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STATUTEN COÖPERATIEVE TELERSVERENIGING
ZUIDOOST-NEDERLAND U.A.
PER 30 DECEMBER 2014

NAAM EN ZETEL
Artikel 1
1. De coöperatie draagt de naam:
Coöperatieve Telersvereniging Zuidoost-Nederland U.A., bij afkorting
genaamd Telersvereniging ZON.
2. Zij is gevestigd in de gemeente Venlo.
DOEL
Artikel 2
1. De coöperatie heeft ten doel de behartiging van de belangen van haar leden
ten aanzien van het in de handel brengen van groenten en fruit – in deze
statuten verder (ook) genoemd: de “producten”- , zowel door bevordering van
de concentratie van het aanbod van de producten en van de regulering van de
producentenprijzen daarvoor als anderszins. Dit met het doel een erkende
telersvereniging te vormen (GMO-erkend), als neergelegd in Verordening (EU)
nummer 1308/2013, in deze statuten verder (ook) genoemd: “de GMOVerordening”, welke handelt over de gemeenschappelijke marktordening in de
sector groente en fruit.
2. Zij tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en wel door:
a. het in opdracht van haar leden tot waarde brengen of doen brengen van de
producten, waarbij zij op eigen naam, maar voor rekening en risico van de
betreffende leden overeenkomsten sluit met afnemers van de producten;
b. het zo nodig sluiten van overeenkomsten met de leden ter verkrijging van
de beschikking over de producten;
c. het plegen van overleg met, het samenwerken met of het toetreden tot
andere rechtspersonen of instellingen die de afzet van de producten
bevorderen;
d. het geven van voorschriften en adviezen aan haar leden;
e. het verzekeren dat de productie wordt gepland en aan de vraag wordt
afgestemd, met name wat omvang en kwaliteit betreft;
f. de productiekosten en het rendement op investeringen (om de normen met
betrekking tot milieu te halen) te optimaliseren en de producentenprijzen te
stabiliseren;
g. het aankopen en verkopen van benodigdheden voor de afzet van de
producten;
h. in de materiële behoefte van haar leden te voorzien door met hen
overeenkomsten te sluiten in het bedrijf dat zij te dien einde ten behoeve
van haar leden uitoefent of doet uitoefenen;
i. het aanbod en het op de markt brengen van de producten van haar leden
te concentreren, ook via direct marketing;
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j.

het gebruik van milieuvriendelijke teeltmethoden en productietechnieken te
bevorderen en daarvoor technische bijstand te verstrekken;
k. Bijproducten, met name afval, te beheren ter bescherming van de water-,
bodem en landschapskwaliteit, en de biodiversiteit in stand te houden of te
verbeteren;
l. het toezicht houden op de hoedanigheid, de hoeveelheid, de verpakking en
de sortering van de aangeboden producten;
m. voor de leden nadere regels vast te stellen ten aanzien van de productie en
van het marktklaar maken van de producten teneinde daardoor de
verbetering van de kwaliteit van de producten en aanpassing van de
aangeboden hoeveelheden aan de eisen van de markt te bevorderen;
n. aan de leden emballage en andere verpakkingsmiddelen alsmede een of
meer koelhuizen, bewaarplaatsen, pak- en sorteerstations en alle andere
vereiste hulpmiddelen voor het marktklaar maken van de producten ter
beschikking te stellen, alsmede door het zo nodig verpakken en sorteren
van de aangeboden producten;
o. het zo nodig verhuren van ruimte en outillage aan bij de afzet van de
producten betrokken bedrijven;
p. het oprichten of overnemen van of deelnemen in daartoe in verband met
het doel van de coöperatie geëigende ondernemingen;
q. alle andere wettige middelen welke met het doel van de coöperatie in
verband staan of daaruit voortvloeien.
3. De coöperatie kan ter verwezenlijking van haar doel activiteiten onderbrengen
in dochtermaatschappijen of andere rechtspersonen en ondernemingen die al
dan niet met haar in een groep zijn verbonden.
4. De coöperatie kan haar werkkring ook tot derden uitstrekken mits dit niet in
zodanige mate geschiedt dat de overeenkomsten met de leden voor haar
bedrijf van ondergeschikte betekenis zijn.
5. De coöperatie kan de uitvoering van werkzaamheden die zij in het kader van
de verwezenlijking van haar doel verricht, ook aan derden opdragen.
BOEKJAAR
Artikel 3
Het boekjaar van de coöperatie is gelijk aan het kalenderjaar.
LEDEN, TOELATING VAN LEDEN
Artikel 4
1. Om lid van de coöperatie te kunnen worden is vereist dat:
a. men bekwaam is om zich te verbinden;
b. men niet in staat van faillissement verkeert of surséance van betaling heeft
aangevraagd;
c. de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Wet schuldsanering
natuurlijke personen - al dan niet voorlopig – niet van toepassing is
verklaard op degene die lid wenst te worden;
d. men voor eigen rekening als bedrijf de teelt van groenten en/of fruit
uitoefent;
e. men een teeltbedrijf heeft dat voldoet aan door de coöperatie gestelde
eisen op het gebied van voedselveiligheid, kwaliteitszorg, milieu en
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2.

3.

4.
5.

maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Het bestuur is bevoegd nadere voorwaarden vast te stellen voor de toelating
als lid. Voor wat betreft de vereisten onder d en e kan hierop door het bestuur
van de coöperatie een uitzondering worden gemaakt.
Rechtspersonen en samenwerkingsverbanden zoals een maatschap, een
vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap of
samenwerkingsverbanden met een andere vorm van mede-eigendom kunnen
met inachtneming van het in lid 1 gestelde eveneens als lid van de coöperatie
worden toegelaten. Zij zijn verplicht op eerste verzoek van de coöperatie een
afschrift van hun statuten of (vennootschaps-)contract en van iedere wijziging
daarvan ten kantore van de coöperatie te deponeren. Voorts dient op eerste
verzoek van de coöperatie opgave te worden gedaan van iedere wijziging in de
organisatiestructuur, kapitaaldeelname en/of zeggenschap binnen de ledenrechtspersonen en leden-samenwerkingsverbanden.
a. Wanneer een in lid 2 bedoeld samenwerkingsverband waarin meerdere
natuurlijke of rechtspersonen een bedrijf als bedoeld in lid 1 sub d
uitoefenen, als lid van de coöperatie toetreedt, zal - ingeval het een
samenwerkingsverband tussen natuurlijke personen betreft - één van de
deelgenoten – natuurlijke persoon casu quo - ingeval het een
samenwerkingsverband (mede) tussen rechtspersonen betreft - één door
de betreffende deelgenoten – rechtspersonen aangewezen natuurlijke
persoon bij schriftelijke volmacht worden aangewezen om hen allen
tegenover de coöperatie te vertegenwoordigen, hun rechten uit te oefenen
en hen te verbinden tot al hetgeen het feit dat het betreffende
samenwerkingsverband als lid wordt aangemerkt voor hen meebrengt.
De gevolmachtigde is tegenover de coöperatie niet alleen aansprakelijk
voor zijn eigen handelingen en gedragingen maar ook voor die van hen die
tezamen met hem het bedrijf uitoefenen. Indien de gevolmachtigde als
zodanig terugtreedt, dienen de deelgenoten terstond een andere
gevolmachtigde natuurlijke persoon aan te wijzen.
b. Wanneer een deelgenoot uittreedt uit een bij de coöperatie als lid
aangesloten samenwerkingsverband, dan wordt hij geacht het
lidmaatschap van de coöperatie op persoonlijke titel voort te zetten, indien
en voorzover hij althans voor eigen rekening het bedrijf als bedoeld in lid 1
sub d uitoefent. Hij is verplicht binnen acht dagen na zijn uittreding een
gedagtekende verklaring van voortzetting van het lidmaatschap als hiervoor
bedoeld in of ten behoeve van het ledenregister van de coöperatie te
ondertekenen.
