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statuten gewijzigd 
(na verwerking opmerkingen dhr Kuiken van 26 mei 2015, wijzigingen geel 

gemarkeerd) 
 

 

 
 
 
 
Artikel 1 
Naam en zetel 
 1. De Coöperatie draagt de naam: IBOIJ Fiber Coöperatief U.A. 
 2. De Coöperatie kan voor lokale initiatieven onder diverse handelsnamen 

opereren die bij de Kamer van Koophandel zijn vastgelegd, waaronder in 
elk geval: IBOIJ Fiber. 

 3. De Coöperatie heeft haar zetel in de gemeente Oude IJsselstreek en kan 
elders (neven)vestigingen of kantoren hebben. 

Artikel 2 
Doel 
 1. De Coöperatie heeft ten doel het bewerkstellingen van samenwerking 

tussen de Coöperatie en haar Leden op het werkgebied van de Coöperatie 
en het voorzien in de stoffelijke behoeften van de Leden van de Coöperatie 
door het sluiten van overeenkomsten met de Leden ter zake van het bedrijf 
dat door de Coöperatie wordt uitgeoefend ten behoeve van de Leden op 
het gebied van het stichten en exploiteren van open breedbandnetwerken 
op met name bedrijventerreinen in Ulft, Gendringen, Terborg en Gaanderen 
teneinde haar Leden een zo laagdrempelig mogelijke toegang te verlenen 
tot open breedbandnetwerken. Ze sluit daartoe overeenkomsten af met 
haar Leden. 

 2. De Coöperatie tracht haar doel onder andere te bewerkstelligen door: 
  a. het (laten) aanleggen, realiseren en inrichten van het passieve en 

actieve glasvezel breedband netwerk door leveranciers; 
  b. het (doen) beheren, onderhouden en in stand houden van dit netwerk; 
  c. het voorfinancieren van de aanleg en eerste aankoopkosten door 

middel van bancaire faciliteiten en door gebruik te maken van 
provinciale financieringsmogelijkheden en deze ook te faciliteren; 

  d. het exploiteren van het netwerk door het operationeel beheer namens 
Leden uit te besteden aan betreffende leveranciers; 

  e. het koppelen van het eigen netwerk aan de landelijke breedband 
glasvezel infrastructuur zodat de Leden gebruik kunnen maken van het 
open dienstenaanbod dat via een digitale marktplaats beschikbaar is; 

  f. het exploiteren van haar netwerk waarbij het open karakter van het 
breedbandnetwerk geborgd is, met dien verstande dat het voor de 
aangesloten Leden altijd mogelijk zal zijn ICT-diensten af te nemen 
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van andere leveranciers dan van de eigenaar van het 
breedbandnetwerk zijnde de Coöperatie of een andere partij waaraan 
de Coöperatie het netwerk in de toekomst zou kunnen vervreemden; 

  g. het vertegenwoordigen van de Coöperatie in brancheorganisaties en/of 
andere platformen die voor de realisatie van de doelstelling 
bevorderlijk zijn. 

 3. Als nevendoel kan de Coöperatie andere belangen op het gebied van ICT 
en bedrijfsvoering van haar Leden behartigen. 

 4. De Coöperatie kan soortgelijke overeenkomsten als bedoeld in lid 1 van dit 
artikel sluiten met anderen dan haar Leden, indien dit in zodanige mate 
geschiedt dat de overeenkomsten met andere dan haar Leden van 
ondergeschikte betekenis zijn. 

De Coöperatie heeft geen winstoogmerk, maar streeft wel naar een zodanig surplus 
dat voldoende reserves aangehouden kunnen worden om de continuïteit 
bedrijfseconomisch en financieel te kunnen waarborgen. 
Artikel 3 
Organen 
De Coöperatie kent de volgende organen: 
 a. De Algemene Ledenvergadering; 
 b. Het Bestuur; 
 c. De Raad van Advies. 
Aan de organen als hiervoor genoemd komen alle taken en bevoegdheden toe die 
voortvloeien uit deze statuten en de wet. 
Artikel 4 
Lidmaatschap 
 1. Lid van de Coöperatie kunnen alle natuurlijke en rechtspersonen publiek en 

privaatrechtelijke organisaties zijn die in het werkgebied van de Coöperatie 
willen aansluiten op het netwerk van de Coöperatie en daartoe een 
overeenkomst met de Coöperatie zijn aangegaan en in stand houden. 

 2. Het Lidmaatschap wordt Schriftelijk aangevraagd bij het Bestuur. 
   Daar waar in deze statuten "Schriftelijk" wordt vermeld, wordt bedoeld, 

tenzij de context het hierna volgende uitdrukkelijk beperkt of uitsluit, 
een tekst die schriftelijk per post, per fax, e-mail of middels enig ander 
daartoe geëigend elektronisch middel beschikbaar wordt gemaakt 
dusdanig dat deze tekst leesbaar, schriftelijk reproduceerbaar en 
elektronisch te bewaren is, en waarbij zowel verzender en ontvanger 
persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. 

