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STATUTENWIJZIGING
Zaaknummer : 2019.034277.01
Heden, tweeëntwintig juli tweeduizend twintig, verschenen voor mij, mr.
Stephanie Denise Scheiberlich, notaris te Harderwijk:
1. de heer Karel Frederik Hoenderdos, geboren te Velsen op achtentwintig juni
negentienhonderd drieënvijftig (28-06-1953), wonende Lijsterbeslaan 3 te
3843 JJ Harderwijk, gehuwd, en heeft zich gelegitimeerd met zijn Nederlands
paspoort nummer NUKBC24K4, uitgegeven te Harderwijk op vier januari
tweeduizend achttien (04-01-2018);
2. mevrouw Berdina Anna Maria Sillessen, geboren te Amsterdam op
drieëntwintig december negentienhonderd zesenvijftig (23-12-1956),
wonende Piet Fransenlaan 144 te 9713 WL Groningen, ongehuwd en geen
geregistreerd partner, en heeft zich gelegitimeerd met haar Nederlands
rijbewijs nummer 5293273792, uitgegeven te Groningen op zeven mei
tweeduizend negentien (07-05-2019),
te dezen handelende in hoedanigheid van respectievelijk voorzitter en
penningmeester van na te melden coöperatie.
De verschenen personen verklaarden:
Inleiding
- De algemene ledenvergadering van de coöperatie: Coöperatie Zelfstandige
Zorgprofessionals U.A., statutair gevestigd te Harderwijk, feitelijk gevestigd
Engelserf 35 te 3843 BD Harderwijk, ingeschreven in het handelsregister
onder nummer 50426265, heeft op vijfentwintig juni tweeduizend twintig
(25-06-2020) op statutaire wijze besloten de statuten van de vereniging te
wijzigen.
- De coöperatie is opgericht bij akte op vijf juli tweeduizend tien (05-07-2010)
verleden voor notaris mr. Q.C.M. Paantjens te Venray.
- De statuten zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op achtentwintig januari
tweeduizend negentien (28-01-2019) verleden voor notaris mr. S.D.
Scheiberlich te Harderwijk.
- Van de notulen van voormelde vergadering is een exemplaar aan deze akte
gehecht.
Statutenwijziging
Ter uitvoering van gemeld besluit worden de statuten van de coöperatie geheel
gewijzigd als volgt:
STATUTEN
Naam en zetel
Artikel 1.
1. De coöperatie draagt de naam: Coöperatie Zelfstandige Zorgprofessionals
U.A.
2. Zij is gevestigd te Harderwijk.
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3.

Onder de coöperatie wordt mede verstaan een vereniging op coöperatieve
grondslag.
4. De coöperatie is opgericht voor onbepaalde tijd.
Doel
Artikel 2
1. De coöperatie heeft ten doel in de materiële behoefte van haar leden te
voorzien door middel van revenuen op het gebied van dienstverlening,
onderhandelen, acquisitie en advisering in het ter beschikking stellen van
zelfstandige arbeid in zorg- en dienstverlenende beroepen, waaronder mede
inbegrepen het exploiteren van een zorgbureau voor de zogenoemde
professionele zelfstandige zorgverleners en de belangen van haar leden op
deze gebieden te behartigen alsmede de kennis welke de leden
dienaangaande hebben dan wel vergaren, ter beschikking van de leden te
stellen;
2. het (doen) in stand houden van een instelling die conform de Wet Toelating
Zorginstellingen erkend is en welke zorg en begeleiding voor haar leden
faciliteert als gedefinieerd in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en/of
de Zorgverzekeringswet en/of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning ten
behoeve van de in deze wetten benoemde doelgroepen.
3. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het aangaan van overeenkomsten met zelfstandige leden (de
zogenoemde zorgprofessionals) en niet-leden op het gebied van
dienstverlening, onderhandelen, acquisitie en advisering in het ter
beschikking stellen van zelfstandige arbeid in zorg- en dienstverlenende
beroepen;
b. het verrichten van onderzoek en het vastleggen van de kennis op het
gebied van, dienstverlening, onderhandelen, acquisitie en advisering in
het ter beschikking stellen van zelfstandige arbeid in zorg- en
dienstverlenende beroepen en deze beschikbaar te stellen aan de leden
alsmede aan niet leden;
c. het onderhandelen, de acquisitie, het adviseren en het verlenen van
ondersteunende diensten bij het ter beschikking stellen van zelfstandige
arbeid in zorgen dienstverlenende beroepen, een en ander als adviseur
en als intermediair;
d. het adviseren bij, het begeleiden van en het uitvoeren van
werkzaamheden op het gebied van het ter beschikking stellen van
zelfstandige arbeid in zorgen dienstverlenende beroepen, waaronder
mede begrepen het exploiteren van een zorgbureau voor de zogenoemde
professionele zelfstandige zorgverleners;
e. het zich profileren als, dan wel het zijn van een associatieve coöperatie
van ondernemers met dienstenactiviteiten;
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f.