Het lidmaatschap moet schriftelijk worden aangevraagd bij het bestuur van de
coöperatie.
Het bestuur beslist over de toelating en doet daarvan aan de betrokkene
schriftelijk mededeling. Tenzij het betrokken bestuursbesluit anders vermeldt,
wordt het betrokken lid geacht tot de coöperatie te zijn toegetreden op de dag
waarop het bestuur besluit hem als lid toe te laten.
Indien de aanvrager als lid wordt toegelaten, wordt hem tevens medegedeeld
onder welk nummer hij in de boeken van de coöperatie is ingeschreven.
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6. Tegen de afwijzing van een lidmaatschapsaanvrage is geen beroep mogelijk.
7. De leden zijn verplicht ervoor zorg te dragen dat de in artikel 5 lid 6 bedoelde
gegevens ter beschikking van de coöperatie staan en dat deze te allen tijde up
to date zijn. De onjuistheid van bedoelde gegevens kan niet aan de coöperatie
worden tegengeworpen.
8. Tot ere-leden kunnen worden benoemd zij die zich jegens de coöperatie
verdienstelijk hebben gemaakt. Hun benoeming geschiedt op voordracht van
het bestuur door de algemene vergadering. Voorzover ze niet reeds lid zijn, zijn
ereleden geen leden in de zin van Boek 2 Burgerlijk Wetboek en hebben
derhalve geen stemrecht.
LEDENREGISTER, LEDENCONTRACT
Artikel 5
1. Er is een ledenregister van de coöperatie, dat vermeldt de naam en indien het
betreft een natuurlijk persoon ook de voornamen en geboortedatum, alsmede
de woonplaats casu quo de vestigingsplaats en het adres van elk lid, alsmede
de datum waarop zijn lidmaatschap aanving.
2. Elk lid is verplicht, binnen veertien dagen na de datum van de toelating, ten
bewijze van zijn toetreding - ongeacht andere daartoe strekkende bewijzen - in
of ten behoeve van het ledenregister een gedagtekende verklaring betreffende
zijn toetreding te ondertekenen. Ondertekening houdt in de erkenning dat het
toetredende lid kennis draagt van de statuten en reglementen van de
coöperatie. Elk besluit van het bestuur tot toelating van een lid van de
coöperatie wordt geacht te zijn genomen onder de ontbindende voorwaarde dat
de betrokkene binnen de in dit lid gestelde termijn van veertien dagen de hier
bedoelde verklaring in of ten behoeve van het ledenregister heeft ondertekend.
In geval het betreft een lid-samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 4 lid 2
dienen alle deelgenoten in of bij het ledenregister van de coöperatie te zijn
geregistreerd als deelgenoten van het betreffende samenwerkingsverband.
3. In het ledenregister wordt tevens namens het bestuur met gedagtekende
verklaringen aantekening gehouden van het eindigen van het lidmaatschap van
een lid, met vermelding van de datum en oorzaak van dat beëindigen.
4. Het ledenregister wordt door het bestuur beheerd en ten kantore van de
coöperatie bewaard.
5. Nieuw toegetreden leden zijn tevens verplicht een hun door de coöperatie
aangeboden ledencontract, onder meer betreffende de bedrijfsuitoefening van
de coöperatie, te ondertekenen.
6. In of bij het ledenregister worden bewaard:
a. voor zover het betreft een lid-rechtspersoon: de na(a)m(en) en (het)
adres(sen) van de tot vertegenwoordiging bevoegde perso(o)n(en);
b. voor zover het betreft een lid-samenwerkingsverband als bedoeld in artikel
4 lid 2: de namen en adressen van alle deelgenoten en voor zover het
betreft deelgenoten-rechtspersonen, tevens de na(a)m(en) en (het)
adres(sen) van de tot vertegenwoordiging bevoegde personen van deze
deelgenoten-rechtspersonen, alsmede de schriftelijke volmacht als bedoeld
in artikel 4 lid 3 sub a.
EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP. SCHORSING
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Artikel 6
1. Het lidmaatschap van een lid eindigt:
a. voor zover het een natuurlijk persoon betreft door overlijden;
b. voor zover het een rechtspersoon betreft doordat deze ophoudt te bestaan;
c. door opzegging door het lid;
d. door opzegging door het bestuur van de coöperatie;
e. door ontzetting.
2. Wanneer een bij de coöperatie als lid aangesloten samenwerkingsverband als
bedoeld in artikel 4 lid 2 ophoudt te bestaan, worden de deelgenoten geacht uit
het betreffende samenwerkingsverband te zijn uitgetreden en geldt te hunnen
aanzien het bepaalde in artikel 4 lid 3 sub b.
3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijven niettemin
de voor dat boekjaar vastgestelde jaarlijkse bijdragen geheel verschuldigd.
Artikel 7
Na het overlijden van een lid-natuurlijk persoon hebben zijn erfgenamen en rechtsverkrijgenden gedurende een tijdvak van ten hoogste drie maanden na het
overlijden, of zoveel eerder als zij schriftelijk aan het bestuur te kennen geven of
tot boedelscheiding overgaan, het recht op dezelfde voorwaarden als de leden van
de diensten van de coöperatie gebruik te maken. Zij zijn verplicht één hunner bij
schriftelijke volmacht, over te leggen aan het bestuur, aan te wijzen om hen
gedurende bedoeld tijdvak tegenover de coöperatie te vertegenwoordigen.
Artikel 8
1. Opzegging van het lidmaatschap van de coöperatie door een lid kan
geschieden bij afzonderlijk aangetekend schrijven met bericht van ontvangst
aan het bestuur.
Het lid dat opzegt, ontvangt binnen veertien dagen vanwege het bestuur een
schriftelijk bericht van ontvangst van de gedane opzegging.
Wordt dit bericht van ontvangst niet binnen veertien dagen gegeven, dan is het
lid bevoegd de opzegging op kosten van de coöperatie bij deurwaardersexploit
te herhalen.
2. Opzegging door het lid kan te allen tijde plaatsvinden.
Het lidmaatschap eindigt aan het einde van het lopende boekjaar, indien de
opzegging plaatsvond vóór of uiterlijk op één oktober van het lopende boekjaar,
mits het lidmaatschap van betrokkene op het einde van dat boekjaar tenminste
twaalf maanden aaneengesloten heeft geduurd.
Geschiedt de opzegging op een later tijdstip dan één oktober, of heeft het
lidmaatschap van betrokkene op het einde van het lopende boekjaar nog geen
twaalf maanden aaneengesloten geduurd, dan eindigt het lidmaatschap als
gevolg van de gedane opzegging tegen het einde van het volgende boekjaar.
3. Indien het lid schriftelijk aantoont de uitoefening van het land- en/of
tuinbouwbedrijf te hebben beëindigd, een en ander ter beoordeling van het
bestuur van de coöperatie, is het lid bevoegd zijn lidmaatschap aan de
coöperatie op te zeggen tegen het einde van het lopende boekjaar en zonder
inachtneming van een opzegtermijn, mits de opzegging uiterlijk op eenendertig
december van het lopende boekjaar door het bestuur is ontvangen.
Onder beëindiging van het bedrijf wordt ten deze niet begrepen de omzetting
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daarvan of inbreng in een rechtspersoon dan wel in een
samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 4 lid 2.
