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OPRICHTING COOPERATIE ZUIDENWIND U.A.

Heden, achtentwintig juli tweeduizendelf, verschenen voor mij, Mr.
Vivianne Johanna Maria Kerkhofs, kandidaat-notaris, hierna te noemen ---
notaris, als waarnemer van Mr. Johannes Antonius Petrus Dings, notaris--
in de gemeente Peel en Maas:----
a. de heer Leonardus Remigius Huybregts, geboren te Heerlen op -----

vijfentwintig november negentienhonderdvierenvijftig, houder van een -
Nederlands paspoort met nummer NUKHJH596, wonende te 6043 HL
Roermond, Kasteel Hillenraedtstraat 1 10, gehuwd; --------

b. de heer Theodoor Marie Johan Parren, geboren te Thorn op dertien-
december negentienhonderdachtenzeventig, houder van een
Nederlandse identiteitskaart met nummer IRRBDRCKI, wonende te ---
6017 CC Thorn, Luiksestraat B, ongehuwd en niet geregistreerd als----
partner.---

De verschenen personen verklaarden bij deze akte een coóperatie op te--
richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen:
NAAM EN ZETEL EN DUUR
Artikel 1------------
L De coóperatie draagt de naam: Coóperatieve vereniging ----------------

Zuidenwind U.4..--
2. Zij is gevestigd te Thorn, gemeente Maasgouw.
3. De coóperatie wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
DOEL EN MIDDELEN
Artikel 2
1. De coóperatie heeft ten doel:

a. het stimuleren van het gebruik van duurzame energiebronnen. ------
b. het op duurzame wijze produceren en doen produceren van

energie, direct of indirect ten behoeve van de leden, alles in de -----
ruimste zin,in de provincie Limburg en aangrenzend gebied.

c. Het bevorderen van het efficiënt gebruik van energie. ----------
2. Zij tracht het doel te bereiken door:

a. het geven van voorlichting over de opwekking en het gebruik van --
energie uit duurzame bronnen;

b. het uitoefenen van een bedrijf ten behoeve van de leden;
c. de verwerving, oprichting en exploitatie van één of meer

windturbines en/of andere vormen van duurzame-------
energieopwekking;

d. het oprichten van, het deelnemen in of het samenwerken met
organisaties met een aan het doel van de coóperatie verwante------
doelstelling of een doel dat daaraan bevorderlijk kan zijn --------

e. in het kader van haar onderneming overeenkomsten met haar-------
leden te sluiten; de coóperatie is ook bevoegd overeenkomsten met
derden te sluiten;

f. het venruerven van de benodigde middelen voor de exploitatie en---
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financiering van haar activiteiten; het financieren van toepassingen
voor het gebruik van duurzame energiebronnen;

g. alle overige wettige middelen.-
LIDMAATSCHAP EN DAARAAN VERBONDEN RECHTEN EN-------------
VERPLICHTINGEN
Artikel 3
1. Als lid van de coóperatie kunnen toetreden personen van achttien jaar

en ouder en rechtspersonen.
2. Als jeugdlid van de coóperatie kunnen ook minderjarigen toetreden ----

vanaf zestien (16) jaar. lndien een jeugdlid meerderjarig wordt, gaat hij
tot de leden behoren.--
Jeugdleden zijn geen inschrijfgeld verschuldigd.
De aanmelding voor lidmaatschap impliceert dat lid akkoord gaat met -
de inhoud van de statuten en verklaart akkoord te gaan met de----------
doelstellingen van de coóperatie. -------
Het bestuur beslist binnen drie maanden nadat zij een verzoek daartoe
heeft ontvangen over de toelating als lid.
De aanvraag tot het lidmaatschap en de mededeling van toelating------
gesch ieden schriftel ij k. ----------
Bij niet-toelating wordt dit schriftelijk aan de aanvrager medegedeeld.--
Nieuwe leden betalen eenmalig inschrijfgeld. De hoogte hiervan wordt
door het bestuur vastgesteld. Het inschrijfgeld draagt het karakter van-
risicodragend kapitaal en wordt aangewend voor de exploitatie van de
coóperatie