het oprichten van, het deelnemen in, het financieren van, het leiding
geven aan dan wel het exploiteren van ondernemingen op soortgelijk en
aanverwant gebied, alsmede het geven van zekerheid ten behoeve van
derden, waaronder begrepen het verstrekken van borgstellingen;
g. het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, verkrijgen, vervreemden
en bezwaren van registergoederen;
h. het aangaan of overnemen van pensioenen en/of
stamrechtovereenkomsten, alsmede het beleggen en beheren van andere
vermogensbestanddelen, waaronder het deelnemen in
pensioenlichamen;
i. het uitvoeren van alle voorkomende werkzaamheden die met het
voormelde doel in verband staan of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Leden van de coöperatie
Artikel 3
1. Leden mogen uitsluitend zijn:
- natuurlijke personen;
- rechtspersonen; en
- maatschappen en vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid, hierna
aan te duiden als "personenvennootschappen", die een onderneming in
standhouden op hetzelfde gebied als de Coöperatie.
2. Het lidmaatschap van de Coöperatie is persoonlijk en niet voor overdracht
vatbaar.
Toelating
3. Het bestuur beslist omtrent de toelating van nieuwe leden. Met in
achtneming van de statuten bepaalt het bestuur welke gegevens en
bescheiden iemand die als Lid toegelaten wenst te worden dient te
verstrekken. Het bestuur zal zo spoedig mogelijk over de aanvraag beslissen.
4. Het bestuur houdt een ledenlijst, waarin de volgende gegevens worden
bijgehouden:
(i) de namen en adressen van de Leden;
(ii) de data van de aanvang en de beëindiging van het lidmaatschap van elk
lid.
Het bestuur legt het register ten kantore van de Coöperatie of op een andere
daartoe door het bestuur te bepalen geschikte plaats ter inzage voor de
Leden.
5. Ieder lid heeft de verplichting de Coöperatie kennis te geven van iedere
wijziging in zijn adres en postcode, en andere relevante informatie.
Lidmaatschap
Artikel 4
1. De leden en de oud-leden zijn niet aansprakelijk voor de verbintenissen van
de coöperatie.
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2.

Het lidmaatschap en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen zijn
ondeelbaar. Elk lidmaatschap wordt geregistreerd in het daartoe bestemde
ledenregister en omvat onder meer de registratie van de deelgerechtigdheid
in het coöperatievermogen, de deelgerechtigdheid in de winst van de
coöperatie en de deelgerechtigheid in het liquidatiesaldo.
4. Aan het lidmaatschap is mede verbonden de verplichting dat de leden door
middel van hun uitdelingsrechten in de winst, een statutaire reserve zullen
volstorten en het bedrag dat jaarlijks door de algemene ledenvergadering zal
worden vastgesteld. De statutaire reserve dient ter versterking van het eigen
vermogen van de coöperatie. Jaarlijks kan de algemene ledenvergadering
besluiten de hoogte van de te bereiken statutaire reserve aan te passen.
5. Het lidmaatschap wordt beheerst door deze statuten met als uitbreiding en
als aanvulling op deze statuten een door de algemene ledenvergadering vast
te stellen bindend huishoudelijk reglement.
6. Indien een lidmaatschap tot een onverdeeldheid behoort, kan zij slechts door
een gemachtigde van hen tegenover de coöperatie worden vertegenwoordigd
en alleen deze gemachtigde mag het stemrecht in de algemene
ledenvergadering uitoefenen.
7. Van een lid-rechtspersoon als bedoeld in artikel 3 lid 1, dient een directeur,
een lid van de raad van toezicht of bestuurslid door het bestuur van het lidrechtspersoon te worden gemachtigd om deze tegenover de coöperatie te
vertegenwoordigen, met dien verstande dat per lid-rechtspersoon slechts één
persoon kan worden gemachtigd en alleen door deze gemachtigde het
stemrecht in de algemene ledenvergadering kan worden uitgeoefend.
8. Het lidmaatschap omvat voorts het recht, na ontbinding der coöperatie, op
een deel van het liquidatiesaldo, vastgelegd in het ledenregister
overeenkomstig artikel 4 lid 2 van deze statuten, daarbij bijzondere
bepalingen niet uitgesloten, alsmede alle overige rechten en verplichtingen
welke uit deze statuten blijken.
9. Elke aansprakelijkheid van de leden of de oud-leden voor een tekort van de
coöperatie is uitgesloten.
Einde lidmaatschap
Artikel 5
1. Het lidmaatschap eindigt door:
a. indien het Lid:
- niet meer voldoet aan de vereisten van deze Statuten;
- een natuurlijk persoon is: door zijn overlijden;
- een rechtspersoon is: doordat die rechtspersoon ophoudt te bestaan
door liquidatie, fusie op splitsing; of
- een vennootschap die geen rechtspersoon is: door de ontbinding van
de desbetreffende vennootschap;
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2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