4. a. De leden kunnen zich door opzegging van het lidmaatschap niet onttrekken
aan de toepasselijkheid van een besluit, waarbij hun verplichtingen van
geldelijke aard of andere verplichtingen welke ingevolge deze statuten aan
hen kunnen worden opgelegd, worden verzwaard.
b. Wanneer de coöperatie een operationeel programma indient op grond van
artikel 103 quater van de GMO-Verordening, mag geen enkel lid,
behoudens machtiging door de coöperatie, zich in de loop van de
tenuitvoerlegging aan de uit het programma voortvloeiende verplichtingen
onttrekken.
Artikel 9
Het bestuur kan aan een lid het lidmaatschap opzeggen met onmiddellijke ingang
dan wel met inachtneming van een door het bestuur te bepalen termijn:
a. indien het lid een of meer vereisten voor het lidmaatschap, als bedoeld in
artikel 4 lid 1, heeft verloren;
b. indien in redelijkheid van de coöperatie niet kan worden gevergd, het
lidmaatschap te doen voortduren.
Het bestuur doet van een besluit als in dit artikel bedoeld ten spoedigste schriftelijk
mededeling aan de betrokkene.
Artikel 10
1. Ontzetting uit het lidmaatschap kan geschieden indien een lid in strijd handelt
met de statuten, de reglementen of met besluiten van (de bedrijven van) de
coöperatie, dan wel (de bedrijven van) de coöperatie op onredelijke wijze
benadeelt.
2. Het bestuur neemt een besluit tot ontzetting niet dan nadat het de betrokkene
schriftelijk van de tegen hem bestaande bezwaren in kennis heeft gesteld en
overigens is voldaan aan de procedureregels die worden vastgesteld in het
huishoudelijk reglement.
3. De ontzetting vindt plaats door een besluit van het bestuur waarin worden
vermeld de feiten waarop het besluit tot ontzetting is gegrond. Van een besluit
tot ontzetting doet het bestuur aan de betrokkene bij aangetekende brief
mededeling.
4. De betrokkene heeft gedurende één maand na de ontvangst van deze
mededeling het recht in beroep te gaan tegen de ontzetting en wel middels een
aangetekend schrijven gericht aan het bestuur. Het beroep wordt behandeld
door een daartoe door het bestuur aan te wijzen commissie, bestaande uit drie
personen. De commissie wordt samengesteld uit leden, niet zijnde
bestuursleden, en/of niet-leden van de coöperatie. De commissie beslist in
hoogste ressort en wel binnen zes weken na instelling van het beroep. Het
bestuur geeft aan de betrokkene binnen veertien dagen per aangetekende brief
kennis van de beslissing van de commissie. Ingeval het beroep wordt
afgewezen eindigt het lidmaatschap door en met het besluit van de commissie.
Indien het beroep niet of niet tijdig is ingesteld, eindigt het lidmaatschap met
ingang van de dag waarop het recht van beroep was verstreken.
5. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
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6. Gedurende de schorsing is de betrokkene verstoken van alle rechten en
functies die uit het lidmaatschap voortvloeien of daarmede verband houden.
Niettemin blijven de verplichtingen van het lid als bedoeld in artikel 14 lid 1
gedurende de schorsing onverkort van kracht, tenzij het bestuur anders
bepaalt.
7. Het bestuur kan een lid schorsen indien het lid handelt of nalaat in strijd met de
statuten, reglementen of besluiten van (de bedrijven van) de coöperatie of (de
bedrijven van) de coöperatie op onredelijke wijze benadeelt. Het bepaalde in lid
3 is van overeenkomstige toepassing. De schorsing vervalt, indien het bestuur
niet binnen drie maanden na de datum van ingang van de schorsing besluit tot
ontzetting uit het lidmaatschap, tot opheffing of handhaving van de schorsing.
Een schorsing kan eenmaal voor ten hoogste drie maanden worden
gehandhaafd, ingaande op de datum waarop het besluit tot handhaving van de
schorsing werd genomen. Het bepaalde in de leden 4 en 5 met betrekking tot
beroep is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 11
Zij wier lidmaatschap op welke wijze ook is geëindigd, verliezen daardoor terstond
alle aan het lidmaatschap verbonden rechten en functies, met name verliezen zij
alle eventuele aanspraken op het vermogen van de coöperatie. Zij zijn verplicht op
eerste aanmaning van het bestuur aan (de bedrijven van) de coöperatie te voldoen
al hetgeen zij, uit welken hoofde ook, aan (de bedrijven van) de coöperatie
verschuldigd zijn, waarbij zij geen beroep kunnen doen op compensatie met
bedragen welke zij eventueel te vorderen hebben van (de bedrijven van) de
coöperatie.
GELDMIDDELEN
Artikel 12
1. De ter bereiking van het doel van de coöperatie en haar bedrijven benodigde
gelden kunnen onder meer worden verkregen door:
a. heffing van een bijdrage zoals bijvoorbeeld een jaarlijkse contributie van de
leden;
b. heffing van een entreegeld van nieuw toetredende leden;
c. heffing van percentages van de koopsommen van de verkochte producten
en/of van op andere wijzen bepaalde verkoopcommissies door middel van
één of meer commissieregelingen en/of door het in rekening brengen van
tarieven, onder meer met betrekking tot het door de coöperatie ter
beschikking stellen van emballage en pallets door middel van
desbetreffende regelingen;
d. heffing van koel- en sorteerlonen en dergelijke met betrekking tot de door of
vanwege de coöperatie desbetreffende verleende diensten;
e. het aangaan van geldleningen en kredieten onder meer door het instellen
van een ledenlening;
f. vorming van reserves;
g. heffing van een liquiditeitsbijdrage van de leden in de vorm van een
percentage van de bruto-opbrengst van de verkochte producten of
anderszins. De aldus geheven bijdragen blijven eigendom van het
betrokken lid, worden op zijn naam geboekt en gelden als door het lid voor
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de loop van het boekjaar aan de coöperatie uitgeleend.
Na vaststelling van de rekening en verantwoording van het bestuur over het
betrokken boekjaar worden de aldus aan de coöperatie uitgeleende
bedragen weer aan elk lid afgelost, na aftrek van hetgeen de coöperatie
en/of een van haar bedrijven uit enigerlei hoofde harerzijds van het lid te
vorderen mocht(en) hebben. Deze aflossing vindt plaats op een door de
algemene vergadering op voorstel van het bestuur te bepalen wijze, hetzij
door uitkering in contanten, hetzij door bijschrijving op de ledenlening als
bedoeld in artikel 13;
h. alle andere middelen, welke niet in strijd zijn met de Wet of met deze
statuten en welke het bestuur raadzaam zal achten aan te wenden.
2. Het bestuur casu quo de onderneming waarin de coöperatie de betreffende
activiteiten heeft ondergebracht stelt voor de in het eerste lid bedoelde
heffingen de bedragen en/of percentages vast.
LEDENLENING
Artikel 13
1. De algemene vergadering kan op voorstel van het bestuur besluiten tot het
instellen van een ledenlening.
2. Ieder lid neemt deel in de in lid 1 bedoelde ledenlening aan de coöperatie voor
de bedragen die overeenkomstig de bepalingen in deze statuten op de
rekening betreffende zijn tegoed in de ledenlening uitgekeerd worden.
3. Over de deelneming van de leden in de ledenlening vergoedt de coöperatie na
afloop van elk boekjaar een rente, waarvan het percentage door het bestuur
wordt vastgesteld, evenwel met dien verstande dat wanneer het bestuur het
rentepercentage heeft gewijzigd in een vergadering welke niet plaatsvond in
een van de eerste zes maanden van het boekjaar, deze wijziging eerst van
toepassing zal zijn op de rente die over het daarop volgende boekjaar zal
worden vergoed.