  Het Bestuur besluit omtrent de toelating.  
  De aanvrager ontvangt Schriftelijk bericht van het Bestuur of hij als Lid van 

de Coöperatie is toegelaten of geweigerd. 
Indien het Bestuur besluit een aanvrager niet toe te laten staat beroep open 
op de Algemene Ledenvergadering die vervolgens kan besluiten om de 
aanvrager toch toe te laten tot het Lidmaatschap. 
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 3. Het Bestuur houdt een register, waarin de namen en adressen van alle 
Leden zijn opgenomen. De Leden zijn verplicht ervoor zorg te dragen dat 
hun adres steeds bij het Bestuur bekend is. De Leden zijn verplicht het 
Bestuur onverwijld in kennis te stellen van een wijziging van 
omstandigheden welke relevant kan zijn voor de Coöperatie respectievelijk 
het Lidmaatschap van het desbetreffende lid. 

 4. Het Lidmaatschap van de Coöperatie is voor overdracht vatbaar. Op een 
dergelijke overdracht is het bepaalde in lid 1 en lid 2 van dit artikel van 
toepassing. 

 5. Het Lidmaatschap van een Lid-rechtspersoon kan worden verkregen door 
een andere rechtspersoon krachtens juridische fusie of splitsing, mits 
voorafgaand aan de fusie of splitsing met inachtneming van het in lid 1 en 
lid 2 bepaalde goedkeuring van het Bestuur is verkregen. 

 6. Overdracht van het Lidmaatschap kan plaatsvinden met inachtneming van 
het vorenstaande door middel van een (onderhandse) akte met mededeling 
van de overdracht aan de Coöperatie. 

 7. De geldmiddelen van de Coöperatie worden gevormd door: 
  a. entreegeld, zoals bepaald in lid 8 van dit artikel; 
  b. contributies, zoals bepaald in lid 9 van dit artikel; 
  c. bijzondere heffingen, zoals bepaald in lid 10 van dit artikel; 
  d. andere verkrijgingen, zoals onder meer schenkingen, erfstellingen en 

legaten. 
 8. Het Bestuur kan nieuwe Leden een entreegeld opleggen. De hoogte van dit 

bedrag wordt op voorstel van het Bestuur door de Algemene 
Ledenvergadering vastgesteld. Het entreegeld wordt niet uitgekeerd bij 
uittreding. 

 9. Ieder lid van de Coöperatie is een jaarlijkse contributie aan de Coöperatie 
verschuldigd die kan worden verrekend als abonnement. Jaarlijks zal de 
Algemene Ledenvergadering, op voorstel van het Bestuur, de hoogte van 
de contributie vaststellen. 

 10. De Algemene Ledenvergadering kan, op voorstel van het Bestuur, 
bijzondere heffingen opleggen. 

Artikel 5 
Kapitaalstorting Leden 
De Leden kunnen niet worden verplicht een kapitaalstorting in de Coöperatie te 
doen. 
Artikel 6 
Einde van het Lidmaatschap 
 1. Het Lidmaatschap van de Coöperatie eindigt: 
  a. in het geval van natuurlijke personen, door overlijden, tenzij de 

erfgenamen het Lidmaatschap wensen over te nemen en vermits zij 
voldoen aan de genoemde kwaliteitseisen zoals genoemd in artikel 4; 

  b. in het geval van rechtspersonen door de ontbinding van de 
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rechtspersoon; 
  c. door opzegging; 
  d. door ontzetting. 
 2. Opzegging van het Lidmaatschap door een Lid dient Schriftelijk plaats te 

vinden bij het Bestuur tegen het einde van een boekjaar met inachtneming 
van een opzegtermijn van ten minste twaalf (12) maanden. Gezien het 
belang van de continuïteit van de dienstverlening door de Coöperatie is het 
onwenselijk dat meer dan twintig procent (20%) van de Leden in enig 
boekjaar hun Lidmaatschap door opzegging beëindigen indien het aantal 
Leden meer dan tien (10) bedraagt en meer dan één (1) Lid indien het 
aantal Leden tien (10) of minder bedraagt. Teneinde ook in die situatie de 
continuïteit te waarborgen zal bij beëindiging het in de vorige zin 
geformuleerde kwantitatieve criterium door het Lid / de Leden wordt 
gebleven door het desbetreffende Lid/Leden een uittreedvergoeding 
verschuldigd zijn. Vaststelling van de uittreedvergoeding zal plaatsvinden 
door het Bestuur. Bij vaststelling van het feit of een uittreedvergoeding 
verschuldigd is zal steeds de volgorde van binnenkomst van de opzegging 
maatgevend zijn voor de beoordeling. Indien opzeggingen van 
verschillende Leden op dezelfde dag door de Coöperatie worden 
ontvangen dan zullen deze gelijk worden behandeld waardoor mogelijk 
door ieder van deze opzeggende Leden pro rata een uittreedvergoeding 
verschuldigd zal zijn. Indien een Lid door opzegging een uittreedvergoeding 
verschuldigd zou worden zal het Bestuur het Lid hiervan in kennis stellen 
en het betreffende Lid in de gelegenheid stellen de opzegging in te trekken 
al dan niet onder tijdsbepaling zodanig dat de beëindiging van het 
Lidmaatschap door opzegging plaatsvindt op de eerst mogelijke datum dat 
door het betreffende Lid geen Uittreedvergoeding verschuldigd zal zijn. 