Artikel 4 -------------:------------------------
Van ieder lid wordt verwacht daï zijlhij bereid is een lening te verstrekken -
aan de coóperatie. Uiterlijk drie maanden na aanvang van het
lidmaatschap zal hiertoe een intentieverklaring ter ondertekening worden -
aangeboden. lndien het lid van het verstrekken van de lening afziel, is het
bepaalde in artikel B lid 1 sub c. van toepassing en kan de coóperatie het-
I idmaatschap opzeggen. ---------
Artikel 5------------
Schorsingen kunnen worden opgelegd door het bestuur voor een bij--------
huishoudelijk reglement vast te stellen maximum periode. Gedurende de--
periode dat een lid geschorst is, heeft hij geen toegang tot een
ledenvergadering en kan hij aldaar niet aan stemming deelnemen, tenvijl -
hem bovendien gedurende deze periode ook andere aan het lidmaatschap
verbonden rechten kunnen worden ontzegd.
Artikel 6------------
De coóperatie kan het batig saldo van de exploitatie geheel of gedeeltelijk
reserveren dan wel geheel of gedeeltelijk uitkeren aan de leden--
AANSPRAKE LIJKHEID
Artikel 7 ------------
De leden zijn, behoudens voor het inschrijfgeld dat bij het begin van het---
lidmaatschap moet worden betaald, niet aansprakelijk voor de schulden---
van de coóperatie, noch tijdens hun lidmaatschap noch later, noch voor ---
een tekort in geval van een ontbinding of gerechtelijke vereffening.----------
EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
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Artikel I ----------------
1. Het lidmaatschap eindigt:

a. Door overlijden van het lid, dan wel ontbinding indien het een--------
rechtspersoon betreft

b. Door opzegging door het lid.----------
c. Door opzegging namens de coóperatie. Dit kan geschieden

wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het--------
lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn ----
verplichtingen jegens de coóperatie niet nakomt, wanneer ------------
redelijkeruvijs van de coóperatie niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren.

d. Door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer ----
een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der --------
coóperatie handelt, of de coóperatie op onredelijke wijze benadeelt.

De opzegging of ontzetting dienen schriftelijk te geschieden. -------------
Opzegging namens de coóperatie geschiedt door het bestuur. -----------
Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden met------------
inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Echter kan het----
lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van het lid -----------
redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten --------
voortduren
Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het ------
lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op --
de datum waartegen was opgezegd.-------
Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een ------
besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn -
verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. ---------------
Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de coóperatie
op grond dat redelijkenruijs van de coóperatie niet gevergd kan worden
het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting -
uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de -----
ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de------
algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van
het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld Gedurende de --
beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. -------------
lndien het lidmaatschap is geëindigd, heeft het gewezen lid jegens de-
coóperatie geen andere rechten dan op terugbetaling van de lening----
bedoeld in artikel 4

LEDENREGISTER
Artikel 9-----------
1. Het bestuur houdt een ledenregister bij.---------
2. Bij huishoudelijk reglement zullen nadere regels gesteld worden ten----

aanzien van de inrichting en het beheer van het ledenregister. -----------
MIDDELEN EN GELDELIJKE BIJDRAGEN
Artikel 10 ------
1. De middelen van de coóperatie bestaan uit:-----

a. het inschrijfgeld als bedoeld in artikel 3,lid B; ----------
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bijdragen van donateurs; ------
giften, erfstellingen, legaten, subsidies;
leningen van leden onder de voorwaarden en bedingen zoals--------
geregeld in het huishoudelijk reglement;

e. leningen van derden; ----------
f . andere geldmiddelen; --------

2. Donateurs zijn zij die jaarlijks tenminste het door de algemene
ledenvergadering vast te stellen bedrag voldoen en zo de coóperatie in
haar doelstelling ondersteunen; zij hebben toegang tot de algemene---
ledenvergadering, doch geen stemrecht.

3. Het inschrijfgeld als bedoeld in artikel 3, lid 8, is nietterugvorderbaar. -
BESTUUR
Artikel 11

1. De coóperatie wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit ten-------
minste drie en ten hoogste zeven personen.