4. Ten name van elk lid zal in de boeken van de coöperatie een afzonderlijke
rekening betreffende zijn tegoed in de ledenlening worden bijgehouden.
5. Een bedrag dat bij de deelneming van een lid in de ledenlening is
bijgeschreven wordt opeisbaar na het einde van het vierde boekjaar volgend op
dat waarin de bijschrijving plaatsvond.
In afwijking van het in de vorige zin bepaalde is het bestuur bevoegd tot
eerdere gehele of gedeeltelijke uitbetaling van het tegoed op de ledenrekening
van een lid over te gaan in geval van beëindiging van het lidmaatschap als
gevolg van overlijden, faillissement, ontbinding van een lid-rechtspersoon of
van een lid-samenwerkingsverband, bedrijfsbeëindiging, dan wel in andere
daarvoor naar het oordeel van het bestuur in aanmerking komende gevallen.
VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN
Artikel 14
1. Door toetreding als lid onderwerpen de leden zich aan de bepalingen van deze
statuten en aan alle voorschriften, reglementen en verdere wettig genomen of
nog te nemen besluiten van de coöperatie.
Met name zijn de leden verplicht:
a. de door de coöperatie vastgestelde regels inzake de verstrekking van
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teeltgegevens, productie, afzet en milieubescherming toe te passen;
b. met betrekking tot de in artikel 2 lid 1 genoemde producten bij niet meer
dan één telersvereniging in de zin van artikel 153 lid 1 onder b van de
GMO-Verordening te zijn aangesloten;
c. wat betreft de in artikel 2 lid 1 genoemde producten hun volledige productie
door de coöperatie casu quo het door de coöperatie daartoe aangewezen
bedrijf op haar eigen naam maar in opdracht, voor rekening en risico van
de betrokken leden te doen verkopen. Hierbij wordt de volledige productie
van een lid gezien als de productie welke overblijft na het verrekenen van
de door de coöperatie toegekende ontheffing(en) op de
leveringsverplichting, gebaseerd op artikel 26 bis van de
Uitvoeringsverordening (EU) 543/2011, waarbij het percentage als bedoeld
in artikel 26 bis lid 1 van deze Uitvoeringsverordening wordt gesteld op het
door de in Nederland bevoegde autoriteit in enig jaar vastgestelde
maximaal toelaatbare percentage. De coöperatie heeft de bevoegdheid om
door een lid ter verkoop aangeboden producten uit de markt te nemen en
voor rekening van de betrokkene te vernietigen indien en voor zover deze
producten naar haar oordeel niet voldoen aan door de wet of de coöperatie
gestelde eisen op het gebied van kwaliteit en/of voedselveiligheid, casu quo
niet zijn geproduceerd overeenkomstig de door de coöperatie gestelde
eisen als bedoeld in artikel 4 lid 1 sub e;
d. op eerste verzoek de door de coöperatie voor statistische doeleinden en/of
met het oog op de controle van de naleving van de statuten, reglementen
en besluiten van (de bedrijven van) de coöperatie gevraagde inlichtingen te
verstrekken, met name met betrekking tot het areaal, de geoogste
hoeveelheden, de opbrengst en de rechtstreekse verkoop; tevens zijn de
leden verplicht op eerste verzoek van of namens de coöperatie hun
volledige medewerking te verlenen aan door of namens de coöperatie
ingestelde administratieve en/of fysieke controles op de naleving van hun
statutaire verplichtingen en de betrokken functionarissen daartoe
ongehinderd toegang te verlenen tot hun bedrijfslocaties;
e. de bij of krachtens de statuten vastgestelde financiële bijdragen door de
leden te betalen en het actiefonds als bedoeld in artikel 32 ter van de GMOVerordening te financieren.
Ten aanzien van voormeld actiefonds geldt dat niet producerende leden
hiervan niet kunnen profiteren en niet aan stemmingen omtrent dit
actiefonds mogen deelnemen.
f. alle bedragen die de coöperatie casu quo een van de coöperatie
afhankelijke maatschappij van hen te vorderen mocht hebben, terstond
nadat deze opeisbaar zijn geworden, aan de coöperatie casu quo de
desbetreffende afhankelijke maatschappij te betalen, zonder korting of
compensatie.
Alle kosten, hoe ook genaamd, waaronder ook eventuele proces- en
advocaatkosten vallende op de gerechtelijke en / of buitengerechtelijke
invordering van door een lid verschuldigde bedragen, komen ten laste van
het betrokken lid of zijn rechtsopvolgers.
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Het bestuur is bevoegd om al hetgeen de coöperatie of een van de
coöperatie afhankelijke maatschappij uit welken hoofde ook te eniger tijd
van een lid te vorderen mocht hebben, te doen strekken in mindering op
datgene wat het betrokken lid van de coöperatie casu quo een van de
coöperatie afhankelijke maatschappij te vorderen mocht hebben.
g. melding te doen van eigendomsbelangen in één of meer ondernemingen
die door het lid geproduceerde producten verkopen, indien het lid voor deze
producten is aangesloten bij de coöperatie, en aan de hand van schriftelijke
bewijsstukken aan te tonen dat binnen de bedoelde ondernemingen is
verzekerd dat het lid:
1. geen invloed kan uitoefenen op het vaststellen van de verkoopvoorwaarden
door de ondernemingen van de producten waarvoor het lid bij de
coöperatie is aangesloten;
2. geen invloed kan uitoefenen op besluiten aangaande commerciële relaties
en het prijsbeleid van de ondernemingen.
2. De coöperatie kan ten behoeve van de leden op eigen naam maar voor
rekening en risico van de betreffende leden rechten bedingen en te hunnen
laste verplichtingen aangaan.
3. Onverminderd het bepaalde bij artikel 10 van deze statuten is het bestuur
bevoegd om ten behoeve van de coöperatie aan leden die naar het oordeel
van het bestuur in strijd handelen met de bepalingen van deze statuten, met de
voorschriften, de reglementen of andere wettig genomen besluiten van de
coöperatie, een onmiddellijk opeisbare boete op te leggen van ten hoogste
vijftigduizend euro (€ 50.000,00) voor elke overtreding, alsmede een boete van
vijfduizend euro (€ 5.000,00) voor elke dag dat de overtreding voortduurt,
onverminderd de bevoegdheid om schade te verhalen.
4. Het bestuur is krachtens machtiging van de algemene vergadering, na
ingewonnen advies van de daartoe benoemde casu quo gekozen
adviescommissie van bij de coöperatie aangesloten leden, bevoegd tot
vaststelling van de regels bedoeld in lid 1 onder a, alsmede tot vaststelling van
de financiële bijdragen ter financiering van de coöperatie.
5. Het in dit artikel bepaalde geldt mutatis mutandis voor zoveel mogelijk voor
zaken en activiteiten welke de coöperatie heeft ondergebracht bij
dochtervennootschappen of andere rechtspersonen en andere ondernemingen
die de onderneming van de coöperatie (mede) drijven en waarvoor deze
namens haar verplichtingen aan de leden hebben opgelegd.
OVERLEG MET LEDEN EN HUN VERTEGENWOORDIGERS
Artikel 15
1. Ter bevordering van een goede communicatie tussen bestuur en leden, kunnen
de leden van de coöperatie in door de coöperatie op regionale basis op
productbasis of anderszins georganiseerde bijeenkomsten worden uitgenodigd
voor informeel overleg.
2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel kan het bestuur ook een
overleg initiëren met vertegenwoordigers van de leden.
3. Op voorstel van het bestuur kunnen terzake van het in dit artikel bedoelde
overleg nadere regels worden vastgesteld in een huishoudelijk reglement.

