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oprichting Groningen Toerisme Coöperatie UA
Heden, zevenentwintig mei tweeduizend negentien, verscheen voor mij, mr. Ronald
Schultinga, kandidaat-notaris, hierna te noemen: 'notaris', als waarnemer van mr.
Tjerk Jouke de Vries, notaris te Groningen: -------------------------------------------de heer Fabian Emmanuel Keijzer, kandidaat-notaris, werkzaam ten kantore van mij,
notaris, aan het adres 9728 BM Groningen, Paterswoldseweg 804, geboren te Leeuwarden op drie december negentienhonderd twee en tachtig, te dezen handelend als
schriftelijk gevolmachtigde van: -------------------------------------------------------- a. de heer Klaas Jakob Hoitman, wonende te 9723 LC Groningen, Het Hout 208,
geboren te Hoogezand-Sappemeer op dertig juli negentienhonderdzevenenvijftig, gehuwd, houder van een paspoort met nummer NS0363BK4; --------------b. de heer Eric Henk Bos, wonende te 9302 EL Roden, Riesven 17, geboren te
Groningen op twaalf mei negentienhonderddrieënvijftig, gehuwd, houder van een
identiteitskaart met nummer IU9PRRJ27. -----------------------------------------Een kopie van de volmachten is aan deze akte gehecht (bijlage). ------------------De comparant verklaarde hierbij een coöperatie op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen: ---------------------------------------------------------"Artikel 1 ----------------------------------------------------------------- ----------------

Begripsbepalingen--------------------------------------------------------------------In deze statuten wordt verstaan onder: -----------------------------------------------Algemene Vergadering: het orgaan dat wordt gevormd door de leden en de bijeenkomsten van dit orgaan; -------------------------------------------------------Bestuur: het bestuur van de coöperatie; ------------------------------------------Schriftelijk: bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar
communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden
ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld. ---------------------------------------------------------------------

-

-

ArtikelL --------------------------------------------------------------------------------NaamZetel - ------------------------ - ----------- ---------------------------------------1. De coöperatie draagt de naam: Groningen Toerisme Coöperatie UA ------2. De coöperatie heeft haar zetel in de gemeente Groningen. ----------------------Artikel3 --------------------------------------------------------------------- -------------

Doel. ------- ------------------------------------------------------------------------------1. De coöperatie heeft ten doel te voorzien in de stoffelijke behoeften van haar
ledendoor:-~ ------------------------------------------------------------------------a. het bevorderen en promoten van de toeristische sector en de vrijetijdsindustrie in de provincie Groningen en omgeving; -------- ------------------------b. het verbinden van overheden, ondernemers en instellingen die raakvlak
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hebben met de toeristische sector en de vrijetijdsindustrie in het hiervoor
genoemde werkgebied; --------------------------------------------------------c. het behartigen van de belangen en het bundelen van krachten van haar leden; ---------------------------------------------- -------------------------------d. alles te doen wat bevorderlijk kan zijn voor deze doelstelling in de breedste
zin van het woord. -------------------------------------------------------------2. De coöperatie tracht haar doel mede te bereiken door het sluiten van overeenkomsten met haar leden. De coöperatie kan dergelijke overeenkomsten ook met
anderen aangaan, maar niet in een zodanige mate dat de overeenkomsten met
de leden slechts van ondergeschikte betekenis zijn .------------------------------Artikel4 ------------------------------------------------------------ ---------------------Leden----------------------------------------------------------------------------------- --

1.

2.

Lid van de coöperatie kunnen zijn; ondernemingen, instellingen en andere organisaties die actief zijn in of raakvlak hebben met de toeristische sector of de
vrijetijdsindustrie. ------------------------------------------------------------------Het Bestuur beslist over de toelating van een lid. Als het Bestuur besluit om een
organisatie niet toe te laten als lid, kan de Algemene Vergadering alsnog tot
toelating besluiten. ---------------------------------------- 1
Het Bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden
zijn opgenomen. ---------------------------------------------------------------------

Artikel5 ---------------------------------------------------------------------------------Einde van het lidmaatschap. ---------------------------------------------------------

