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COÖPERATIEVE VERENIGING 
 
17136.JFH 
Heden negenentwintig september 
tweeduizend zes, verschenen voor mij Mr. Jan Freerk Harmsma, notaris te Joure: 
de heer Hendrikus Adrianus Koopmans, directeur, geboren te Culemborg op acht 
juli negentienhonderd vierenveertig, (Paspoort nummer NE8476323), wonende te 
8566 HL Nijemirdum, Ny Amerika 19-21, gehuwd, 
de heer drs Dirk Gijsbert Dirkse, organisatie adviseur/psycholoog, geboren te 
Emmen op vijftien mei negentienhonderd vijfenveertig, (Paspoort nummer 
NH4126953), wonende te 8715 HS Stavoren, Smidstraat 6, gehuwd, 
de heer Frans Walter Koning, ondernemer, geboren te Oranjewoud, Gemeente 
Heerenveen op achtentwintig mei negentienhonderd tweeënveertig, (Paspoort 
nummer ND9347407), wonende te 8465 PV Oudehaske, Wiidswâl 28, gehuwd. 
De comparanten verklaarden bij deze akte een coöperatieve vereniging op te richten 
waarop van toepassing zijn de volgende 
S T A T U T E N. 
Naam, doel, zetel en duur  
Artikel 1  
1. De coöperatie draagt de naam: Coöperatieve vereniging  Fryslânring U.A. 
 Zij heeft als werkgebied de provincie Fryslân. 
2.  De coöperatie heeft haar zetel te Heerenveen.  
Doel 
Artikel 2  
1. De coöperatie heeft als doel: 

a.  het ontwikkelen en behouden van een voor een ieder open glasvezelnetwerk 
(de Fryslânring); 

b.  het doen ontstaan van zo gunstig mogelijke prijzen voor het gebruik van 
infrastructuur (het open netwerk) en ict-dienst; 

c.  het stimuleren van leveranciers van breedband- en ict-diensten in het 
ontwikkelen van nieuwe door gebruikers gewenste diensten en het 
behartigen van de belangen van gebruikers in de ontwikkeling van nieuwe 
diensten en alles wat daarmee kan samenhangen. 

2. De coöperatie tracht haar doel onder meer te bereiken door: 
 a.  het behartigen van de belangen van haar leden bij de inkoop van MES  
  (managed Ethernet Service) en MDF (Managed Dark Fiber) en breedband- 

en telecommunicatiediensten, 
 b.  het behartigen van de belangen van de leden bij de ontwikkeling van nieuwe  
  breedband- en telecommunicatiediensten; 
 c.  het realiseren en eventueel beheren van overeenkomsten tussen individuele  
  leden en leveranciers als hiervoor bedoeld met betrekking  
  tot breedbandaansluitingen en eventuele bijbehorende diensten; 
 d.  al hetgeen te doen wat met één en ander rechtstreeks of zijdeling verband  
  houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 
3. De coöperatie zal voor het bereiken van het doel geen eigen  
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 glasvezelverbindingen aanleggen noch een eigen glasvezelnetwerk of  
 glasvezelring in eigendom verwerven. 
4. De coöperatie is bevoegd overeenkomsten als die, welke zij voor de  
 leden sluit, ook met anderen aan te gaan, doch zij mag dit niet in een zodanige  
 mate doen, dat de overeenkomsten met de leden slechts van ondergeschikte  
 betekenis zijn. 
Lidmaatschap  
Artikel 3  
Leden van de coöperatie kunnen zijn natuurlijke personen en rechtspersonen die: 
a.  niet in staat van faillissement verkeren of aan wie geen surséance van betaling is  
 verleend, én  
b.  voor wat betreft natuurlijke personen: handelingsbekwaam zijn en op wie de  
 wettelijke schuldsaneringsregeling niet van toepassing is. 
Karakter lidmaatschap  
Artikel 4  
1.  Het lidmaatschap is overdraagbaar en kan voor wat betreft leden-rechtspersonen 

overgaan door fusie en splitsing, mits aan de navolgende vereisten wordt 
voldaan. 

2.  Voor elke overdracht van een lidmaatschap is de voorafgaande schriftelijke 
goedkeuring door het bestuur vereist.  

3.  De overdracht van een lidmaatschap vindt plaats bij schriftelijke akte waarvan 
een  afschrift aan de coöperatie dient te worden gezonden. 