Statuten Coöperatieve Telersvereniging Zuidoost-Nederland U.A. per 30 december 2014

Pagina 10 van 21

PAGINA - 11 -

BESTUUR
Artikel 16
1. Het bestuur bestaat uit een door de algemene vergadering bij huishoudelijk
reglement te bepalen aantal van tenminste vijf en ten hoogste zeven leden, die
gekozen worden door de algemene vergadering.
2. Het bestuur behoort te zijn samengesteld uit bij de coöperatie als lid
aangesloten telers en wel zodanig dat daarin zitting hebben tenminste één teler
van vollegrondsgroenten en tenminste één teler van groenten onder glas. Met
inachtneming van het in de vorige zin bepaalde kan de algemene vergadering
het minimum aantal bestuursleden per productengroep bij huishoudelijk
reglement nader vaststellen.
Onder teler wordt in dit lid mede begrepen een persoon die bestuurder is van
een lid-rechtspersoon of deelgenoot in een lid-samenwerkingsverband.
3. a. Bestuursleden worden door de algemene vergadering gekozen uitsluitend
op basis van voordrachten met een of meer kandidaten per vacature, welke
voordrachten geplaatst zijn op de agenda van de algemene vergadering.
Elke voordracht bevat de naam, het adres en eventuele verdere voor de
functie relevante gegevens van de betrokken kandida(a)t(en).
b. Van elke vacature in het bestuur zal het bestuur de leden tijdig – zo
mogelijk tien (10) weken vóór de vergadering waarin de verkiezing wordt
gehouden - schriftelijk in kennis stellen en hen uitnodigen om binnen drie
(3) weken na deze mededeling een of meer personen schriftelijk bij het
bestuur aan te bevelen.
c. Het bestuur stelt vervolgens een voorlopige voordracht op met een of meer
kandidaten per vacature en maakt deze voordracht uiterlijk vijf (5) weken
vóór de betreffende vergadering aan de leden bekend.
d. Een persoon die overeenkomstig het bepaalde sub b door de leden voor
een bepaalde vacature is aanbevolen maar niet door het bestuur op de sub
c bedoelde voorlopige voordracht is geplaatst, wordt door het bestuur toch
op de definitieve voordracht voor de verkiezing geplaatst indien de leden
daartoe bij het bestuur een schriftelijk verzoek indienen, bevattende de
naam, het adres, de handtekening en eventuele verdere voor de functie
relevante gegevens van de persoon die zij wensen voor te dragen, mits dit
verzoek uiterlijk drie (3) weken vóór de betrokken vergadering bij het
bestuur is ingediend en – ten bewijze van hun ondersteuning – ook de
namen, lidnummers en handtekeningen bevat van zoveel leden als
bevoegd zijn tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte van de stemmen
die in de algemene vergadering gezamenlijk kunnen worden uitgebracht.
e. Een kandidaat kan slechts voor één vacature in het bestuur worden
voorgedragen. Wordt een persoon voor meerdere vacatures tegelijk
voorgedragen, dan is de betreffende kandidaatstelling nietig.
f. De kandidaten moeten voldoen aan de hoedanigheid welke voor de door
hen te vervullen plaats wordt vereist overeenkomstig het bepaalde in lid 2.
Voorts is het bepaalde in lid 4 van toepassing.
g. Is voor een vacature slechts één kandidaat voorgedragen, dan wordt deze
kandidaat door de algemene vergadering benoemd mits het besluit daartoe
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met volstrekte meerderheid der stemmen is genomen. Indien niet aldus tot
benoeming wordt besloten, wordt in de eerstvolgende algemene
vergadering in de betreffende vacature voorzien.
h. Ingeval er voor een vacature twee of meer kandidaten zijn voorgedragen,
dan vindt tussen de betreffende kandidaten een verkiezing plaats en wordt
degene benoemd die de volstrekte meerderheid van de stemmen op zich
heeft verenigd. Heeft geen van de kandidaten de volstrekte meerderheid
van de stemmen op zich verenigd, dan wordt, met inachtneming van het
hierna onder i bepaalde, herstemd tussen de twee personen die de meeste
stemmen op zich hebben verenigd. De kandidaat die bij deze herstemming
de meeste stemmen op zich heeft verenigd, wordt benoemd. Indien bij
deze herstemming de stemmen staken, dan beslist het lot.
i. Heeft geen van de kandidaten bij de eerste stemming de volstrekte
meerderheid van de stemmen op zich verenigd en kan niet worden
vastgesteld tussen welke twee kandidaten moet worden herstemd omdat
twee of meer kandidaten een gelijk aantal stemmen op zich hebben
verenigd, dan vinden één of meer tussenstemmingen plaats tot er twee
kandidaten overblijven tussen wie de onder h bedoelde herstemming plaats
zal vinden. Indien na een tussenstemming nog steeds niet kan worden
vastgesteld tussen welke twee kandidaten moet worden herstemd omdat bij
deze tussenstemming twee of meer kandidaten een gelijk aantal stemmen
op zich hebben verenigd en geen kandidaat na deze tussenstemming is
afgevallen, dan beslist het lot.
j. Het in artikel 20 lid 3 bepaalde met betrekking tot stemming over personen
is niet van toepassing op de verkiezing of benoeming van bestuursleden,
behoudens de bepaling dat bij deze verkiezing of benoeming steeds
gestemd wordt met gesloten briefjes.
4. Tot lid van het bestuur zijn niet verkiesbaar of herkiesbaar personen ten
aanzien van wie bloed- of aanverwantschap tot en met de tweede graad
bestaat met een reeds gekozen bestuurslid.
Worden bij eenzelfde verkiezing twee of meer personen tot bestuurslid
gekozen tussen wie een krachtens het voorgaande verboden graad van bloedof aanverwantschap bestaat, dan zal de jongste in leeftijd geacht worden te zijn
gekozen en zal in de overige vacature(s) door voortgezette verkiezing worden
voorzien.
Indien een verboden graad van aanverwantschap tijdens een zittingsperiode
ontstaat, dan zal degene door wiens huwelijk of geregistreerd partnerschap
deze ontstond in de eerstvolgende algemene vergadering aftreden. De
aanverwantschap wordt geacht op te houden zodra het huwelijk of
geregistreerd partnerschap waardoor deze ontstond is ontbonden.
5. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar, behoudens het
hierna bepaalde inzake het rooster van aftreden. Onder een jaar wordt hier
verstaan de periode tussen twee opeenvolgende vergaderingen, als bedoeld in
artikel 19 lid 3 eerste zin. De bestuursleden treden af volgens een door het
bestuur op te maken rooster van aftreden. Een volgens het rooster aftredend
bestuurslid is tweemaal onmiddellijk herbenoembaar.

Statuten Coöperatieve Telersvereniging Zuidoost-Nederland U.A. per 30 december 2014

Pagina 12 van 21

PAGINA - 13 -

Een bestuurslid dat de uitoefening van zijn teeltbedrijf heeft beëindigd, casu
quo heeft opgehouden bestuurder te zijn van een lid-rechtspersoon casu quo
heeft opgehouden deelgenoot te zijn in een lid-samenwerkingsverband treedt
af op de eerstvolgende algemene vergadering als bedoeld in de eerste zin van
artikel 19 lid 3. In tussentijdse vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
De in een tussentijdse vacature benoemde neemt op het rooster van aftreden
de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.
6. Leden van het bestuur kunnen te allen tijde door de algemene vergadering
ontslagen worden met een besluit hetwelk met tenminste twee/derde van het
aantal uitgebrachte stemmen wordt genomen, in een vergadering waarin
tenminste de helft van het totale aantal uit te brengen stemmen is
vertegenwoordigd.