Het lidmaatschap eindigt; ---------------------------------- ------------------------a. als het lid een rechtspersoon is; doordat die rechtspersoon ophoudt te bestaan anders dan door fusie op splitsing; ------------------------------------- b. als het lid een personenvennootschap is; door de ontbinding van de personenvennootschap; ---------------------- - ---------------------- ----------------c. door opzegging door het lid; --------------- -----------------------------------d. door opzegging door de coöperatie, mogelijk indien; ------------------------een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten door de statuten
voor het lidmaatschap gesteld; -------------------------------------------een lid zijn verplichtingen jegens de cooperatie niet nakomt; of -------redelijkerwijs van de coöperatie niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; ------------------------------------------------e. door ontzetting, die alleen kan worden uitgesproken door het Bestuur wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de cooperatie handelt, of de coöperatie op onredelijke wijze benadeelt. ---------2. Opzegging door de coöperatie geschiedt door het Bestuur. ----------------------3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de cooperatie kan alleen
tegen het einde van een boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Het lidmaatschap kan in ieder geval worden beëindigd te1.

-

-

-
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4.

5.

6.

7.

8.

gen het eind van het boekjaar, volgend op het boekjaar waarin wordt opgezegd.
Verder kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de cooperatie of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap
te laten voortduren.
Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 3 laat het lidmaatschap eindigen
op het vroegst toegelaten tijdstip dat volgt op de datum waartegen was opgezegd.
Een lid kan zijn lidmaatschap ook met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een
maand nadat een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen
zijn verzwaard, hem is bekend geworden of medegedeeld. Het besluit is dan niet
op hem van toepassing. Deze bevoegdheid van het lid geldt niet voor een wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen. ------------------------------------Een lid kan zijn lidmaatschap ook met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een
maand nadat hem een besluit is meegedeeld tot omzetting van de coöperatie in
een andere rechtsvorm of tot fusie of splitsing in de zin van Boek 2 Titel 7 BurgerlijkWetboek. ---------------------------------------------------------- ----------Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de cooperatie op grond
dat een lid zijn verplichtingen jegens de cooperatie niet nakomt of dat redelijkerwijs van de cooperatie niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren, alsmede van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de
betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het
besluit beroep open op de Algemene Vergadering. Hij wordt daartoe zo spoedig
mogelijk schriftelijk van het besluit in kennis gesteld met opgave van redenen.
Tijdens de beroepstermijn en zo lang het beroep loopt is het lid geschorst. ----Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse
bijdrage voor het geheel verschuldigd. ---------------------------------------------

Artikel 6.
Aansprakelijkheid leden ----------------------------- - ------------------------------ ---

De leden en oud-leden zijn niet aansprakelijk voor de schulden van de cooperatie en
iedere verplichting van de leden of oud-leden om bij te dragen in een eventueel tekort
bij ontbinding van de cooperatie is uitgesloten. ----------------------------------------

Artikel 7.
einde --------------- ---------------------1. Het Bestuur bestaat uit een door de Algemene Vergadering vast te stellen aantal
natuurlijke personen. Zowel leden als niet-leden kunnen bestuurder zijn. ------2. De Algemene Vergadering benoemt, schorst en ontslaat de bestuurders. De voorzitter van het Bestuur wordt in functie benoemd. ------------- -------------------3. Het Bestuur kan uit zijn midden een penningmeester en een secretaris benoemen
en eventueel andere taken onderling verdelen ------------------------------------4. De schorsing van een bestuurder vervalt van rechtswege als de Algemene Vergadering niet binnen drie maanden na de schorsing een ontslagbesluit neemt.
Bestuur: samenstelling, benoeming en

-

rd

5. Het bestuurslidmaatschap eindigt door:
a. overlijden;
b. verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; ----------------------------c. onherroepelijke veroordeling voor een misdrijf; ------------------------------d. schriftelijke ontslagneming; -------------------------- __________________________
e. een ontslagbesluit van de Algemene Vergadering. ---------------------------6. Bij belet of ontstentenis van één of meer bestuurders zijn de overige bestuurders
met het bestuur belast. Bij belet of ontstentenis van alle bestuurders of de enige
bestuurder wijst de Algemene Vergadering één of meer personen aan die tijdelijk
met het bestuur zijn belast.