Toelating van de leden  
Artikel 5  
1.  a.  Een persoon, als bedoeld in artikel 3, die als lid wenst toe te treden, richt een 

daartoe strekkend schriftelijk verzoek tot het bestuur. Wanneer een 
rechtspersoon wenst te worden toegelaten, dient bij het verzoek te worden 
overgelegd een recent uittreksel uit het handelsregister aangaande die 
rechtspersoon. Het bestuur kan de overlegging van verdere gegevens en 
bescheiden verlangen van zowel natuurlijke personen als rechtspersonen. 

 b.  Indien meer personen (waaronder begrepen de maatschap, de vennootschap 
onder firma en de commanditaire vennootschap met meer dan één beherend 
vennoot) in gemeenschap één of meer bedrijven uitoefenen en deze personen 
gezamenlijk verzoeken om toelating tot het lidmaatschap, wordt, indien tot 
toelating van het lidmaatschap wordt besloten, ieder van de maten, vennoten 
respectievelijk beherende vennoten lid van de coöperatie. Ieder van deze 
personen is hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk voor alle verplichtingen 
van ieder van hen jegens de coöperatie. 

2.  Het bestuur beslist over de toelating van leden tot de coöperatie zo mogelijk in 
zijn eerstvolgende vergadering doch in elk geval binnen drie (3) maanden na 
ontvangst van het verzoek. Het bestuur kan zijn beslissing éénmaal voor ten 
hoogste drie (3) maanden verdagen. Het bestuur bepaalt bij zijn beslissing tot 
toelating het tijdstip van de aanvang van het lidmaatschap. In geval van 
toelating wordt tevens medegedeeld onder welk nummer de betrokken persoon 
als lid in het ledenregister is ingeschreven. Het bestuur kan aan de toelating 
nadere voorschriften verbinden. Het bestuur is eveneens bevoegd te bepalen of, 



 3

en zo ja onder welke voorwaarden, een lid bij beëindiging van het lidmaatschap 
uittreedgeld is verschuldigd aan de coöperatie. 

3.  De aanvrager op wiens verzoek om toelating afwijzend door het bestuur werd 
beslist, staat gedurende dertig (30) dagen na ontvangst van de schriftelijke 
kennisgeving beroep open op de ledenraad, die op dat beroep in zijn 
eerstvolgende vergadering beslist, mits het onderwerp tijdig op de agenda van 
de vergadering is gebracht. Indien de ledenraad tot toelating besluit geeft zij 
tevens aan per welk tijdstip het lidmaatschap aanvangt. De ledenraad kan met de 
uitoefening van deze taak een door hem in te stellen commissie van beroep 
belasten. 
Het bestuur geeft van de beslissing van de ledenraad, casu quo de commissie 
van beroep, onverwijld schriftelijk kennis aan de aanvrager. In geval van 
toelating wordt tevens medegedeeld onder welk nummer de betrokken 
rechtspersoon als lid in het ledenregister is ingeschreven. 

Einde lidmaatschap – Algemeen  
Artikel 6  
Het lidmaatschap eindigt:  
a.  door het overlijden van het lid-natuurlijk persoon, het lidmaatschap eindigt op 

de dag van het overlijden van het lid-natuurlijk persoon; 
b.  wanneer een lid-rechtspersoon ophoudt te bestaan, tenzij dit ophouden te 

bestaan het gevolg is van een juridische fusie of juridische splitsing, en het 
bestuur voorafgaand aan de juridische fusie of juridische splitsing er haar 
goedkeuring aan heeft verleend dat het lidmaatschap overgaat op de 
verkrijgende rechtspersoon; 

c.  door opzegging door het lid overeenkomstig het bepaalde in artikel 7; 
d.  door opzegging namens de coöperatie overeenkomstig het bepaalde in artikel 8; 
e.  door ontzetting overeenkomstig het bepaalde in artikel 9. 
Einde lidmaatschap door opzegging door het lid  
Artikel 7 
1.  Een lid kan zijn lidmaatschap door schriftelijke opzegging beëindigen met 

inachtneming van een opzeggingstermijn van één jaar en wel tegen het einde 
van het boekjaar volgende op dat waarin wordt opgezegd, onverminderd het 
bepaalde in lid 4. 