7. Het bestuur kiest al dan niet uit zijn midden een voorzitter en uit zijn midden
een vice-voorzitter. Het bestuur benoemt al dan niet uit zijn midden een
secretaris.
De verkiezing van een voorzitter en van een secretaris, ingeval dezen uit het
midden van het bestuur zijn gekozen, alsmede de verkiezing van een vicevoorzitter, komt aan de orde zo dikwijls het bestuurslid dat deze functie vervult
aan de beurt van aftreden is.
8. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter dit nodig acht of tenminste twee
leden van het bestuur dit verzoeken.
Indien de voorzitter aan dit verzoek binnen twee weken na toezending van het
verzoek niet heeft voldaan door een vergadering uit te schrijven tegen een dag
gelegen binnen vier weken na verzending van het verzoek, dan hebben de
verzoekers zelf het recht een vergadering bijeen te roepen, welke vergadering
wordt voorgezeten door het bestuurslid dat als eerste het verzoekschrift
ondertekend heeft.
9. In de vergadering van het bestuur brengt elk lid één stem uit. De niet uit het
midden van het bestuur gekozen voorzitter heeft een adviserende stem,
behoudens het bepaalde in artikel 18 lid 5.
10. De wijze van vergaderen van het bestuur wordt nader geregeld bij
huishoudelijk reglement.
VERTEGENWOORDIGING
Artikel 17
1. Het bestuur vertegenwoordigt de coöperatie in en buiten rechte.
2. Ook vertegenwoordigen de voorzitter en de secretaris van het bestuur tezamen
de coöperatie in en buiten rechte. Bij ontstentenis of belet wordt ieder van hen
vervangen door een door het bestuur aan te wijzen plaatsvervanger.
Voorts kan het bestuur de secretaris en/of één of meer andere personen - al of
niet uit zijn midden - hetzij gezamenlijk, hetzij iedere afzonderlijk, schriftelijk
machtigen om namens de coöperatie kwitanties en andere met name in de
machtiging aan te wijzen stukken te tekenen.
Het bestuur is te allen tijde bevoegd een zodanige machtiging in te trekken.
TAAK VAN HET BESTUUR. WERKWIJZE
Artikel 18
1. Het bestuur is behoudens beperkingen volgens deze statuten belast met het
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besturen van de coöperatie en oefent in verband hiermede alle bevoegdheden
uit die in deze statuten niet aan anderen zijn opgedragen. Het bestuur ziet
bovendien toe op de naleving van de wet, de statuten, reglementen en andere
besluiten van de coöperatie.
2. Het bestuur is met name ook bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten
inzake het kopen, vervreemden of bezwaren van onroerende zaken en andere
goederen voor de eigendomsoverdracht waarvan inschrijving in een register
vereist is (registergoederen), alsmede tot het sluiten van overeenkomsten
waarbij de coöperatie zich als borg of hoofdelijk mede-schuldenaar verbindt,
zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld
van een derde verbindt.
3. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor
besluiten omtrent de volgende aangelegenheden:
a. het - bij wijze van een besluit van de vergadering van aandeelhouders vaststellen van de jaarrekening van een dochtermaatschappij van de
coöperatie waarin middels dochtermaatschappijen de bedrijfsactiviteiten
van de coöperatie zijn ondergebracht;
b. het - bij wijze van een besluit van de vergadering van aandeelhouders –
verlenen van décharge aan de directie respectievelijk de raad van
commissarissen van de hiervoor sub a bedoelde dochtermaatschappij
terzake van het door deze organen gevoerde beleid casu quo gehouden
toezicht.
c. het - bij wijze van een besluit van de vergadering van aandeelhouders –
verlenen van goedkeuring aan de overdracht van aandelen in het kapitaal
van de hiervoor sub a bedoelde dochtermaatschappij.
4. Het ontbreken van de goedkeuring van de algemene vergadering ten aanzien
van een besluit als bedoeld in lid 3 van dit artikel tast de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuursleden echter
niet aan.
5. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle
bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige
besluiten nemen indien de meerderheid van de bestuursleden ter vergadering
aanwezig of vertegenwoordigd is.
Wanneer bij stemming geen volstrekte meerderheid wordt verkregen, wordt het
voorstel geacht te zijn verworpen, tenzij het een zaak betreft die uit de aard van
de zaak zelf een beslissing behoeft; in dat geval is bij staking van stemmen de
stem van de voorzitter doorslaggevend, ook al is deze niet uit het midden van
het bestuur gekozen.
6. Het bestuur kan een reglement vaststellen waarin het zijn werkwijze nader
regelt. Het reglement behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering.
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19
1. De algemene vergadering bestaat uit de leden.
2. De leden kunnen zich ter vergadering bij volmacht doen vertegenwoordigen,
mits de vertegenwoordiger lid van de coöperatie is dan wel medevennoot of
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bedrijfsleider van het lid dat hij vertegenwoordigt. Ook de echtgenote casu quo
echtgenoot, de geregistreerde partner, of een inwonend kind mits de leeftijd
van achttien jaar bereikt hebbende, kan op de algemene vergadering als
vertegenwoordiger van een lid optreden.
Van de bevoegdheid tot vertegenwoordiging moet schriftelijk blijken; het
betrokken schriftelijk stuk dient vóór de aanvang van de vergadering aan het
bestuur te zijn overhandigd. Geen persoon mag voor méér dan één lid als
vertegenwoordiger in de zin van dit artikel optreden.
3. Jaarlijks roept het bestuur minstens één algemene vergadering samen, en wel
binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar behoudens verlenging van
deze termijn door de algemene vergadering. Het bestuur heeft bovendien het
recht een algemene vergadering te beleggen zo dikwijls het dit nodig acht.
4. De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt schriftelijk door middel
van convocatiebiljetten, te zenden aan de leden tenminste zeven dagen vóór
de datum van de vergadering; bij deze zeven dagen zijn de dag waarop de
oproepingen worden verzonden en die waarop de vergadering wordt gehouden
niet meegerekend; in spoedeisende gevallen kan van deze termijn worden
afgeweken. Op de convocatiebiljetten worden de punten van behandeling
vermeld.
5. Op schriftelijk, met opgave van de te behandelen onderwerpen, gedaan
verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het
uitbrengen van een/tiende gedeelte van de stemmen in de algemene
vergadering, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene
vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken; indien aan dit
verzoek niet binnen veertien dagen is voldaan, kunnen de verzoekers zelf tot
de bijeenroeping overgaan per advertentie in een of meer plaatselijke en/of
regionale bladen of door persoonlijke convocatie, een en ander op kosten van
de coöperatie. De vergadering voorziet in dat geval zelf in het voorzitterschap
en in het secretariaat.
6. De voorzitter en de secretaris van het bestuur treden als zodanig op in de
algemene vergadering, behoudens in het geval genoemd in lid 5 van dit artikel.
7. De wijze van vergaderen van de algemene vergadering wordt nader geregeld
bij huishoudelijk reglement.
8. Bij alle algemene vergaderingen tekenen de leden een presentielijst welke door
de secretaris in het archief van de coöperatie wordt bewaard, dan wel wordt de
aanwezigheid van de leden op andere wijze geregistreerd.
9. De algemene vergaderingen worden gehouden in een door het bestuur te
bepalen plaats.
10. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering
bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht
als een besluit van de algemene vergadering.
STEMRECHT
Artikel 20
1. Alle besluiten van de algemene vergadering worden genomen met volstrekte
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij in deze statuten een
versterkte meerderheid wordt voorgeschreven.