 3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 kan een Lid zijn Lidmaatschap met 
onmiddellijke ingang beëindigen indien van het Lid in redelijkheid niet kan 
worden verlangd het Lidmaatschap te laten voortduren alsmede binnen één 
(1) maand nadat hem een besluit is meegedeeld tot omzetting van de 
Coöperatie in een andere rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing. Aan het Lid 
komt niet het recht toe met onmiddellijke ingang op te zeggen indien zijn 
rechten worden beperkt of verzwaard, voor zover het betreft wijziging van 
geldelijke rechten en verplichtingen. 

 4. Opzegging van het Lidmaatschap door de Coöperatie geschiedt door het 
Bestuur en is slechts mogelijk: 

  a. indien een Lid heeft opgehouden aan de vereisten door deze statuten 
gesteld aan het Lidmaatschap te voldoen; 

  b. indien een Lid zijn (financiële) verplichtingen jegens de Coöperatie na 
sommering niet nakomt; 

  c. indien redelijkerwijs van de Coöperatie niet gevergd kan worden het 
Lidmaatschap te laten voortduren; 
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  d. indien een door een Lid met de Coöperatie gesloten overeenkomst 
eindigt ongeacht de grond van de beëindiging; 

  e. indien een Lid zijn Lidmaatschapsrecht overdraagt of indien het 
Lidmaatschap overgaat zonder dat het bepaalde in artikel 4 ter zake in 
acht is genomen. 

  in de sub a. en e. gemelde gevallen wordt het Lidmaatschap met 
onmiddellijke ingang beëindigd. In alle overige gevallen genoemd in dit lid 
zal het Bestuur afhankelijk van de omstandigheden van het geval het 
moment van eindigen van het Lidmaatschap naar aanleiding van de 
opzegging vaststellen, hetgeen ook onmiddellijk kan zijn. 

 5. Ontzetting van een Lid uit het Lidmaatschap door de Coöperatie geschiedt 
door het Bestuur en kan slechts plaatsvinden indien een Lid in strijd met de 
statuten, reglementen of besluiten van de Coöperatie handelt of de 
Coöperatie op onredelijke wijze benadeelt. 

 6. Het Bestuur brengt een besluit tot opzegging of ontzegging door de 
Coöperatie onder opgave van de redenen zo spoedig mogelijk ter kennis 
van het betreffende Lid. 

 7. Tegen een besluit tot opzegging in het geval als gemeld in lid 4 sub c. of 
ontzetting als bedoeld in lid 5 staat beroep open op de Algemene 
Ledenvergadering. Gedurende de beroepsprocedure kan een Lid zijn 
Lidmaatschapsrechten niet uitoefenen en is het Lid geschorst, met dien 
verstande dat het betreffende Lid bevoegd is deel te nemen aan de 
Algemene Ledenvergadering voor zover het betreft de behandeling van het 
beroep tegen de opzegging respectievelijk ontzetting als bedoeld in dit lid. 

 8. Indien het Lidmaatschap eindigt lopende een boekjaar, blijft niettemin de 
gehele jaarlijkse bijdrage (kwartaalvergoeding maal vier) voor het geheel 
verschuldigd. 

 9. Bij het eindigen van het Lidmaatschapsrecht heeft een Lid geen recht op 
(een evenredig deel) vergoeding of uitkering van het vermogen van de 
Coöperatie, anders dan terugbetaling van het saldo van diens 
kapitaalrekening onverminderd het in lid 2 van dit artikel bepaalde. 

Artikel 7 
Overeenkomsten met en ten behoeve van de Leden en verplichtingen 
verbonden aan het Lidmaatschap 
 1. De Coöperatie kan in het kader van het nastreven van het doel ten 

behoeve van de Leden rechten bedingen of na voorafgaande goedkeuring 
van de Algemene Ledenvergadering verplichtingen aangaan. 

 2. Onverminderd de rechten (en plichten) verbonden aan het Lidmaatschap 
van de Coöperatie overigens voortvloeiende uit de wet of deze statuten is 
een Lid verplicht: ten minste één aansluiting op het netwerk van de 
Coöperatie af te nemen tegen de tussen de Coöperatie en haar Leden 
afgesproken vergoeding. 

 3. De Coöperatie is niet bevoegd door een besluit wijzigingen aan te brengen 
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in de met haar Leden in de uitoefening van haar bedrijf aangegane 
overeenkomsten tenzij zij zich die bevoegdheid in de overeenkomst(en) 
met haar Leden op duidelijke wijze heeft voorbehouden. Een wijziging als 
bedoeld in dit lid deelt de Coöperatie schriftelijk aan haar Leden mede. 

 4. De Coöperatie stelt bij of krachtens de met de Leden te sluiten 
overeenkomsten de wederzijdse rechten en verplichtingen vast, 
onverminderd de rechten en verplichtingen ingevolge deze statuten. 

 5. Het Bestuur besluit tot vaststelling van de met de Leden te sluiten 
overeenkomsten en, onverminderd het bepaalde in het derde lid, tot 
wijziging daarvan. Dergelijke besluiten tot vaststelling en wijziging 
behoeven de voorafgaande goedkeuring van de Algemene 
Ledenvergadering. 

Artikel 8 
Bestuur 
 1. Het Bestuur bestaat uit een door de Algemene Ledenvergadering vast te 

stellen aantal Bestuurders, voor de eerste maal vastgesteld op vier (4). 
Zowel Leden als niet-Leden en zowel natuurlijke personen als 
rechtspersonen kunnen tot Bestuurder worden benoemd. 