2.  Het lid dat de opzegging doet, ontvangt daarvan een schriftelijke bevestiging 
van het bestuur. 

3.  Een opzegging door het lid in strijd met het bepaalde in het eerste lid van dit 
artikel doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip 
volgende op de datum waartegen is opgezegd. 

4.  Een lid kan voorts zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen 
dertig dagen nadat hem een besluit: 

 a.  waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard is 
bekend geworden of medegedeeld, tenzij sprake is van een wijziging van 
geldelijke rechten of verplichtingen of van een wijziging van de in deze 
statuten nauwkeurig omschreven rechten en verplichtingen; 

 b.  tot omzetting van de coöperatie in een andere rechtsvorm of tot juridische 
fusie of tot juridische splitsing is medegedeeld. 

Einde lidmaatschap door opzegging namens de coöperatie  
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Artikel 8  
1.  Opzegging van het lidmaatschap namens de coöperatie kan plaatshebben 

wanneer: 
 a.  een lid zijn verplichtingen jegens de coöperatie niet nakomt; 
 b.  door het verlies door het lid van het vrije beheer over zijn vermogen of 

wanneer op hem de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt 
verklaard; 

  c.  redelijkerwijs van de coöperatie niet gevergd kan worden het lidmaatschap 
te laten voortduren; 

 d.  een lid blijk heeft gegeven het lidmaatschap niet te willen laten voortduren 
en alsdan niet zelf opzegt. 

2.  Een opzegging namens de coöperatie geschiedt door het bestuur bij een 
afzonderlijk geschrift, waarin de reden van opzegging wordt vermeld, gericht 
aan het betrokken lid. 

3.  Opzegging namens de coöperatie kan slechts geschieden tegen het einde van het 
boekjaar met een opzeggingstermijn van ten minste drie (3) maanden, met dien 
verstande evenwel dat het lidmaatschap met onmiddellijke ingang kan worden 
opgezegd in het geval zoals omschreven in lid 1 onderdeel b van dit artikel. Het 
bestuur zal van de opzegging in het ledenregister aantekening doen. 

4.  Indien de coöperatie de opzeggingstermijn van drie (3) maanden als bepaald in 
het vorige lid niet in acht heeft genomen, eindigt het lidmaatschap eerst op het 
vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen het is opgezegd. 

5.  Het lid aan wie het lidmaatschap door de coöperatie is opgezegd op een grond 
als vermeld in lid 1 van dit artikel onderdelen a., c. of d., staat daartegen 
gedurende dertig (30)  dagen na ontvangst van de desbetreffende kennisgeving 
beroep open bij de ledenraad. Het beroep wordt schriftelijk ingesteld en bevat de 
gronden waarop het berust. 

Einde lidmaatschap door ontzetting 
Artikel 9 
1.  Ontzetting uit het lidmaatschap is mogelijk wanneer een lid: 
 a.  in strijd handelt met de statuten, reglementen en besluiten van de coöperatie, 
 b.  de coöperatie op onredelijke wijze benadeelt. 
2.  Ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het lid ten spoedigste van het besluit, 

met opgave van redenen, schriftelijk in kennis stelt. 
3.  Het lid dat uit het lidmaatschap is ontzet, staat daartegen gedurende dertig dagen 

na ontvangst van de desbetreffende kennisgeving beroep open bij de ledenraad. 
Het beroep wordt schriftelijk ingesteld en bevat de gronden waarop het berust. 

 Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. 
Ledenregistratie 
Artikel 10 
Het bestuur houdt een al dan niet geheel of gedeeltelijk geautomatiseerd register bij, 
ledenregister genaamd, waarin de namen en adressen van de leden zijn opgenomen 
zoals deze door de leden worden opgegeven. 
Door het bestuur wordt in het ledenregister aantekening gehouden van gegevens 
betreffende het lidmaatschap zoals tijdstip van aanvang en beëindiging, wijze van 
beëindiging. 
Bijzondere rechten en verplichtingen 
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Artikel 11 
1.  Naast de verplichtingen die voortvloeien uit de statuten en reglementen kunnen 

aan de leden andere verplichtingen worden opgelegd, bij besluit van de 
ledenraad, genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de 
uitgebrachte stemmen. 