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2. In de algemene vergadering brengt elk lid zoveel stemmen uit als hierna
bepaald.
- Bij omzet van: nul euro (€ 0,00) tot tweehonderdvijftigduizend euro
(€ 250.000,00) is één stem.
- Bij omzet van: tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00) tot
vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) is twee stemmen.
- Bij omzet van: vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) tot een miljoen euro
(€ 1.000.000,00) is drie stemmen.
- Bij omzet van: een miljoen euro (€ 1.000.000,00) tot twee miljoen euro
(€ 2.000.000,00) is vier stemmen.
- Bij omzet boven twee miljoen euro (€ 2.000.000,00) is vijf stemmen,
- plus voor elke volle een miljoen euro (€ 1.000.000,00) meer omzet één
stem extra.
Een en ander met dien verstande dat geen enkel lid meer dan tien procent
(10%) kan uitbrengen van het totaal aantal stemmen dat door de leden
gezamenlijk in de algemene vergadering kan worden uitgebracht. Bij het in de
vorige zin bedoelde maximum zijn de stemmen inbegrepen die een lid kan
uitbrengen voor een ander lid krachtens een volmacht als bedoeld in artikel 19
lid 2.
Onder omzet wordt begrepen de bruto verkoopopbrengst die is gerealiseerd
voor door het betrokken lid bij de coöperatie zelf dan wel bij een door de
coöperatie voor de verkoop ingeschakelde andere rechtspersoon in het
boekjaar voorafgaande aan het jaar waarin de algemene vergadering wordt
gehouden ter verkoop aangeboden producten, voor zover die producten door
het betrokken lid zelf in zijn bedrijf zijn voortgebracht.
Ten aanzien van de omzetcijfers zijn de boeken van (de bedrijven van) de
coöperatie bindend.
3. Stemmen over zaken is niet vereist, tenzij één of meer van degenen die de
vergadering vormen stemming verlangt.
Indien stemming wordt verlangd, geschiedt zij mondeling of, indien de
voorzitter van het betreffende orgaan dit wenst, schriftelijk.
Over personen moet schriftelijk worden gestemd met gesloten briefjes, tenzij er
voor de vervulling van een vacature slechts één kandidaat is en niemand van
de aanwezige stemgerechtigden stemming verlangt; in dat geval kan de
betrokken kandidaat bij acclamatie worden benoemd.
Wanneer bij de eerste vrije stemming over personen geen volstrekte
meerderheid wordt verkregen, heeft een tweede vrije stemming plaats;
wanneer dan nog geen volstrekte meerderheid wordt bereikt, heeft
herstemming plaats tussen de twee personen, die de meeste stemmen op zich
hebben verenigd, of zo de meeste stemmen tussen meerdere personen
verdeeld zijn tussen allen die de meeste stemmen hebben verkregen. Indien bij
deze herstemming de stemmen staken dan beslist het lot. Wordt bij stemming
over twee kandidaten door geen van beiden na één stemming de volstrekte
meerderheid behaald, dan zal door loting worden uitgemaakt, wie van hen
beiden is gekozen.
4. Wanneer bij stemming over zaken geen volstrekte meerderheid wordt
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verkregen, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, tenzij het een zaak
betreft die uit de aard van de zaak zelf een beslissing behoeft; in dat geval is bij
staking van stemmen de stem van de voorzitter van de vergadering
doorslaggevend.
5. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde worden geacht niet te zijn
uitgebracht.
REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 21
1. Jaarlijks maakt het bestuur een jaarrekening op, bevattende de balans en de
winst- en verliesrekening met toelichting alsmede een jaarverslag, bevattende
de wettelijk vereiste gegevens omtrent het afgelopen boekjaar alsmede
mededelingen omtrent de verwachte gang van zaken.
2. De jaarrekening wordt onderzocht door de accountant die daartoe van de
coöperatie opdracht heeft gekregen. Tot het verlenen van deze opdracht is de
algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is het
bestuur bevoegd.
3. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek van de jaarrekening verslag uit
aan het bestuur.
4. De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuursleden. Ontbreekt de
ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van
redenen melding gemaakt.
5. Het bestuur legt de jaarrekening ter vaststelling voor aan de algemene
vergadering.
Tegelijk met de jaarrekening worden overgelegd het jaarverslag, de verklaring
van de accountant betreffende het onderzoek van de jaarrekening en de
krachtens artikel 392 lid 1 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen
gegevens.
6. Het bestuur zorgt dat de jaarrekening, het jaarverslag, de
accountantsverklaring en de krachtens artikel 392 lid 1 Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de oproep voor de algemene
vergadering ten kantore van de coöperatie aanwezig zijn. De leden kunnen de
stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.
7. Vaststelling van de jaarrekening impliceert niet dat het bestuur voor het
gevoerde beleid is gedéchargeerd. Décharge kan slechts expliciet door de
algemene vergadering worden verleend.
8. Bij niet-vaststelling van de jaarrekening door de algemene vergadering zal het
bestuur binnen een maand nieuwe stukken als vorenbedoeld samenstellen,
waarbij met de opmerkingen in de algemene vergadering gemaakt, rekening is
gehouden.
De vorige leden van dit artikel zijn daarbij van toepassing.
VOORDELIG OF NADELIG EXPLOITATIESALDO
Artikel 22
1. Blijkt uit de exploitatierekening over enig boekjaar, nadat deze is belast met de
door het bestuur noodzakelijk geachte afschrijvingen en voorzieningen, dat een
voordelig saldo is behaald, dan kan dit, voorzover dit niet op voorstel van het
bestuur door de algemene vergadering wordt toegevoegd aan de reserves als
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bedoeld in artikel 23 en/of besteed voor het doen van extra afschrijvingen, op
voorstel van het bestuur door de algemene vergadering worden bestemd tot
uitkering aan de leden.
De algemene vergadering bepaalt op voorstel van het bestuur of, op welke
wijze en in welke verhouding de leden gerechtigd zijn tot uitkeringen zoals
bedoeld in de vorige zin.
2. De uitkering, als bij lid 1 bedoeld, heeft plaats hetzij (i) door middel van
uitbetaling, hetzij (ii) door middel van bijschrijving op een deelname in een
ledenlening van de coöperatie, hetzij (iii) deels op de ene, deels op de andere
wijze, hetzij (iv) anderszins, een en ander op voorstel van het bestuur te
bepalen door de algemene vergadering, met dien verstande dat de uitkering
aan de betrokkene achterwege blijft indien op het moment van uitkering het
lidmaatschap van de betrokkene is geëindigd, tenzij die beëindiging het
gevolg is geweest van of gepaard is gegaan met daadwerkelijke en algehele
bedrijfsbeëindiging op grond van een omstandigheid van persoonlijke aard
(leeftijd, gezondheid of anderszins), een en ander schriftelijk aan te tonen ten
genoegen en ter beoordeling van het bestuur.
3. Blijkt uit de exploitatierekening over enig boekjaar dat een nadelig saldo is
behaald, dan wordt, tenzij en voor zover de algemene vergadering op voorstel
van het bestuur besluit het nadelig saldo van de exploitatierekening geheel of
gedeeltelijk te dekken uit de reserves en/of geheel of gedeeltelijk over te
schrijven naar de rekening van het volgende boekjaar, het nadelig saldo of het
resterende gedeelte daarvan bij wijze van bijzondere heffing omgeslagen over
de leden op zodanige wijze als op voorstel van het bestuur wordt bepaald door
de algemene vergadering.
4. Kan het bedrag van een eventuele bijzondere heffing op een of meer leden niet
worden verhaald, dan zijn voor het ontbrekende de overige leden gehouden
aan bedoelde bijzondere heffing te voldoen naar de maatstaf bedoeld in het
vorige lid.