 2. Bestuurders worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering, op 
basis van profielschetsen voor Bestuurders. De profielschetsen voor 
Bestuurders worden op voorstel van het Bestuur vastgesteld door de 
Algemene Ledenvergadering. De profielschetsen houden rekening met de 
aard en activiteiten van de Coöperatie en de gewenste deskundigheid op 
onder andere bestuurlijk, financieel, technisch en/of juridisch vlak en de 
achtergrond van de Bestuurders. Bestuurders worden benoemd voor een 
periode van vier (4) jaren. Aftredende Bestuurders zijn twee (2) maal 
aansluitend herbenoembaar zodat de totale aaneengesloten zittingsduur in 
het Bestuur twaalf (12) jaar bedraagt. Steeds indien een volledig nieuw 
Bestuur aantreedt zal door het Bestuur een rooster van aftreden worden 
opgesteld. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd neemt op het 
rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in. Indien in het Bestuur 
een vacature ontstaat dan zal de Algemene Ledenvergadering hiervan in 
kennis worden gesteld en zal binnen een (1) jaar na het ontstaan van de 
vacature een vergadering van de Algemene Ledenvergadering 
bijeengeroepen worden teneinde te voorzien in de vacature. 

 3. Iedere Bestuurder kan te allen tijde door de Algemene Ledenvergadering 
worden geschorst of ontslagen. Een schorsing kan één of meer malen 
worden verlengd maar kan in totaal niet langer duren dan zes (6) maanden. 
Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen tot opheffing van de 
schorsing of ontslag, dan eindigt de schorsing. 

 4. De bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de Bestuurder(s) 
worden vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. 

 5. De Coöperatie sluit een Bestuurlijke aansprakelijkheidsverzekering af. De 
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Algemene Ledenvergadering kan besluiten de interne aansprakelijkheid 
van leden van het Bestuur van de Coöperatie te beperken tot de hoogte 
van het bedrag waarvoor een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is 
afgesloten. 

Artikel 9 
Taak en Bevoegdheid van het Bestuur 
 1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Coöperatie behoudens de 

beperkingen opgenomen in de statuten. 
 2. Ter ondersteuning van zijn beleidsvorming, beleidsuitvoering en de 

uitvoering van overige van zijn taken is het Bestuur gemachtigd voor korte 
of langere duur commissies te benoemen bestaande uit Coöperatieleden 
en/of derden. Het besluit tot instelling van een commissie wordt Schriftelijk 
bekend gemaakt aan de Algemene Ledenvergadering, vergezeld van een 
uitnodiging tot voordracht van kandidaten. Aan commissieleden kunnen 
vergoedingen worden betaald en gemaakte kosten worden vergoed. 

 3. Het Bestuur is na daartoe voorafgaand verkregen goedkeuring van de 
Algemene Ledenvergadering bevoegd te besluiten tot het aangaan van 
overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van 
registergoederen en overeenkomsten waarbij de Coöperatie zich als borg 
of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of 
zich tot zekerheid voor een schuld van een ander verbindt en tot 
vertegenwoordiging van de Coöperatie ter zake van deze handelingen. 

 4. De Algemene Ledenvergadering kan besluiten dat Bestuursbesluiten 
strekkende tot bepaalde rechtshandelingen de voorafgaande Schriftelijke 
goedkeuring van de Raad van Advies vereisen. Deze besluiten dienen 
duidelijk te worden omschreven en Schriftelijk aan het Bestuur te worden 
meegedeeld. 

 5. Het Bestuur kan bij reglement of daartoe strekkende besluit regels 
vaststellen omtrent haar interne werkwijze, taakverdeling en besluitvorming 
in aanvulling op hetgeen daaromtrent in deze statuten is bepaald na 
daartoe voorafgaand verkregen advies van de Raad van Advies. 

Artikel 10 
Vertegenwoordiging en tegenstrijdig belang 
 1. Het Bestuur is bevoegd de Coöperatie te vertegenwoordigen. Indien het 

Bestuur uit meer dan één (1) persoon bestaat komt de 
vertegenwoordigingsbevoegdheid tevens toe aan twee gezamenlijk 
handelende leden van het Bestuur. 

 2. Het Bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte 
vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen 
vertegenwoordigt de Coöperatie met inachtneming van de beperkingen die 
aan zijn bevoegdheid zijn gesteld. Hun titulatuur wordt door het Bestuur 
bepaald. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van een aldus benoemde 
functionaris kan zich niet uitstrekken tot gevallen waarin de Coöperatie een 
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tegenstrijdig belang heeft met de desbetreffende functionaris, enig andere 
functionaris, of met één of meer Bestuurders. 

 3. In alle gevallen waarin de Coöperatie een tegenstrijdig belang heeft met 
één of meer Bestuurders, blijft het bepaalde in artikel 10 lid 1 onverkort van 
kracht tenzij de Algemene Ledenvergadering één of meer andere personen 
heeft aangewezen om de Coöperatie in het desbetreffende geval of in 
dergelijke gevallen te vertegenwoordigen. Een besluit van het Bestuur tot 
het verrichten van een rechtshandeling die een tegenstrijdig belang met 
één of meer Bestuurders (handelen) in eigen naam betreft, is onderworpen 
aan de goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering, maar het 
ontbreken van zodanige goedkeuring tast de 
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur of de Bestuurders niet 
aan. Het vorenstaande laat onverlet de bevoegdheid van de Algemene 
Ledenvergadering een of meer personen aan te wijzen indien er sprake is 
van een tegenstrijdig belang tussen de Coöperatie en één of meer 
Bestuurders. 