Artikel 8
Bestuur: taken en bevoegdheden --------------------- _______________________________

1.

Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is het Bestuur belast met het

4.

besturen van de coOperatie.
Bij de vervulling van hun taak richten het Bestuur en zijn individuele leden zich
naar het belang van de cooperatie en de daarmee verbonden organisatie.
De onderlinge taakverdeling, de werkwijze en de interne besluitvorming kunnen
nader worden geregeld in een bestuursreglement. ---- ---------- -----------------Het Bestuur vergadert zo vaak als één of meer van de bestuurders dit nodig acht.
Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits dit Schriftelijk
geschiedt, alle leden van het Bestuur in het te nemen besluit gekend zijn en geen
van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. -----------------------Het Bestuur besluit met volstrekte meerderheid van stemmen van alle in functie

5.

zijnde bestuurders.
Het Bestuur heeft voorafgaande goedkeuring nodig van de Algemene Vergade-

2.
3.
4.

ring voor besluiten over:
a. het vaststellen van de begroting, het bestuursverslag en de jaarrekening;
b. het vaststellen en ingrijpend wijzigen van de beleidsplannen en meerjarenplannen;
c. het vaststellen en wijzigen van het bestuursreglement; ---------------------d. het oprichten en het vaststellen van statuten van een nieuwe rechtsper-

e.

soon;
het aangaan of verbreken van een duurzame rechtstreekse of middellijke
samenwerking met andere rechtspersonen, als deze samenwerking van in-

f.

grijpende betekenis is;
het aanvragen van faillissement of surséance van betaling van de coöpera-

g.

tie;
het huren, verhuren, verwerven, vervreemden of bezwaren van register-

h.

goederen;
het aangaan van overeenkomsten waarbij de cooperatie zich als borg of
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of
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zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt
het aangaan van belangrijke financiële verplichtingen die niet in de begroting
zijn opgenomen.
6. De Algemene Vergadering is bevoegd ook andere besluiten van het Bestuur aan
haar goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk te worden
omschreven en Schriftelijk aan het Bestuur te worden meegedeeld. ------------7. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslagingen en besluitvorming indien
hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met
het belang van de coöperatie of de daarmee verbonden organisatie en wordt niet
meegerekend bij het vaststellen van het quorum. Wanneer hierdoor geen besluit
genomen kan worden, neemt de Algemene Vergadering een besluit. -----------8. De bestuurders zijn verplicht de Algemene Vergadering bij te wonen, tenzij de
Algemene Vergadering anders beslist. Zij hebben in de Algemene Vergadering
een adviserende stem. ---------------------------------------------------------------------------------Artikel 9.
Vertegenwoordiging. ---------- - ------------------------------------- ------------------

1.
2.

Het Bestuur vertegenwoordigt de cooperatie. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders. ---------Het Bestuur kan aan individuele bestuurders en aan anderen volmacht geven om
de cooperatie in en buiten rechte te vertegenwoordigen binnen de in die volmacht
omschreven grenzen .-------------------- -------------------------------- ------------

Artikel 10.
Boekjaar. Jaarrekening ---------------------------------------------------------------1. Het boekjaar van de cooperatie valt samen met het kalenderjaar. --------------2. Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de cooperatie en van
alles betreffende de werkzaamheden van de cooperatie naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren
en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op
zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de
cooperatie kunnen worden gekend. -----------------------------------------------3. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging
van deze termijn met ten hoogste vier maanden door de Algemene Vergadering
op grond van bijzondere omstandigheden, maakt het Bestuur de jaarrekening op
en legt het deze voor de leden ter inzage op het kantoor van de coöperatie.
Binnen deze termijn legt het Bestuur, indien van toepassing, ook het bestuursverslag ter inzage voor de leden. --------------------------------------------------4. De opgemaakte jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders. Als de
ondertekening van één of meer van hen ontbreekt dan wordt daarvan onder
opgave van reden melding gemaakt. ----------------------------------------------5. De cooperatie zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag en de
krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf
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de oproep voor de Algemene Vergadering waarin deze stukken worden behandeld op haar kantoor aanwezig zijn. De leden kunnen de stukken daar inzien en
6.

er kosteloos een afschrift van krijgen.
De jaarrekening wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering die het Bestuur uiterlijk een maand na afloop van de in lid 3 van dit artikel genoemde

7.

termijn laat houden.
De Algemene Vergadering kan bij afzonderlijk besluit volledige of beperkte decharge verlenen aan de bestuurders voor het gevoerde bestuur .-----------------

8.