2.  De leden en de coöperatie zijn gehouden in de overeenkomsten, welke zij op 
grond van het bepaalde in artikel 2 lid 1 van deze statuten met elkaar aangaan 
onder meer te regelen, dat de coöperatie door een besluit van de ledenraad en/of 
het bestuur wijzigingen kan aanbrengen in de overeenkomsten. 

Bestuur 
Artikel 12 
1.  De coöperatie wordt bestuurd door een bestuur. 

Het bestuur bestaat uit een door de ledenraad vast te stellen aantal leden van 
tenminste drie personen. Tot bestuurder zijn benoembaar rechtspersonen en/of 
natuurlijke personen die lid zijn van de coöperatie. De bestuursleden worden 
verkozen door de ledenraad. Indien door de ledenraad niet binnen drie maanden 
na het ontstaan van de vacature in de verkiezing van een nieuw bestuurslid heeft 
voorzien, zorgt het zittende bestuur voor tijdelijke opvulling van de vacature, tot 
de ledenraad in haar eerstvolgende bijeenkomst daarin heeft kunnen voorzien. 

2.  a.  De benoemingstermijn van een bestuurslid bedraagt ten hoogste drie (3) 
achtereenvolgende boekjaren. 

 b.  Een door het verstrijken van zijn benoemingstermijn aftredend bestuurslid is 
terstond maximaal één keer herbenoembaar. 

3. De ledenraad stelt de vergoeding en de overige aanstellingsvoorwaarden van 
ieder bestuurslid vast. 

4.  Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter aan. 
5.  a. De ledenraad kan te allen tijde onder schriftelijke opgave van redenen een 

bestuurslid schorsen of ontslaan. De betrokkene wordt in de gelegenheid gesteld 
zich in de ledenraad te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door 
een raadsman. 

 b.  Indien een schorsing niet eerder is opgeheven, moet binnen drie maanden 
over het ontslag worden beslist, bij gebreke waarvan de schorsing eindigt door 
het verloop van die termijn. 

 c.  Een besluit van de ledenraad tot schorsing of ontslag van een bestuurslid 
wordt genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van het aantal 
uitgebrachte stemmen. 

 d.  Bij schorsing, belet of ontstentenis van één of meer bestuursleden zijn de 
overblijvende leden of is het overblijvende lid met het bestuur belast. 

 e.  Indien er één overblijvend bestuurslid is als in het vorige lid van dit artikel 
bedoeld, zal de ledenraad zo spoedig mogelijk een nieuw bestuur benoemen. De 
ledenraad kan alvorens dit bestuur is benoemd één of meer tijdelijke bestuurders 
benoemen.  

Bestuursbevoegdheid 
Artikel 13  
Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen 
van de coöperatie en met de overige taken welke hem bij wet en/of deze statuten 
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zijn opgedragen. Dit houdt onder andere in het opstellen en vaststellen van 
beleidsplannen.  
Vertegenwoordigingsbevoegdheid  
Artikel 14  
1.  Het bestuur vertegenwoordigt de coöperatie. 
2.  Daarnaast kan de coöperatie ook worden vertegenwoordigd door de directeur, 

dan wel de voorzitter en een ander bestuurslid gezamenlijk. 
3.  Het bestuur kan besluiten tot de verlening van doorlopende volmacht aan één of 

meer personen, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, om de coöperatie binnen de 
grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. 

Directeur  
Artikel 15  
1.  Indien en voor zolang het bestuur daartoe besluit kan het zich laten bijstaan door 

een directeur, die onder verantwoordelijkheid van het bestuur belast is met: 
 a.  de dagelijkse leiding en de overige activiteiten van de coöperatie; 
 b.  de dagelijkse leiding over het personeel van de coöperatie; 
 c.  de voorbereiding en uitvoering van het door het bestuur vastgestelde beleid; 
 d.  de advisering van het bestuur. 
2.  Indienstneming, schorsing en ontslag van de directeur, alsmede het vaststellen 

van zijn arbeidsvoorwaarden geschiedt door het bestuur. 
De directeur is gehouden de instructies van het bestuur op te volgen en over zijn 
werkzaamheden verantwoording af te leggen aan het bestuur. 

3.  Binnen het vastgestelde beleid draagt de directeur zorg voor indienstneming, 
schorsing en ontslag van personeel, alsmede de vaststelling van hun 
arbeidsvoorwaarden. 