Artikel 11 
Algemene Ledenvergadering 
 1. De Algemene Ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het 

Bestuur met inachtneming van een termijn van ten minste één maand door 
middel van een aan alle Leden te verzenden Schriftelijke mededeling. Elk 
Lid van het Bestuur is met inachtneming van het hierna bepaalde bevoegd 
tot de bijeenroeping. 

 2. Algemene Ledenvergaderingen worden ten minste één maal per jaar 
gehouden en voorts, wanneer het Bestuur dit wenselijk of noodzakelijk acht 
of wanneer dit Schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen 
wordt verzocht door ten minste een zodanig aantal Leden als bevoegd is 
tot het uitbrengen van één/tiende (1/10) van de stemmen in de Algemene 
Ledenvergadering, indien daarin alle Leden aanwezig of vertegenwoordigd 
zijn.  
De agenda voor de jaarlijkse (gewone) Algemene Ledenvergadering bevat 
ten minste de volgende onderwerpen: 

  a.  de behandeling van het Schriftelijke jaarverslag van het Bestuur 
omtrent de zaken van de Coöperatie en het gevoerde bestuur; 

  b. de vaststelling van de jaarrekening; 
  c. décharge van het Bestuur; 
  d. de begroting voor het volgend boekjaar; en 
  e. het strategisch beleid van de Coöperatie; 
  f. tariefswijzigingen. 
 3. Na ontvangst van het in lid 2 bedoelde verzoek is het Bestuur verplicht tot 

bijeenroeping van een Algemene Ledenvergadering, die ten hoogste vier 
(4) weken na de indiening van het verzoek moet worden gehouden. Indien 
het Bestuur aan het verzoek binnen veertien (14) dagen, nadat het dit heeft 
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ontvangen, geen gevolg geeft, kunnen de verzoekers zelf tot de 
bijeenroeping overgaan op de wijze, die is voorgeschreven voor 
bijeenroeping van Algemene Ledenvergaderingen door het Bestuur. 

 4. Alle Leden hebben toegang tot de Algemene Ledenvergadering. Een Lid is 
bevoegd zich door een daartoe Schriftelijk gemachtigd ander Lid te laten 
vertegenwoordigen. 

 5. Elk lid heeft één (1) stem. 
 6. De voorzitter van het Bestuur leidt de Algemene Ledenvergadering. Bij zijn 

afwezigheid of ontstentenis zal een van de andere leden van het Bestuur 
als leider van de vergadering optreden. Wordt ook op deze wijze niet in het 
voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf. 

 7. Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen Schriftelijk. 
Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt 
op voorstel van de voorzitter van de vergadering en geen van de 
aanwezige Leden hoofdelijke stemming verlangt. 

 8. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist met een gewone 
meerderheid van de geldige uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten 
niet anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te 
zijn verworpen. 

 9. Bij stemming over personen is hij gekozen, die de gewone meerderheid 
van de geldig uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien 
niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming 
gehouden tussen de twee personen, die het hoogste aantal stemmen 
hadden verworven, of, als meer dan twee personen het hoogste aantal 
stemmen hadden verworven, tussen die personen, en is hij gekozen, die bij 
de tweede stemming de meeste stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij 
die tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot. De stemmingen 
geschieden door middel van ondertekende stembriefjes. Stembriefjes, die 
niet zijn ingevuld of waarop meer dan de naam van één kandidaat is 
ingevuld, zijn ongeldig. 

 10. Een eenstemmig besluit van alle Leden, ook al zijn zij niet in een 
vergadering bijeen, heeft, mits het is genomen met voorkennis van het 
Bestuur en de Raad van Advies, dezelfde kracht als een besluit van de 
Algemene Ledenvergadering. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris 
aangetekend in het notulenboek, terwijl er melding van wordt gemaakt in de 
eerstvolgende Algemene Ledenvergadering. 

 11. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de 
uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van 
een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet Schriftelijk 
vastgesteld voorstel. 

 12. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de 
juistheid daarvan betwist dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de 
meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming 
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niet hoofdelijk of Schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige 
dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van 
de oorspronkelijke stemming. 

 13. Van het in de Algemene Ledenvergadering verhandelde worden door de 
secretaris of door een door de voorzitter aan te wijzen Lid notulen gemaakt. 
Deze notulen worden door de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering 
vastgesteld, tenzij vaststelling in de vergadering zelf plaatsvindt. 

Artikel 12 
Benoeming, schorsing en ontslag leden van de Raad van Advies 
 1. De Coöperatie heeft een Raad van Advies bestaande uit drie (3) natuurlijke 

personen. Wordt het aantal Raadsleden minder dan drie (3), dan behoudt 
de Raad van Advies zijn bevoegdheden maar is hij verplicht om onverwijld 
maatregelen tot aanvulling van zijn ledental te nemen. 

