt onder de leden gelijkelijk verdeeld.

21.3.GedurendezeVenjarennaafloopvandevereffeningblijvendeboekenen-
bescheidenvandecoóperatieberustenonderdegene,diedaartoefl991dg-
vereffenaars is aangewezen.

22. EERSTE BOEKJAAR
Het eerste boekjaar van de coóperatie eindigt op éénendertig december tweeduizend-
vijftien
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Dit artikel en het bijbehorende opschrift vervallen na afloop van het eerste boekjaar.-
23. DONATEUR
23.1. Donateurs zijn 24, die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten. Het bestuur is-

bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te beëindigen.
23.2. Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de coóperatie een geldelijke bijdrage te betalen-

waarvan de minimale omvang door het bestuur wordt vastgesteld.
23.3. Donateurs hebben geen andere rechten en/of verplichtingen dan die bij of krachtens-

de statuten of reglementen zijn toegekend en /of ztjn opgelegd.
Slotverklaringen
Ten slotte verklaarden de comparanten dat:5r rtYa a

(a) in afwijking van het bepaalde in artikel 11, voor de eerste maal het bestuur van fls-
coóperatie uit acht (8) leden bestaat, te weten:
1. de comparant de heer Harmen Jan MENKVELD sub 1 genoemd, namens Groen-

Salland, in de functie van veqr2iffsp'
2. de comparante mevrouw Antoinette Petronella Wilhelmina BOVENDEERT sub-

2 genoemd, namens Ommer-Marke, in de functie van secretaris;
3. de comparant de heer Henricus Bernardus Antonius GRIMBERG su[ $-

genoemd, h?mens Hooltwark, in de functie van penningmeester;

de heer Hendrik EsbeÉ Jan NEURINK, wonende te7675 TB Bruinehaar-
(gemeente Twenterand), Gravenlandweg 7, geboren te Almelo op dertig april-
negentienhonderd vijfenzeventig, zich legitimerende met zijn identiteitskaart met-
kenmerk lR816HJP5, uitgegeven te Twenterand op negen februaritweeduizend-
elf, gehuwd, namens Land en Schap, als gewoon bestuurslid
de heer Johannes Wilhelmus Antonius BOSMAN, wonende te 7782 PP De-
Krim (gemeente Hardenberg), Hoofdweg 68, geboren te Gramsbergen op-
veertien juni negentienhonderd negenenveertig, zich legitimerende met zijn-
paspoort met kenmerk NPFTRPFJS, uitgegeven te Hardenberg op dertien-
december tweeduizend twaalf, gehuwd, namens SVP Hardenberg, als gewoen-
!r^^+,., ,-^liA,

de heer Willem BOOM, wonende te7641 PR Wierden, Hexelseweg 52 B,-
geboren te Almelo op eenentwintig juni negentienhonderd zesenvijftig, Tigh-
legitimerende met zijn paspoort met kenmerk NP7F7RDC3, uitgegeven fs-
Wierden op twaalf juli tweeduizend elf, gehuwd, namens De Reggestreek, 2ls-
gewoon bestuurslid'

7 . de heer Leonardus Marcellinus Joseph ROUHOF, wonende te 7623 CH Borne,-

Zevenblad 3, geboren te Ambt Delden op negen juni negentienhonderd
zevenenvijftig,zichlegitimerendemetzijnidentiteitskaartmetkenmerk-
lLgF212B7, uitgegeven te Borne op veertien februari tweeduizend fryaslf,-
gehuwd, namens De Grutto, als gewoon bestuurslid; e

8. de heer Henk Anton VARVIK, wonende te 7536 PG Enschede, Lappenpad 125,-
geboren te Enschede op veertien november negentienhonderd tweeënzestig, zich.

legitimerende met zijn paspoort met kenmerk NRRC9SFH1, uitgegeven fs-

4.

5.

6.

of

c-
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(b) de

Enschede op achttien juni tweeduizend dertien, gehuwd, hdmens
Landschapsfonds Enschede, als gewoon bestuurslid;

Oprichters de eerste leden van de coóperatie vormen.
SLOT
De verschenen personen zijn
personen is door mij, notaris,

mij, notaris, bekend
aan de hand van de

en de identiteit van
hiervoor vermelde

de verschenen-
en daartoe bestemde-

documenten vastgesteld.
Deze akte is verleden te
deze akte vermeld.

Delden, gemeente Hof van Twente, op de datum in het hoofd van-

eakteisaanhenopgegeVenentoegelicht.DeVerSchenen-
rd op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen en-
n de akte van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen-
gevolgen die voor partijen uit de akte voortvloeien.
akte beperkt voorgelezen en door de verschenen

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

/t'/'

-/'''*-/-'

De zakelijke inhoud van d
personen hebben verklaa
tijdig voor het verlijden va
en te ziln gewezen op de
Onmiddellijk daarna is de personen en-
mij, notaris, ondertekend.
(Volgt ondertekening)