Het Bestuur is verplicht de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.

Artikel 11.

Controle jaarrekening.
1.

De coöperatie kan en indien daartoe wettelijk verplicht zal, aan een accountant
als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek de opdracht verlenen tot

2.

onderzoek van de jaarrekening.
Tot het verlenen van de opdracht is de Algemene Vergadering bevoegd. Gaat
deze daartoe niet over, dan is het Bestuur bevoegd. De opdracht kan te alien
tijde worden ingetrokken door de Algemene Vergadering en door het Bestuur

3.

indien deze haar heeft verleend.
De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het Bestuur. -----

4.

Indien geen accountantsverklaring beschikbaar wordt gesteld, dan benoemt de
Algemene Vergadering jaarlijks een kascommissie van ten minste twee leden die
geen deel van het Bestuur mogen uitmaken. De kascommissie onderzoekt de
jaarrekening en brengt aan de Algemene Vergadering verslag van haar bevindingen uit. Vereist het onderzoek van de jaarrekening bijzondere boekhoudkundige kennis dan kan de kascommissie zich door een deskundige laten bijstaan.
Het Bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle
gevraagde inlichtingen te verschaffen, desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de coöperatie
voor raadpleging beschikbaar te stellen.

Artikel 12.
Winstbestemming. _____________________________________________________________________
1. De Algemene Vergadering beslist welke bestemming aan de winst wordt gege2.

ven, zoals die uit de vastgestelde jaarrekening blijkt.
Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts
worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat. ----------------------------------

Artikel 13.
Algemene Vergadering bevoegdheden en bijeenroeping. ---------------------1.

Aan de Algemene Vergadering komen in de cooperatie alle bevoegdheden toe die
niet door de wet of de statuten aan het Bestuur zijn opgedragen. ---------------

2.

De Algemene Vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen. Het

7

huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet of de statuten. -----3. Jaarlijks, uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens
verlenging van deze termijn door de Algemene Vergadering, wordt een Algemene
Vergadering (de jaarvergadering) gehouden. Daarin komt, voor zover van toepassing, in elk geval aan de orde: -------------------------------------------------a. het bestuursverslag; ------------------------------------ -----------------------b. het verslag van de kascommissie; --------------------------------------------c. vaststelling van de jaarrekening; ---------------------------------------------d. verlening van decharge aan de bestuurders; ------------------------- - ------- e. benoeming van een accountant of een kascommissie ------------------------4. Andere Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen zo vaak het Bestuur dit
wenselijk oordeelt, of wanneer het Bestuur daartoe volgens de wet of de statuten
verplicht is.
5. Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is
tot het uitbrengen tien procent 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 na indiening van het verzoek. ----------Indien aan het verzoek niet binnen veertien dagen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig deze statuten of bij advertentie in ten minste één ter plaatse waar de coöperatie gevestigd is, veelgelezen dagblad, met inachtneming van de in deze statuten vermelde oproepingstermijn. -------------------------------------------- ------6. De Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen door het Bestuur. De oproeping geschiedt Schriftelijk met inachtneming van een termijn van ten minste
zeven dagen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
Artikel 14.

Algemene Vergadering: toegang, leiding en verslag. ---------------------------1. Toegang tot de Algemene Vergadering hebben alle leden en alle bestuurders.
Geschorste leden en geschorste bestuurders hebben slechts toegang tot het gedeelte van de Algemene Vergadering waarin hun schorsing wordt behandeld.
Over
toelating van andere personen beslist de voorzitter van de vergadering.
2.
3. De Algemene Vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het Bestuur.
Als de voorzitter ontbreekt dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
4. De voorzitter wijst een persoon aan die belast is met het maken van een verslag
van de vergadering. ----------------------------------------------------------------Artikel 15.
Algemene Vergadering: besluitvorming. ------------------------------------------1. Elk lid heeft één stem. Een lid dat is geschorst heeft geen stemrecht. ----------2. Een lid kan een ander lid Schriftelijk volmacht geven om namens hem zijn stem
uit te brengen. Elk lid kan voor maximaal twee leden als gevolmachtigde optreden.
--

--

3.