 2. Lid van de Raad van Advies kan niet zijn een persoon: 
  a. die in dienst is van de Coöperatie, ten behoeve van de Coöperatie 

betaalde diensten verricht of een belangrijke zakelijke relatie met de 
Coöperatie heeft; 

  b. die in een periode van twee (2) jaar voorafgaand aan de benoeming in 
dienst van de Coöperatie is geweest, dan wel ten behoeve van de 
Coöperatie betaalde diensten heeft verricht, dan wel een belangrijke 
zakelijke relatie met de Coöperatie heeft gehad of deel heeft 
uitgemaakt van het Bestuur; 

  c. die lid is van het Bestuur van de Coöperatie; 
  d. die verwant, gehuwd of samenwonend is met een zittend lid van de 

Raad van Advies of van het Bestuur; 
  e. die een zodanige andere functie bekleedt dat het Lidmaatschap van de 

Raad van Advies kan leiden tot strijdigheid met het belang van de 
Coöperatie, tot strijdigheid met deze functie, tot onverenigbaarheid, of 
tot ongewenste vermenging van belangen. 

 3. Benoeming van de Raadsleden vindt plaats door het Bestuur van de 
vereniging: Industrie Belang Oude IJssel, statutair gevestigd in de 
gemeente Oude IJsselstreek, kantoorhoudende te 7071 SB Ulft, Botterkoel 
25, handelsregisternummer: 09135869, hierna: IBOIJ, met dien verstande 
dat de benoeming voor de eerste maal bij deze akte zal plaatsvinden. 

 4. Leden van de Raad van Advies worden benoemd voor een periode van vier 
(4) jaar. Aftredende leden van de Raad van Advies zijn twee (2) maal 
herbenoembaar, met dien verstande dat het Raadslid nooit langer dan 
twaalf (12) jaar zitting kan hebben in de Raad van Advies. 

 5. Ontslag van de leden van de Raad van Advies vindt met inachtneming van 
het hierna bepaalde plaats door de Algemene Ledenvergadering. De 
Algemene Ledenvergadering is bevoegd ter zake advies in te winnen bij de 
Raad van Advies. In het geval dat de Algemene Ledenvergadering ter zake 
geen advies verzoekt, zal de Raad van Advies bevoegd zijn de Algemene 
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Ledenvergadering ter zake ongevraagd advies te verstrekken. 
 6. De Algemene Ledenvergadering is met inachtneming van het hierna 

bepaalde bevoegd een lid van de Raad van Advies te schorsen. 
 7. De Algemene Ledenvergadering is bevoegd ter zake van een schorsing 

advies in te winnen bij de Raad van Advies. In het geval dat de Algemene 
Ledenvergadering ter zake geen advies verzoekt, zal de Raad van Advies 
bevoegd zijn de Algemene Ledenvergadering ter zake ongevraagd advies 
te verstrekken. 

 8. In geval van schorsing door de Algemene Ledenvergadering van een lid 
van de Raad van Advies, dient de Algemene Ledenvergadering binnen zes 
(6) maanden na ingang van die schorsing te besluiten hetzij tot ontslag, 
hetzij tot handhaving of opheffing van de schorsing, bij gebreke daarvan 
vervalt de schorsing. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan 
slechts één (1) maal worden genomen en de schorsing kan alsdan ten 
hoogste worden gehandhaafd voor drie (3) maanden, ingaande op de dag, 
waarop de Algemene Ledenvergadering het besluit tot handhaving heeft 
genomen. Indien de Algemene Ledenvergadering niet binnen de in de 
vorige zin gestelde termijn tot ontslag of tot opheffing der schorsing heeft 
besloten, vervalt de schorsing. Een geschorst lid van de Raad van Advies 
wordt in de gelegenheid gesteld zich in de Algemene Ledenvergadering te 
verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan. 

 9. Leden van de Raad van Advies mogen geen enkel rechtstreeks of 
zijdelings persoonlijk voordeel genieten uit leveringen aan of 
overeenkomsten met de Coöperatie. 

 10. Het lidmaatschap van de Raad van Advies van een lid van de Raad van 
Advies eindigt: 

  a. door opzegging door het lid van de Raad van Advies op de dag 
waartegen opgezegd; 

  b. door het verstrijken van de benoemingsperiode als bedoeld in lid 4; 
  c. door het onherroepelijk worden van een uitspraak strekkende tot 

faillissement of surseance van betaling van een lid van de Raad van 
Advies; 

  d. door het optreden ten aanzien van een lid van de Raad van Advies van 
één van de situaties als omschreven in lid 2 van dit artikel; 

  e. door ontslag door de Algemene Ledenvergadering als bedoeld in lid 5 
van dit artikel. 

 11. De Algemene Ledenvergadering stelt de vorm en omvang van de 
(eventuele) beloning van de Leden van de Raad van Advies vast en kan 
hen een vergoeding voor reis- en verblijfskosten toekennen. 

Artikel 13 
Taak van de Raad van Advies 
 1. De Raad van Advies heeft tot taak gevraagd en ongevraagd te adviseren 

over het beleid van het Bestuur en over de algemene gang van zaken in de 
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Coöperatie. Hij staat het Bestuur gevraagd en ongevraagd met raad ter 
zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van 
Advies zich naar het belang van de Coöperatie en de met haar verbonden 
onderneming. De Raad van Advies als ook een lid van de Raad van Advies 
afzonderlijk krachtens een daartoe door de Raad van Advies genomen 
besluit, heeft te dien einde te allen tijde toegang tot de gebouwen en 
terreinen die bij de Coöperatie in gebruik zijn, recht op inzage van de 
boeken, bescheiden en andere gegevensdragers en tot controle van de 
voorraden en de kas. Hij is bevoegd zich voor rekening van de Coöperatie 
in de controle te doen bijstaan door één of meer deskundigen door hem 
daartoe te benoemen. 