2. De algemene ledenvergadering bepaalt, met inachtneming van het-----
bepaalde in het vorige lid, het aantal bestuursleden.-------

3. De benoeming geschiedt uit de leden.
4. Benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende-----

voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 5 tot het opmaken van----
zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tien leden. De-
voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering
meegedeeld. Een voordracht door tien of meer leden moet voor de-----
aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden
ingediend.

5. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door-
een met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen
genomen besluit van de algemene vergadering, genomen in een--------
vergadering waarin ten minste tweederde van de leden
vertegenwoord igd is. ----------

6. ls geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering ----
overeenkomstig het voorgaande lid aan de opgemaakte voordrachten-
het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij
in de keus. lndien er meer dan een bindende voordracht is, geschiedt-
de benoeming uit die voordrachten.---

EIN DE BESTUURSLIDMAATSCHAP. PERIODIEK LIDMAATSC HAP. ---
scHoRSrNG --------
Artikel 12 ----------
1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd,----

kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of --
geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt
door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. ---

2. Een bestuurslid wordt voor een termijn van drie jaar benoemd. Hij kan
aansluitend maximaal 2 termijn worden herbenoemd.-----------

3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. Door het eindigen van het lidmaatschap van de coóperatie. ----------
b. Door bedanken.
c. Door onverenigbaarheid van functies.

b.
c.
d.
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Als o nveren ig baar met het bestu u rsl id maatscha p wordt------
aangemerkt: ----------
het uitoefenen van of deelnemen in een bedrijf dat zich bezighoudt
met de exploitatie van windmolens en andere vormen van ------------
milieuvriendelijke energiebronnen, één en ander voor zover de------
belangen van de vereniging daardoor geschaad kunnen worden;---
het vervullen of aanvaarden van de functie van leverancier,
afnemer, concurrent of lid van het personeel van een concurrent----
der vereniging;
het lidmaatschap van het college van Burgemeester en----------------
Wethouders of van de Raad van de gemeente, of het lidmaatschap
van een orgaan van een organisatie die zich ten doel heeft gesteld
de belangen van gemeenten te behartigen, tenzij in de-----
eerstvolgende ledenvergadering wordt besloten dat een dergelijk---
lidmaatschap niet als onverenigbaar met het bestuurslidmaatschap
dient te worden aangemerkt. ----------
Het betrefÍende bestuurslid blijft bestuursbevoegd tot het moment--
waarop de algemene vergadering over de (on)verenigbaarheid------
besloten heeft.

BESTUURSFUNCTIES BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR ---------

1. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden door de algemene
ledenvergadering in functie gekozen.-

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris----
notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden -----
vastgesteld en ondertekend.

3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de------
vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden-------
gegeven.-

BESTUURSTAAK EN VERTEGENWOORDIGING

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast--
met het besturen van de coóperatie.-----
lndien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het-------
bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een -------
algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open --
plaats of de open plaatsen aan de orde komt
Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde -------
onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door--
het bestuur worden benoemd.
Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het------
kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten ----
van overeenkomsten waarbij de coóperatie zich als borg of hoofdelijk--
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.--
lndien de coóperatie haar activiteiten middels een --------
samenwerkingsovereenkomst wenst uit te oefenen kan daartoe een ---
afzonderlijke rechtspersoon worden opgericht. Het bestuur is hiertoe---

2.

3.

4

5.
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bevoegd. Het bestuur bepaalt de vertegenwoordiger(s) van de-----------
coóperatie in het bestuur van de gemeenschappelijke rechtspersoon. -
Over de gang van zaken bij de hier bedoelde rechtspersoon wordt in --
het jaarverslag separaat gerapporteerd.

6. Het bestuur behoeft goedkeuring van de algemene vergadering voor --
besluiten tot het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van
investeringen wanneer deze het op de begroting vermelde bedrag te --
boven gaan. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en------
tegen derden geen beroep worden gedaan.

7. De coóperatie wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd.
a. Hetzij door het bestuur.
b. Hetzij door twee bestuursleden tezamen.---------

ALGEM E N E VERGADERINGE N ---------
Artikel 15
1. Jaarlijks wordt tenminste één algemene vergadering gehouden en wel

binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens-------------
verlenging van deze termijn door de algemene vergadering. ln deze ---
algemene vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de---
gang van zaken in de coóperatie en over het gevoerde beleid. Het legt
de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter -------
goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden
ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van --
een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen----
melding gemaakt.