b. door opzegging door het Lid;
c. door opzegging door de Coöperatie. Zodanige opzegging kan geschieden
wanneer:
(i) een Lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten door deze
statuten voor het Lidmaatschap gesteld;
(ii) een Lid zijn verplichtingen, ook na daartoe alsnog in de gelegenheid
te zijn gesteld, overeenkomstig deze statuten niet nakomt; of
(iii) indien van de Coöperatie redelijkerwijs niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren;
d. door ontzetting. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een
Lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de Coöperatie
handelt, of de coöperatie op onredelijke wijze benadeelt.
Opzegging door de Coöperatie geschiedt door het Bestuur.
Opzegging van het Lidmaatschap door de Coöperatie kan slechts geschieden
tegen het einde van een boekjaar en met inachtneming van een
opzeggingstermijn van vier (4) weken. Opzegging van het Lidmaatschap door
een Lid kan slechts schriftelijk geschieden tegen het eind van een maand en
met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier (4) weken. Echter, het
lidmaatschap kan onmiddellijk schriftelijk worden beëindigd, indien van de
Coöperatie of van het Lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het
Lidmaatschap te laten voortduren. Het Bestuur zal met inachtneming van
deze statuten elke beëindiging door een Lid schriftelijk erkennen.
Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 3 van artikel 6 eerste zin doet
het Lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgend op de
datum waartegen was opgezegd.
Een Lid kan voorts zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang schriftelijk
opzeggen binnen één (1) maand nadat een besluit waarbij zijn rechten zijn
beperkt of zijn verplichtingen jegens de Coöperatie zijn verzwaard, hem
bekend is geworden of medegedeeld; het besluit is alsdan niet op hem van
toepassing.
Een Lid is niet bevoegd om zijn Lidmaatschap op voorgaande gronden te
beëindigen, indien zulk besluit een wijziging van geldelijke rechten en
verplichtingen betreft.
Een Lid kan zijn Lidmaatschap ook met onmiddellijke ingang schriftelijk
opzeggen binnen een maand nadat hem een besluit is meegedeeld tot
omzetting van de Coöperatie in een andere rechtsvorm of tot juridische fusie
of splitsing als bedoeld in Titel 7 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt bij besluit van de Algemene
Ledenvergadering.
Aan uittreding uit de Coöperatie is, onverminderd het in de voorgaande leden
bepaalde, de volgende voorwaarde verbonden:
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in het geval de Coöperatie ledenkapitaal heeft opgeëist, zal het ledenkapitaal
dat door het betreffende Lid is voldaan en niet reeds aan het betreffende Lid
is terugbetaald, aan het betreffende Lid moeten worden terugbetaald bij het
einde van diens lidmaatschap, zonder enige rentevergoeding.
Bestuur
Artikel 6
1. Het bestuur der coöperatie bestaat uit ten minste twee (natuurlijke en/of
rechtspersonen) met een maximum van vijf personen (natuurlijke en/of
rechtspersonen). Van een lid-rechtspersoon is de gemachtigde als bedoeld in
artikel 4 lid 7 als bestuurslid verkiesbaar. De algemene ledenvergadering stelt
vast wie van de bestuursleden voorzitter, secretaris en penningmeester zal
zijn. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon
verenigd zijn.
2. Leden van het Bestuur worden benoemd door de Algemene Vergadering.
Zowel Leden als niet-leden kunnen lid van het Bestuur zijn.
In het bestuur zal altijd minstens één lid uit de leden van de Coöperatie zitting
hebben.
3. Twee bestuursleden vertegenwoordigen de coöperatie in en buiten rechte;
indien één bestuurslid in functie is, vertegenwoordigt dit bestuurslid de
coöperatie in en buiten rechte. Indien het aantal bestuursleden beneden de
twee is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het bestuur is echter verplicht zo
spoedig mogelijk middels het bijeenroepen van de algemene
ledenvergadering te voorzien in de vacature(s). Het bestuur is bevoegd onder
zijn verantwoordelijkheid aan een van de bestuursleden of aan derden
beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid (procuratie) te verlenen; van een
en ander zal publicatie plaatsvinden in het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van
overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van
registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de
coöperatie zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor
een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een
ander verbindt. In alle gevallen waarin de coöperatie een tegenstrijdig belang
heeft met een of meer bestuurders of leden van de raad van toezicht kan de
algemene ledenvergadering een of meer personen aanwijzen om de
coöperatie te vertegenwoordigen.
4. a. De leden van het bestuur worden voor onbepaalde tijd benoemd door de
algemene ledenvergadering; zij kunnen door de algemene
ledenvergadering te allen tijde worden ontslagen.
b. De raad van toezicht is bevoegd een bestuurslid met redenen omkleed te
schorsen. Deze schorsing kan te allen tijde door de algemene
ledenvergadering worden opgeheven en vervalt van rechtswege indien de
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5.