 2. Het Bestuur verschaft de Raad van Advies tijdig de voor de uitoefening van 
de taak van de Raad van Advies noodzakelijke gegevens. Het Bestuur stelt 
ten minste één (1) keer per jaar de Raad van Advies Schriftelijk op de 
hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en 
financiële risico’s en het beheers- en controlesysteem van de Coöperatie. 

Artikel 14 
Vergaderingen van de Raad van Advies 
 1. De Raad van Advies benoemt uit zijn midden een voorzitter en uit of buiten 

zijn midden een secretaris. Een buiten zijn midden benoemde secretaris is 
geen lid van de Raad van Advies. 

 2. De Raad van Advies vergadert telkenmale wanneer een lid van de Raad 
van Advies dan wel het Bestuur daartoe het verzoek doet. 

 3. Van het verhandelde in de vergadering van de Raad van Advies, worden 
notulen gehouden door de secretaris. De notulen worden in dezelfde 
vergadering of in een volgende vergadering van de Raad van Advies 
vastgesteld en ten blijken daarvan door de voorzitter en de secretaris 
ondertekend. 

 4. Alle besluiten van de Raad van Advies worden genomen met volstrekte 
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij elders in deze 
statuten uitdrukkelijk anders wordt bepaald. Indien de stemmen staken, 
geeft de stem van de voorzitter van de Raad van Advies de doorslag. 

 5. Een lid van de Raad van Advies kan zich door een medelid van de Raad 
van Advies bij Schriftelijk volmacht doen vertegenwoordigen. Een lid van de 
Raad van Advies kan voor niet meer dan één (1) medelid van de Raad van 
Advies als gevolmachtigde optreden. 

 6. De Raad van Advies kan ook buiten vergaderingen besluiten nemen, mits 
het desbetreffende voorstel Schriftelijk aan alle leden van de Raad van 
Advies is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van 
besluitvorming Schriftelijk verzet. Van een aldus genomen besluit wordt 
onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een 
relaas opgemaakt dat door de voorzitter en de secretaris wordt 
ondertekend. Van deze wijze van besluitvorming wordt in de notulen van de 
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eerstvolgende vergadering van de Raad van Advies melding gemaakt. 
 7. De Raad van Advies vergadert tezamen met het Bestuur zo dikwijls de 

Raad van Advies of het Bestuur zulks verzoekt. 
 8. De Raad van Advies kan een reglement vaststellen, waarin onder meer de 

wijze van vergaderen en besluitvorming van de Raad van Advies worden 
opgenomen alsmede de profielschets voor de Raad van Advies. 

Artikel 15 
Boekjaar, begroting, meerjaren bedrijfsplan, jaarverslag en jaarrekening 
 1. Het boekjaar van de Coöperatie is gelijk aan het kalenderjaar. 
 2. Uiterlijk in de maand november stelt het Bestuur een begroting op voor het 

komende boekjaar. De begroting wordt vóór vijftien december ter 
kennisname aan de Raad van Advies voorgelegd. Vervolgens wordt de 
begroting ter goedkeuring voorgelegd in de eerstvolgende Algemene 
Ledenvergadering. 

 3. Binnen zes (6) maanden na afloop van een boekjaar, behoudens 
verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf (5) maanden door de 
Algemene Ledenvergadering op grond van bijzondere omstandigheden, 
maakt het Bestuur de jaarrekening op, bestaande uit de balans per het 
einde van het jaar, de winst- en verliesrekening over dat jaar en de 
toelichting op deze stukken, één en ander overeenkomstig de bepalingen 
van titel 9 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Tegelijkertijd maakt het 
Bestuur een jaarverslag op. Deze stukken worden ondertekend door de 
Bestuurders. Indien een handtekening ontbreekt, wordt daarvan onder 
opgave van reden melding gemaakt. 

 4. Uiterlijk vanaf de laatste dag van de termijn bedoeld in lid 3 ligt de 
opgemaakte jaarrekening met het jaarverslag en de krachtens de wet toe te 
voegen gegevens, ten kantore van de Coöperatie ter inzage voor de 
Leden. Ieder van hen kan kosteloos afschriften daarvan verkrijgen. 

 5. De Coöperatie verleent opdracht tot het samenstellen van de jaarrekening 
aan een accountant. De jaarrekening gaat vergezeld van de verklaring van 
de accountant. Tot het verlenen van de opdracht is de Algemene 
Ledenvergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over dan is het Bestuur 
bevoegd. 

  De opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de Algemene 
Ledenvergadering en door degene die haar heeft verleend. 

 6. De Algemene Ledenvergadering stelt de jaarrekening vast. De jaarrekening 
kan niet worden vastgesteld indien de Algemene Ledenvergadering geen 
kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van de accountant. 