2. Voorts roept het bestuur de algemene ledenvergadering bijeen indien -
hij dit wenst, indien een bestuursbesluit de goedkeuring van de----------
algemene ledenvergadering behoeft of indien ten minste een/tiende ---
deel van de leden zulks schriftelijk met opgave van de te behandelen--
onderwerpen verzoekt.

3. lndien na indiening van een zodanig verzoek het bestuur niet binnen --
veertien dagen de leden tot een vergadering heeft opgeroepen tegen--
een datum uiterlijk een maand na de indiening, kan bijeenroeping-------
geschieden door de verzoekers. -------

4. Een algemene ledenvergadering wordt schriftelijk bijeengeroepen met
vermelding van de agenda. De termijn van oproeping bedraagt
tenminste acht dagen, de dag der oproeping en de dag van de
vergadering niet meegerekend. Deze termijn bedraagt echter ten -------
minste veertien dagen indien een voorstel tot statutenwijziging of tot ---
ontbinding van de coóperatie voor de eerste maal aan de orde komt. --

TOEGANG EN STEMRECHT
Artikel 16
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden, jeugdleden -

en donateurs van de coóperatie. Geen toegang hebben geschorste----
bestuursleden en leden,

2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de
algemene vergadering. ----------

3. leder meerderjarig lid van de coóperatie dat niet geschorst is, heeft ----
één stem.

20111016/hd/ys



-7 -

4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid
laten uitbrengen, met dien verstande dat een lid voor niet meer dan ----
twee andere leden als gemachtigde mag stemmen, zodat een lid -------
nimmer meer dan voor drie leden hemzelf inbegrepen, stemmen kan --
uitbrengen

Artikel 17 -------------
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de--

coóperatie of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn----
plaatsvervanger, dan treedt een der andere bestuursleden door het----
bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in
het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.

2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door de----
secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen----------
persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden
vastgesteld en ondertekend.

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING.-
Artikel 18 ----------
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter--

dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover ---
gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid----
bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe----
stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien -
de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde,--
een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe---------
stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke
stemming

3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle------
besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte
meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.---------
5. lndien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte

meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval--
van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de----------
voorgedragen kandidaten, plaats. Heeft als dan wederom niemand de
volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, -
totdat hetzij een persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, --
hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij-----
gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede -------
stemming)wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de---
voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de -----------
persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal---
stemmen is uitgebracht. ls bij die voorafgaande stemming het----
geringste aantal stemmen op meer dan een persoon uitgebracht, dan -
wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe ---
stemmen geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. lngeval bij
een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het--
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lot wie van beiden is gekozen.---------
6. lndien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing --

van personen, dan is het verworpen
7. Alle stemmen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een

schriftelijke stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden zulks
voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij----------
ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is
mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt. ---

BOEKJAAR. JAARVERSLAG. REKENING EN VERANTWOORDING. ---
BEGROTING --------
Artikel 19 ---
1. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar, ---------
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging -

zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar-
rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

3. Het bestuur brengt zijn jaarverslag uit op de in artikel 15 lid 1 bedoelde
ledenvergadering en doet rekening en verantwoording van zijn in het --
afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Het legt daartoe over: een
balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting op deze
stukken.
Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid
aan de algemene vergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig
van een accountant als bedoeld in artikel 2:393lid 1 van het Burgerlijk
Wetboek, dan benoemt de algemene vergadering, jaarlijks daartoe een
commissie van ten minste drie leden die geen deel van het bestuur ----
mogen uitmaken.
Het bestuur kan zich bij het opstellen van de jaarrekening laten---
bijstaan door een registeraccountant.
Het bestuur is verplicht aan de accountant of met --------
geheimhoudingsplicht aan de financiële commissie alle door hem/haar
gewenste inlichtingen te verschaffen, hem/haar desgewenst de kas en
de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de----
vereniging te geven.
Goedkeuring van de jaarrekening door de algemene ledenvergadering
strekt het bestuur tot decharge voor het door hem gevoerde beleid in --
het afgelopen jaar.
De algemene ledenvergadering stelt jaarlijks vast de hoogte aan de----
leden te vergoeden rente en uitkeringen in gevolge de in artikel 4-------
bedoelde geld leningen. ---------

9. Jaarlijks stelt de algemene vergadering een begroting vast voor het----
komende boekjaar.

10. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien
jaren lang te bewaren.

