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OPRICHTING COÖPERATIE 

(Coöperatie duurzaamheid bedrijventerreinen Zaltbommel U.A.J 

Blad �l 

Vandaag, veertien november tweeduizend zeventien,--------

verschenen voor mij,-------------------

Mr. Mattheus Gerardus Franciscus van Maurik,----------

notaris te Zaltbommel:--------------------

De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden bij deze akte een 
coöperatie op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen:-

S T AT UT EN------------

Begripsbepalingen1--------------------

Artikel 1 

In deze statuten wordt verstaan onder:-------------
Afgemene Vergadering: 

het orgaan dat wordt gevormd door de Leden of de vergadering van Leden 

(of hun gevolmachtigden) en andere personen gerechtigd om de---
vergadering bij te wonen;-----------------
Bestuur:-----------------------

het bestuur van de Coöperatie;---------------
Coöperatie:------------

de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben;------
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vergadering wordt gehouden.----------------

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derden van de

stemmen. ---

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële

akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder lid van het

Bestuur bevoegd.-------------------

Ontbindin 

Artikel 26 

1. De Coöperatie kan worden ontbonden door een besluit van de Algemene

Vergadering. Het bepaalde in de leden 1 en 3 van artikel 25 van deze

statuten is van overeenkomstige toepassing.-----------

2. Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de leden van het Bestuur.

De Algemene Vergadering kan besluiten om andere personen tot---

vereffenaar te benoemen.-----------------

3. Het batig saldo na vereffening wordt overgedragen aan degenen die ten

tijde van het besluit tot ontbinding Lid waren. Bij het besluit tot ontbinding

kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden

gegeven, met dien verstande dat dit grotendeels moet worden uitgekeerd

aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding Lid waren, in-

verhouding tot ieders bijdrage aan de activiteiten van de Coöperatie, op

basis van een voorstel van het Bestuur.------------

4. Op de vereffening zijn voor het overige de bepalingen van titel 1 van boek-

2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.---------
Slotverklaringen---------------------

Tenslotte verklaarden de verschenen personen:-----------

1. Het Bestuur bestaat bij oprichting uit twee bestuurders.-------

Voor de eerste maal zijn bestuurders:------------

de verschenen persoon sub 1, xx, als voorzitter;

en------
de verschenen persoon sub 2, xx, als 

secretaris/penningmeester.--------- ---

2. Het eerste boekjaar van de Coöperatie eindigt op éénendertig december-

tweeduizend achttien (31-12-2018).-----------
Slot akte -----------------------

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.---------

Deze akte is verleden te Zaltbommel op de datum in het hoofd van deze akte

vermeld. De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen personen- -

opgegeven en toegelicht. De verschenen personen hebben verklaard - na--