 7. De Algemene Ledenvergadering kan bij afzonderlijk besluit na de 
vaststelling van de jaarrekening het Bestuur décharge verlenen voor het 
gevoerde beleid respectievelijk het gehouden toezicht. De décharge kan 
worden verleend ten aanzien van één of meer Bestuurders afzonderlijk als 
ook aan het gehele Bestuur. 
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 8. Eventuele winst welke volgt uit de vastgestelde jaarrekening van de 
Coöperatie staat niet ter beschikking van de Algemene Ledenvergadering 
en wordt toegevoegd aan de algemene reserve van de Coöperatie en kan 
slechts worden aangewend in het kader van het door de Coöperatie 
uitgeoefende bedrijf tenzij de Algemene Ledenvergadering unaniem anders 
besluit en de Raad van Advies in de gelegenheid is gesteld zijn advies uit 
te brengen. 

 9. Het Bestuur stelt een meer jaren bedrijfsplan op en evalueert dit jaarlijks. 
Het meerjarenplan wordt door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. 
Het vorenstaande geldt mutatis mutandis voor wijzigingen van het 
meerjaren bedrijfsplan. 

Artikel 16 
Statutenwijziging 
 1. Tot wijziging van deze statuten kan slechts worden besloten in een 

vergadering van de Algemene Ledenvergadering, indien:  
  a. ten minste veertien (14) dagen voor de Algemene Ledenvergadering 

de dag van de oproeping en de dag van de vergadering niet mee 
gerekend, het voorstel tot wijziging van de statuten ter kennis is 
gebracht van de Leden; 

  b. het besluit tot wijziging wordt genomen met een meerderheid van ten 
minste drie/vierde (3/4) van de geldig uitgebrachte stemmen, in een 
Algemene Ledenvergadering waarin ten minste drie/vierde (3/4) van de 
Leden aanwezig of vertegenwoordigd is; 

  c. over het voorstel tot statutenwijziging is geadviseerd door de Raad van 
Advies. 

  d. Indien in een vergadering, waarin het voorstel tot statutenwijziging aan 
de orde is gesteld, niet ten minste drie/vierde (3/4) van de Leden 
aanwezig of vertegenwoordigd is dan zal, met inachtneming van het 
hiervoor sub a en b bepaalde, een tweede vergadering worden 
bijeengeroepen, te houden uiterlijk dertig (30) dagen na de eerste die 
alsdan, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde Leden, 
met een meerderheid van drie/vierde (3/4) van de geldig uitgebrachte 
stemmen, een geldig zodanig besluit kan nemen. 

 2. De wijziging van de statuten treedt eerst in werking, nadat daarvan een 
notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder 
Bestuurslid afzonderlijk bevoegd. 

 3. Het Bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de akte van 
statutenwijziging en van de volledige tekst van de na de wijziging geldende 
statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister. 

Artikel 17 
Ontbinding 
 1. De Coöperatie wordt ontbonden: 
  a. door een daartoe strekkend besluit van de Algemene 
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Ledenvergadering genomen met een meerderheid van ten minste 
drie/vierde (3/4) van de geldig uitgebrachte stemmen in een 
vergadering waar ten minste drie/vierde (3/4) meerderheid van het 
aantal Leden van de Coöperatie aanwezig dan wel vertegenwoordigd 
is. Is in een vergadering, waarin het voorstel tot ontbinding aan de orde 
is gesteld, niet ten minste drie/vierde (3/4) van de Leden van de 
Coöperatie aanwezig of vertegenwoordigd dan zal een tweede 
vergadering worden bijeengeroepen, te houden uiterlijk dertig dagen 
na de eerste die alsdan, ongeacht het aantal aanwezige of 
vertegenwoordigde Leden, mits met een meerderheid van drie/vierde 
(3/4) van de geldig uitgebrachte stemmen, een geldig zodanig besluit 
kan nemen; 

  b. door haar insolventie, nadat zij in staat van faillissement is verklaard of 
door opheffing van het faillissement wegens de toestand van de 
boedel; 

  c. door de rechter in de gevallen in de wet bepaald; 
  d. door het geheel ontbreken van Leden. 
  In het sub a bedoelde geval is het Bestuur met de vereffening van de 

boedel van de Coöperatie belast. De Algemene Ledenvergadering is 
evenwel bevoegd om de vereffening op te dragen aan een daarvoor 
speciaal aan te wijzen derde. 

 2. De vereffenaars dragen hetgeen na voldoening van alle schulden 
waaronder de saldi van de kapitaalrekeningen van de Leden van het 
vermogen van de Coöperatie, overblijft over aan een binnen de doelstelling 
van de Coöperatie passende bestemming van maatschappelijk nut. 

 3. Gedurende zeven (7) jaren na afloop van de vereffening blijven de boeken 
en bescheiden van de Coöperatie berusten onder degene, die daartoe door 
de Algemene Ledenvergadering is aangewezen. 

Artikel 18 
Uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.) 
De Leden en gewezen Leden zijn niet aansprakelijk voor de schulden van de 
Coöperatie en iedere verplichting van de Leden of gewezen Leden van de 
Coöperatie om in een bij de ontbinding van de Coöperatie blijkend tekort bij te 
dragen, is uitgesloten. 
Artikel 19 
Reglementen 
De Algemene Ledenvergadering is bevoegd reglementen vast te stellen. 
Reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet of de statuten van de Coöperatie. 
Artikel 20 
Slotbepaling 
In alle gevallen waarin zowel de wet, deze statuten of reglementen niet voorzien, 
alsmede in die gevallen waarin onderdelen van deze statuten verschillend worden 
geïnterpreteerd, beslist de Algemene Ledenvergadering. 
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