Het geval van niet-verhaalbaarheid wordt geacht aanwezig te zijn, indien het
bestuur afziet van het uitoefenen van het verhaalsrecht op grond dat naar zijn
oordeel door de uitoefening van dat recht een bate voor de coöperatie niet zal
worden verkregen.
RESERVERINGEN
Artikel 23
1. De gevormde algemene reserve kan tijdens het bestaan van de coöperatie
noch geheel, noch gedeeltelijk onder de leden worden verdeeld.
2. Een door de coöperatie gevormde bijzondere reserve kan aan de leden worden
uitgekeerd bij een op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering
te nemen besluit. De algemene vergadering bepaalt op voorstel van het
bestuur op welke wijze en in welke mate de leden gerechtigd zijn tot
uitkeringen uit deze reserve. Op deze uitkeringen is het bepaalde in artikel 22
lid 2 van overeenkomstige toepassing.
GEEN AANSPRAKELIJKHEID BIJ ONTBINDING. LIQUIDATIEOVERSCHOT
Artikel 24
1. De leden en de oud-leden zijn nimmer verplicht om bij vereffening van de
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boedel van de coöperatie in het tekort bij te dragen.
2. Blijkt er bij liquidatie een overschot te zijn, dan wordt dit over de leden die op
het tijdstip van de ontbinding lid waren verdeeld. Het aandeel van ieder lid
wordt berekend naar verhouding van de gemiddelde bruto jaaromzet welke de
betrokken leden bij de coöperatie casu quo de door de coöperatie
ingeschakelde andere rechtspersonen hebben gehad gedurende de laatste vijf
volle boekjaren aan de ontbinding voorafgaande of bij korter lidmaatschap
gedurende dat kortere lidmaatschap. In afwijking hiervan kan door de
algemene vergadering op voorstel van het bestuur een andere verdeling
vastgesteld worden.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 25
1. De bepalingen van deze statuten kunnen gewijzigd worden onder voorwaarde
dat:
a. bij de oproeping tot de algemene vergadering is medegedeeld dat aldaar
wijziging van de statuten zal worden voorgesteld en de termijn van
oproeping tot deze algemene vergadering tenminste veertien dagen heeft
bedragen, de dag waarop de oproeping werd verzonden en die waarop de
vergadering wordt gehouden niet meegerekend;
b. de voorgestelde wijzigingen op het convocatiebiljet zijn vermeld en
tenminste veertien dagen vóór de algemene vergadering ten kantore van
de coöperatie voor ieder lid ter inzage hebben gelegen;
c. tenminste twee/derde van het op de algemene vergadering uitgebrachte
aantal stemmen zich vóór de wijziging heeft verklaard.
Bovendien kan een besluit tot statutenwijziging, uitsluitend als daartoe geen
voorstel is gedaan door het bestuur, slechts worden genomen in een
vergadering waarin tenminste twee/derde van het totale aantal stemmen
dat in de algemene vergadering gezamenlijk kan worden uitgebracht, is
vertegenwoordigd. Indien het in de vorige zin bedoelde quorum niet wordt
gehaald, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, waarin het
besluit kan worden genomen onafhankelijk van het op deze vergadering
aanwezige of vertegenwoordigde aantal stemmen.
2. Degenen die in het boekjaar waarin de statutenwijzigingen tot stand komen lid
van de coöperatie zijn, kunnen door opzegging van het lidmaatschap de
toepasselijkheid van de wijzigingen te hunnen aanzien niet ontgaan.
3. De door de Wet gevorderde akte betreffende statutenwijziging kan door het
bestuur zonder medewerking van de leden worden gepasseerd.
4. Het in lid 1 bepaalde 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.
ONTBINDING VAN DE COÖPERATIE
Artikel 26
1. De coöperatie wordt ontbonden:
a. door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering;
b. door haar insolventie, nadat zij in staat van faillissement is verklaard, of
door de opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel.
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Op het besluit, bedoeld onder a is het in artikel 25 gestelde van
overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de in artikel 25 gestelde
quorumeis ook van toepassing is indien het besluit tot ontbinding wordt
genomen op voorstel van het bestuur.
2. Bij ontbinding of opheffing van de coöperatie buiten het geval van faillissement
is het bestuur met de vereffening belast, tenzij de algemene vergadering een
liquidatiecommissie mocht benoemen, in welke ook niet-leden zitting kunnen
hebben.
REGLEMENTEN
Artikel 27
1. Door de algemene vergadering wordt op voorstel van het bestuur een
huishoudelijk reglement vastgesteld ter nadere uitwerking van de bepalingen
van deze statuten. Dit reglement kan op voorstel van het bestuur worden
gewijzigd, mits het voorstel daartoe minstens zeven dagen tevoren voor de
leden ter inzage heeft gelegen; in spoedeisende gevallen kan van deze termijn
afgeweken worden.
2. Door het bestuur van de coöperatie en door groepsmaatschappijen van de
coöperatie worden veiling- en/of verkoopreglementen en zonodig andere
reglementen vastgesteld.
3. De reglementen mogen niets bevatten wat in strijd is met de Wet of met deze
statuten; een zodanige bepaling wordt geacht niet te zijn vastgesteld.
4 De coöperatie stelt voorschriften vast voor de controle op de naleving van deze
statuten door de leden, onder andere en meer in het bijzonder de nakoming
van de leveringsplicht (zoals benoemd in de regeling van het ministerie van
Economische Zaken van twee december tweeduizend dertien, nummer WJZ
13150516 onder artikel 13.2 en 13.3) en betaling van financiële bijdragen.
5. De coöperatie stelt voorschriften vast voor sanctionering van niet nalevering
van deze statuten door hun leden (onder andere en meer in het bijzonder de
nakoming van de leveringsplicht) die, behoudens gevallen van overmacht,
tenminste bepalen dat:
a. bij een eerste overtreding van de statutaire verplichtingen het lid minimaal
een schriftelijke waarschuwing krijgt;
b. bij een tweede overtreding minimaal een boete aan het lid wordt opgelegd
en deze boete daadwerkelijk wordt geïncasseerd, en
c. leden bij alle gelijke vervolgovertredingen worden geroyeerd.
GESCHILLEN
Artikel 28
1. Over alle geschillen inzake de betekenis van een bepaling van de statuten, van
een reglement en van enig besluit van enig orgaan van de coöperatie wordt
met uitsluiting van de burgerlijke rechter in hoogste instantie beslist door het
bestuur.
2. Het bestuur is bevoegd het nemen van een beslissing als in lid 1 bedoeld over
te dragen aan een door het bestuur te benoemen commissie van drie
personen, samengesteld uit leden en/of niet-leden van de coöperatie.
SLOTBEPALING
Artikel 29
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Onder “schriftelijk” wordt in deze statuten tevens verstaan: communicatie via enig
elektronisch communicatiemiddel. Voorts geldt dat ten aanzien van het bepaalde in
deze statuten aan de eis van schriftelijkheid tevens wordt voldaan indien de
kennisgeving, mededeling, besluitvorming, volmacht, stemming, respectievelijk het
verzoek, elektronisch is vastgelegd. Ingeval op grond van de wet of deze statuten
bepaalde stukken en/of mededelingen ter inzage moeten worden gelegd en/of
daarvan afschriften moeten worden verstrekt, kan hieraan door de coöperatie ook
worden voldaan door deze stukken en/of mededelingen raadpleegbaar en
beschikbaar (downloaden) te maken via haar website.

Vastgesteld in de Algemene Vergadering van 17 december 2014
Notariële akte d.d. 30 december 2014
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