4.  De directeur heeft het recht de bestuursvergaderingen bij te wonen, tenzij het 
bestuur uitdrukkelijk heeft besloten zonder de directeur te vergaderen. 

 Hij heeft in de vergaderingen een adviserende stem. 
5.  De taken en bevoegdheden van de directeur kunnen nader worden vastgesteld in 

een door het bestuur na overleg met de directeur vast te stellen directiestatuut, 
welk statuut niet in strijd mag zijn met de wet of de onderhavige statuten. 

Ledenraad 
Artikel 16  
1.  De ledenraad vormt de algemene vergadering. De ledenraad bestaat uit 

afgevaardigden die door en uit de leden worden gekozen. Bij ontstentenis van 
een ledenraadslid wordt tussentijds een nieuw ledenraadslid gekozen. 
Aan de ledenraad komen in de coöperatie de bevoegdheden toe die de wet aan 
de algemene vergadering toekent of door de algemene vergadering zijn 
toegekend of door de statuten aan de ledenraad zijn opgedragen en die niet door 
de wet of deze statuten aan andere organen zijn opgedragen. 

2.  De ledenraad bestaat uit maximaal vijfentwintig (25) leden die afgevaardigden 
zijn van de leden van de vereniging. Het aantal leden in de ledenraad wordt met 
inachtneming van vorenstaande door de leden vastgesteld. Er wordt naar 
gestreefd dat de leden van de ledenraad een spreiding weergeven van de 
burgerlijke gemeentes welke binnen het werkgebied van de coöperatie gelegen 
zijn. 
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3.  De afgevaardigden worden door en uit de leden van de coöperatie gekozen 
overeenkomstig het bepaalde in deze statuten en met inachtneming van het door 
het bestuur vast te stellen kiesreglement. 

4. De aanwijzing tot afgevaardigde vervalt bij het eindigen van het lidmaatschap. 
Bijeenroeping ledenraad  
Artikel 17 
1.  Jaarlijks wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar door het bestuur 

een vergadering van de ledenraad bijeengeroepen en gehouden. Deze 
vergadering is bestemd tot: 

 a.  het uitbrengen van het verslag door het bestuur over de gang van zaken van 
de coöperatie en het gevoerde bestuur over het afgelopen boekjaar; 

 b.  het vaststellen van de jaarrekening als bedoeld in artikel 22; 
 c.  kwijting aan de bestuurders; 
 d.  de toelating van nieuwe leden als bedoeld in artikel 5 lid 3. 

 Andere vergaderingen van de ledenraad worden gehouden zo dikwijls het 
bestuur dit nodig acht. 

2.  De bijeenroeping tot de ledenraad geschiedt schriftelijk door het bestuur op een 
termijn van ten minste veertien dagen, de dag van de oproeping en die van de 
vergadering niet meegerekend, aan de adressen van de leden zoals deze vermeld 
zijn in het ledenregister. 

3.  Bij de oproeping worden de plaats, de tijd en de te behandelen onderwerpen 
vermeld. Onderwerpen niet medegedeeld bij de oproeping kunnen, voor zover 
zij geen betrekking hebben op een wijziging van de statuten of de ontbinding 
van de coöperatie, nog in behandeling worden genomen wanneer een daartoe 
strekkend voorstel met ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen 
wordt aangenomen in een vergadering waarin alle leden vertegenwoordigd zijn. 

4.  Een eenstemmig besluit van alle leden van de ledenraad, ook al zijn deze niet in 
vergadering bijeen, heeft, mits schriftelijk vastgelegd en met voorkennis van het 
bestuur genomen,dezelfde kracht als een besluit van de ledenraad. 

5.  Voorts is het bestuur verplicht de ledenraad bijeen te roepen wanneer tenminste 
een zodanig aantal afgevaardigden als bevoegd is tot het uitbrengen van 
één/tiende (1/10) gedeelte van de stemmen dit schriftelijk verzoeken met opgave 
van de te behandelen onderwerpen. Indien het bestuur niet binnen veertien (14) 
dagen aan een dergelijk verzoek gevolg geeft in die zin dat de vergadering 
binnen vier (4) weken na dit verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers 
bevoegd zelf de vergadering bijeen te roepen met inachtneming van het 
bepaalde in deze statuten. De verzoekers kunnen alsdan het bestuur belasten met 
de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen. De kosten van 
een vergadering als hiervoor bedoeld en die verbonden aan de oproeping komen 
ten laste van de coöperatie. 