Voor zover door de wet of de statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten van de Algemene Vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. ----- -------------------------

4.

Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht. ------------

5.

Het ter Algemene Vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent
de uitslag van een stemming is beslissend. Wordt echter onmiddellijk na het
uitspreken van dit oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering dit verlangt. Door deze

6.

nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
Als de de stemmen staken dan is een voorstel verworpen. -----------------------

7.

Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft
verkregen, dan volgt tweede stemming. Heeft dan weer niemand de volstrekte
meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen. Bij de herstemming wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij die voorafgaande stemming
het kleinste aantal stemmen is uitgebracht. ---------------------------------------

8.

Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter bepaalt dat de stemmen op een andere wijze worden uitgebracht .------------- ------- ----------------Als het gaat om een verkiezing van personen kan elk lid verlangen dat de stemmen Schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een

9.

lid hoofdelijke stemming verlangt.
Zolang in een Algemene Vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd
zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen,
omtrent alle aan de orde komende onderwerpen, ook al is de oproeping niet op
de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende forma-

liteit niet in acht genomen.
10. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen,
heeft, mits met voorkennis van het Bestuur genomen, dezelfde kracht als een
besluit van de Algemene Vergadering. --------------------------------------------Artikel 16

Statutenwijziging _____________________________________________________________________
1. De statuten van de cooperatie kunnen worden gewijzigd door een besluit van
een Algemene Vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat ter
vergadering wijziging van de statuten zal worden voorgesteld -------------------2.

Zij die de oproeping tot de Algemene Vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de
vergadering een afschrift van dat voorstel op een daartoe geschikte plaats voor
de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt

3.

gehouden.
Een besluit tot statutenwijziging kan alleen worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de stemmen, uitgebracht in een vergadering waarin ten minste twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd
is. ------------------------------------------------------------------------------------Is niet twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt na
zeven dagen maar binnen vier weken na die vergadering een tweede vergadering
gehouden, waarin over het voorstel kan worden besloten ongeacht het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde leden, mits met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen. -----------------------------------

4.

Een statutenwijziging treedt pas in werking nadat hiervan een notariële akte is
opgemaakt. Elke bestuurder is bevoegd tot het laten verlijden van deze akte.--

Artikel 17.
Ontbinding.

1.

De coöperatie kan worden ontbonden door een besluit van de Algemene Verga-

2.

ontbinding.
Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders. De Algemene

dering. Artikel 16 lid 3 is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot

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 van de coöperatie. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gege-

4.

ven.
Op de vereffening zijn voor het overige de bepalingen van Boek 2 Titel 1 Burgerlijk Wetboek van toepassing."

SLOTVERKLARINGEN__________________________________________________________________

Ten slotte verklaarde de comparant:
1. Het bestuur bestaat voor bij oprichting uit drie leden: --- ------------------------a. de heer Klaas Jacob Holtman, voornoemd, als voorzitter; ----------------b.
c.

de heer Eric Henk Bos, voornoemd, als secretaris; ---- - --------------------mevrouw Hendrika Rolina Siertsema, geboren te Rotterdam op vier juli
negentienhonderd éénenzestig, als penningmeester. -------------------------

2. Het eerste boekjaar van de cooperatie loopt tot en met eenendertig december
tweeduizend twintig.
De comparant is aan mij, notaris, bekend.
Waarvan akte is verleden te Groningen op de datum in het hoofd dezer akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van de akte aan de comparant en een
toelichting daarop heeft deze verklaard tijdig voor het verlijden van de inhoud van
de akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing van de akte geen prijs
te stellen. Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de comparant en
mij, notaris, ondertekend.

tO

(Volgt ondertekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

r
..
41.