REGLEMENT-
Artikel 20
1. De ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement en andere

reglementen, waarin taken en bevoegdheden nader kunnen worden ---
geregeld, vaststellen en wijzigen. -----------
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2. De reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen
dwingend recht bevat, noch met de statuten.-----------

KOMMISSIES
Artikel 21 ---------
Het bestuur kan kommissies instellen waardoor zij zich onder haar----------
verantwoording kan doen laten bijstaan. Daarnaast kunnen kommissies---
worden ingesteld door de algemene vergadering. -----------
STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING
Artikel 22---------
1. Een besluit tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de---------

coóperatie kan slechts worden genomen in een vergadering, -------------
opgeroepen met inachtneming van het bepaalde in artikel 15 en onder
toezending van de volledige tekst van de voorgestelde wijziging in de -
statuten, waarin ten minste twee/derde van de leden ter vergadering---
aanwezig of vertegenwoordigd is, en alsdan met ten minste drie/vierde
van de geldig uitgebrachte stemmen voor het voorstel. ----------

2. ls op die vergadering niet ten minste twee/derde deel van de leden-----
aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen een maand na de----
dag van de eerste vergadering een tweede vergadering belegd,die-----
volgens de gewone regels wordt opgeroepen en die, ongeacht het -----
aantal als dan aanwezige of vertegenwoordigde leden kan besluiten ---
met een meerderheid van ten minste drie/vierde deel van de geldig ----
uitgebrachte stemmen. ----------
Een statutenwijziging wordt eerst van kracht nadat deze bij notariële---
akte is vastgelegd. Het bestuur doet zo spoedig mogelijk van de
aangenomen statutenwijziging een notariële akte opmaken.
lngeval van ontbinding van de coóperatie, is het bestuur met de---------
vereffening belast, tenzij de ledenvergadering anders beslist. De--------
ledenvergadering bepaalt de bestemming van het batig saldo.

Slotverklaringen
Tenslotte verklaarden de verschenen personen:
1. Tot bestuursleden van de stichting zijn benoemd:

a. de heer L.R. Huybregts, voornoemd;
b. de heer T.M.J. Parren, voornoemd; ----------
c. de heer Cornelis Jacobus Johannes Kósters, geboren te Urmond --

op eenentwintig mei negentienhonderdnegenenveertig, wonende te
3630 Maasmechelen, St. Pietersstraat 48; ------

d. de heer Johannes Josephus Marie Hannen, geboren te Roermond
op elf februari negentienhonderdeenenzestig, wonende te 6101 XP
Echt, Kapelstraat 31; -------

e. de heer Jacques Johannes Gerardus Billekens, geboren te Venlo--
op vijf oktober negentienhonderdzevenentachtig, wonende te 5975
PL Sevenum, Romenveg 12;

van wie de sub a, b en c genoemden respectievelijk de functie van -----
voorzitter, secretaris en penningmeester zullen bekleden.

2. Het eerste boekjaar van de coóperatie eindigt op eenendertig------------
december tweeduizend elf.
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Aan deze akte zijn geen bijlagen gehecht.

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de--
bij deze akte betrokken verschenen personen/partijen is door mij, notaris,-
aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten-
vastgesteld . -----------
WAARVAN AKTE is verleden te Panningen, gemeente Peel en Maas, op-
de datum in het hoofd van deze akte vermeld. --------
De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen personen-------------
opgegeven en toegelicht. Zij hebben verklaard tijdig voor het verlijden van
de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en voor zoveel nodig te
zijn gewezen op de gevolgen, die voor partijen uit de akte voortvloeien,----
De verschenen personen hebben verklaard op volledige voorlezing van de
akte geen prijs te stellen.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, ----
eerst door de verschenen personen en vervolgens door mij, notaris,

(volgen handtekeningen)
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