6.  De oproeping van een vergadering als in het voorgaande lid bedoeld vindt plaats 
met inachtneming van hetgeen hiervoor in de leden 2 en 3 van dit artikel is 
vermeld. 

Leiding van de ledenraad/notulen  
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Artikel 18 
1.  De ledenraad wordt geleid door de voorzitter van het bestuur. Ingeval van 

ontstentenis of belet van vorengenoemde persoon voorziet de vergadering zelf in 
haar leiding. 

2.  Van het verhandelde in de ledenraad worden door een door de voorzitter 
aangewezen persoon notulen gemaakt. De notulen worden ter kennis van de 
leden gebracht en worden in de eerstvolgende vergadering van de ledenraad 
door deze vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter en de 
notulist van die vergadering. 

Toegang tot en stemrecht in de ledenraad  
Artikel 19  
1.  Toegang tot de vergaderingen van de ledenraad hebben de leden van de 

ledenraad die niet als lid geschorst zijn, de leden van het bestuur en de directeur. 
2.  Alle leden van de ledenraad hebben één stem. 
3.  Ieder lid van de ledenraad is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een 

schriftelijk daartoe gevolmachtigd ander lid van de ledenraad. Een lid van de 
ledenraad kan voor ten hoogste twee leden van de ledenraad als gevolmachtigde 
optreden. 

Besluitvorming ledenraad/verkiezing ledenraad 
Artikel 20  
1.  Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van 

de ledenraad met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen 
genomen. 

 Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 
2.  Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk met 

ongetekende briefjes. Wanneer geen der aanwezigen zich daartegen verzet kan 
op voorstel van de voorzitter ook bij acclamatie worden gestemd. 

3.  Heeft bij een stemming over personen in de eerste stemming niemand de 
volstrekte meerderheid verkregen, dan vindt een tweede stemming plaats tussen 
de twee personen die de meeste stemmen hebben verkregen. Indien, doordat 
twee of meer personen een gelijk aantal stemmen hebben verkregen, niet 
vaststaat welke personen voor de tweede stemming in aanmerking komen, zal 
bij een tussenstemming worden uitgemaakt wie voor de tweede stemming in 
aanmerking komen. Indien bij die tussenstemming of bij de tweede stemming de 
stemmen staken, beslist het lot. 

4.  Indien bij stemming over zaken de stemmen staken, wordt het voorstel opnieuw 
in stemming gebracht. Staken de stemmen dan weer, dan is het voorstel 
verworpen. 

5.  Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat een besluit is 
genomen, is beslissend. Wanneer een voorstel niet schriftelijk is vastgelegd, is 
diens oordeel over de inhoud van het genomen besluit eveneens beslissend. 
Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan 
wordt betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt 
een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien 
de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een 
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen 
de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 
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6.  Is de in artikel 17 vermelde oproepingstermijn niet in acht genomen of heeft 
geen oproeping plaats gehad, dan kunnen niettemin rechtsgeldige besluiten 
worden genomen in een vergadering waarin alle leden van de ledenraad 
aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 

Verkiezing ledenraad 
Artikel 21 
1.  De coöperatie kent een kiesraad, bestaande uit drie (3) leden benoemd door en 

uit de ledenraad. De kiesraad stel de verdeling van het aantal afgevaardigden per 
burgerlijke gemeente, voorafgaand aan iedere ledenraadsvergadering op en legt 
deze ter goedkeuring voor aan de ledenraad. Deze verdeling geldt als een 
representatieve afspiegeling van het aantal leden van de coöperatie per 
burgerlijke gemeente in Fryslân. 
De kiesraad stelt voorafgaande aan een ledenraadsvergadering een 
kandidatenlijst op. Alle leden zullen electronisch in de gelegenheid worden 
gesteld kandidaten voor te dragen. 

2.  De kiesraad is bevoegd om ter zake van ledenraadsverkiezingen een commissie 
in te stellen die toeziet op een democratisch verantwoorde verkiezing van de 
afgevaardigden in de ledenraad. 

Boekjaar, jaarverslag en jaarrekening  
Artikel 22  
1.  Het boekjaar van de coöperatie is gelijk aan het kalenderjaar. 
2.  Het bestuur maakt jaarlijks een jaarrekening en een jaarverslag op. Het opmaken 

van voornoemde stukken geschiedt met inachtneming van het bepaalde in titel 9 
van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 

3.  De ledenraad verleent aan een accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1 van 
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek de opdracht tot onderzoek van de 
jaarrekening. Wijst de ledenraad geen accountant aan dan wordt deze door het 
bestuur aangewezen. De controlerende accountant kan geen lid van de 
vereniging zijn of geweest zijn.  

4.  De opdracht tot onderzoek als bedoeld in het vorige lid kan worden ingetrokken 
door het orgaan dat deze heeft verleend. Indien het bestuur de opdracht tot 
beoordeling heeft verleend, kan deze tevens worden ingetrokken door de 
ledenraad. 

5.  De in lid 2 bedoelde stukken worden door het bestuur gedurende ten minste 
vijftien dagen voor de ledenraad ten kantore van de coöperatie ter inzage gelegd. 

6.  De jaarrekening dient te worden ondertekend door alle bestuursleden. Indien de 
ondertekening van een of meer van hen ontbreekt, wordt van de reden daarvan 
melding gemaakt. 

7.  De jaarrekening wordt vervolgens aan de ledenraad ter vaststelling voorgelegd. 
8.  Afschriften van de in lid 2 genoemde bescheiden worden als bijlage gevoegd bij 

de oproeping voor de ledenraad. 
9.  Voor de kwijting aan bestuurders is een afzonderlijk besluit vereist. 
10. Een uit de jaarrekening blijkend positief exploitatiesaldo zal besteed worden als 

bepaald in het volgende artikel. 
11. Het vermogen kan slechts worden aangewend in het kader van de doelstelling. 
Winstverdeling 



 10

Artikel 23 
1. De coöperatie heeft geen winstoogmerk. 
2.  Niettemin zal een behaald positief exploitatiesaldo kunnen worden verdeeld op 

basis van een in een reglement door het bestuur voorgestelde en door de 
ledenraad vast te stellen reglement. 

Reglementen 
Artikel 24 
1.  Bij één of meer reglementen kunnen regelingen worden getroffen omtrent 

aangelegenheden die een nadere regeling behoeven dan wel nog niet in deze 
statuten zijn geregeld. 

2.  Voorzover niet elders in deze statuten anders is bepaald, worden de reglementen 
vastgesteld, aangevuld of gewijzigd door de ledenraad, mits het daartoe 
strekkende voorstel van het bestuur ten minste veertien dagen tevoren ter kennis 
van de ledenraad is gebracht. 

3.  Indien de bepalingen van de reglementen in strijd zijn met deze statuten, geldt 
het in deze statuten bepaalde. 

Statutenwijziging/omzetting/juridische fusie/juridische splitsing  
Artikel 25 
1.  De statuten worden gewijzigd in een ledenraad, waarin het besluit daartoe 

genomen is met een meerderheid van ten minste twee derde van het aantal 
uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste drie/vierde (3/4) van 
het aantal uit te brengen stemmen ter vergadering aanwezig of 
vertegenwoordigd is. 

2.  Een voorstel tot statutenwijziging kan in de betreffende vergadering niet worden 
behandeld, indien het voorstel, inhoudende de letterlijke tekst van de 
voorgestelde wijziging, niet ten minste veertien dagen tevoren schriftelijk aan de 
leden van de ledenraad is medegedeeld. 

3.  Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte 
is opgemaakt. Vorenbedoelde akte van statutenwijziging dient binnen drie 
maanden na het betreffende besluit van de ledenraad te zijn verleden. 

4.  Het bepaalde in het tweede lid is niet van toepassing indien in de ledenraad alle 
leden vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene 
stemmen wordt genomen. 

5.  Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van 
besluiten van de ledenraad tot omzetting, juridische fusie en juridische splitsing. 

Ontbinding 
Artikel 26 
1.  De coöperatie wordt ontbonden: 
 a.  door een daartoe strekkend besluit van de ledenraad op de wijze als in lid 2 

bepaald; 
 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 die de wet bepaalt; 
 d.  door het geheel ontbreken van leden. 
2.  De coöperatie kan worden ontbonden door een besluit van de ledenraad te 

nemen op dezelfde wijze als en met inachtneming van hetgeen is bepaald in 
artikel 25 ten aanzien van statutenwijziging. 
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3.  Het bestuur draagt zorg voor inschrijving van een besluit tot ontbinding van de 
coöperatie als bedoeld in lid 2 bij het Handelsregister gehouden door de Kamer 
van Koophandel en Fabrieken waar de coöperatie is ingeschreven. 

Vereffening 
Artikel 27 
1.  Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, 

geschiedt de vereffening door het bestuur overeenkomstig de wettelijke 
bepalingen. 

2.  Na de ontbinding blijft de coöperatie voortbestaan voorzover dit tot vereffening 
van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen 
van de statuten en de reglementen voorzover mogelijk van kracht. In stukken en 
aankondigingen die van de coöperatie uitgaan, moet aan haar naam worden 
toegevoegd de woorden: "in liquidatie". 

3.  Een eventueel batig saldo zal worden uitgekeerd overeenkomstig het reglement 
als bedoeld in artikel 23 lid 2. 

4.  De boeken en bescheiden van de coöperatie moeten worden bewaard door een 
door de vereffenaars aan te wijzen natuurlijke of rechtspersoon, gedurende 
zeven jaren na de vereffening. 

Aansprakelijkheid  
Artikel 28  
De aansprakelijkheid van de leden voor een tekort van de coöperatie bij ontbinding 
wordt uitgesloten. Hetzelfde geldt voor tussentijdse tekorten. 
Geschillenregeling 
Artikel 29  
1. Alle geschillen over zaken van de coöperatie, de bepalingen van deze statuten, 

over de overeenkomsten als bedoeld in artikel 2 en over reglementen en 
dezelver uitlegging en toepassing, de besluiten van een coöperatieorgaan, tussen 
leden onderling of tussen een lid en de coöperatie worden zoveel mogelijk in der 
minne door tussenkomst van de directeur, of, indien de directeur ontbreekt, het 
bestuur,geschikt. 

2.  Indien blijkt, dat een geschil niet in der minne kan worden geschikt, zullen de 
bij het geschil betrokken partijen de beslissing over het geschil, indien niet één 
of meer van hen het geschil aan de burgerlijke rechter wenst voor te leggen, 
opdragen aan een arbiter, welke - als goede man naar billijkheid en zonder 
gehouden te zijn andere wettelijke bepalingen dan die betreffende arbitrage na te 
leven – gehouden zal zijn recht te spreken, en welke zal worden benoemd door 
de kantonrechter te Heerenveen. 

3.  De pogingen een geschil in der minne te schikken wordt in ieder geval geacht te 
zijn gestaakt wanneer na negentig dagen, te rekenen vanaf de dag waarop het 
geschil ter kennis van de directie casu quo het bestuur werd gebracht, naar het 
oordeel van één of meer der bij het geschil betrokken partijen nog niet is 
geschikt.  

4.  De arbiter is verplicht partijen in de gelegenheid te stellen het geschil mondeling 
toe te lichten alsmede om binnen zes maanden na zijn benoeming uitspraak te 
doen. 

 In bijzondere gevallen kan deze termijn door de kantonrechter worden verlengd. 
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5.  De arbiter zal bij zijn uitspraak bepalen wie van partijen of voor welk deel ieder 
der partijen de kosten van de arbitrage zal hebben te dragen. 

Slotbepaling  
Artikel 30 
In alle gevallen waarin de statuten, of de wet niet voorzien, beslist het bestuur. 
Overgangsbepaling 
Artikel 31 
1.  In afwijking van artikel 16 draagt het voorlopig bestuur zorg voor de 

samenstelling van een eerste ledenraad. 
2.  Het eerste (voorlopig) bestuur is samengesteld als volgt: 
  voorzitter: de comparant H.A. Koopmans 
 secretaris: de comparant D.G. Dirkse 
 penningmeester: de comparant F.W. Koning 
De comparanten zijn mij, notaris, bekend. 
Waarvan akte, 
in minuut opgemaakt is verleden te Joure op de datum als in het hoofd dezer akte 
vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en een toelichting 
daarop hebben de comparanten eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te 
hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. 
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de comparanten 
en mij, notaris, ondertekend. 