6.

7.

8.

9.

algemene ledenvergadering niet binnen twee maanden na de schorsing
overgaat tot ontslag.
Behalve door ontslag, eindigt het bestuurslidmaatschap tevens:
a. door beëindiging van het lidmaatschap conform het gestelde in artikel 5;
b. door vrijwillig aftreden;
c. op het moment dat hij/ zij in de situatie verkeerd dat sprake is van
strijdigheid met het bepaalde in artikel 8 lid 5.
Tot lid van het bestuur zijn niet benoembaar personen die lid zijn van de raad
van toezicht van de coöperatie, of een functie vervullen van een lid van de
raad van bestuur of de raad van toezicht van een andere zorgorganisatie die
binnen het verzorgingsgebied van de zorgorganisatie geheel of gedeeltelijk
dezelfde werkzaamheden als de zorgorganisatie verricht, tenzij de andere
zorgorganisatie als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw
verbonden is met de zorgorganisatie.
Behoudens de beperkingen volgens de statuten en het huishoudelijk
reglement is het bestuur belast met het besturen van de coöperatie. Bij
bestuursbesluiten worden taken en verantwoordelijkheden van de
bestuursleden vastgesteld, De bestuursleden kunnen zich bij de uitoefening
daarvan laten bijstaan door één of mee door het bestuur te benoemen
adviseurs.
Het bestuur draagt ervoor zorg dat werknemers en anderen die in een
contractuele relatie tot de coöperatie staan, zonder gevaar voor hun
rechtspositie de mogelijkheid hebben aan de voorzitter van het bestuur of aan
een door hem aangewezen functionaris te rapporteren over vermeende
onregelmatigheden binnen de coöperatie van algemene, operationele en/of
financiële aard. Vermeende onregelmatigheden die het functioneren van het
bestuur betreffen, worden gerapporteerd aan de voorzitter van de raad van
toezicht. Deze klokkenluidersregeling wordt algemeen bekend gemaakt.
De algemene ledenvergadering is bevoegd bij een daartoe strekkend besluit,
besluiten van het bestuur aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van
toezicht te onderwerpen. Die besluiten dienen duidelijk te worden
omschreven en schriftelijk aan het bestuur te worden meegedeeld. In ieder
geval dienen de navolgende besluiten van het bestuur aan de goedkeuring
van de raad van toezicht onderworpen.
a. de vaststelling van de begroting, het jaarverslag, de jaarrekening en de
resultaatbestemming, tenzij deze bevoegdheid toekomt aan de algemene
ledenvergadering;
b. de vaststelling van (strategische) beleidsplannen;
c. de vaststelling van de randvoorwaarden en waarborgen voor een
adequate invloed van belanghebbenden;
d. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de
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coöperatie met andere rechtspersonen of vennootschappen indien deze
samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de
zorgorganisatie;
e. het vaststellen en wijzigingen van het bestuursreglement van het bestuur;
f. een voorstel tot ontbinding van de coöperatie;
g. aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling;
h. het gelijktijdig beëindigen of beëindiging binnen een kort tijdsbestek van
de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers, of van
het verbreken van een overeenkomst met een aanmerkelijk aantal
personen dat als zelfstandige of als samenwerkingsverband werkzaam is
voor de coöperatie.
10. Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de adequate
uitoefening van diens taak noodzakelijke informatie en gegevens. Afspraken
hierover worden vastgelegd in een informatieprotocol.
11. De raad van toezicht is bevoegd inzage te (laten) nemen en te doen nemen
van alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de coöperatie.
12. Het bestuur rapporteert regelmatig aan de raad van toezicht over de stand
van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van de strategie en het beleid
van de coöperatie.
13. De coöperatie legt schriftelijk en inzichtelijk de
verantwoordelijkheidsverdeling tussen de raad van toezicht en het bestuur
alsmede de wijze waarop interne conflicten tussen beide organen wordt
geregeld vast.
Raad van toezicht
Artikel 9
1. De coöperatie kent een raad van toezicht.
2. De raad van toezicht bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf natuurlijke
personen. Is het aantal leden minder dan drie, dan behoudt de raad van
toezicht zijn bevoegdheden onverminderd de verplichting om onverwijld
maatregelen tot aanvulling van zijn ledental te nemen.
De raad van toezicht stelt een profielschets op voor zijn omvang en
samenstelling, rekening houdend met de omvang en aard van de
zorgonderneming van de coöperatie, haar activiteiten en de gewenste
deskundigheden, vaardigheden en achtergronden van de leden van de raad
van toezicht.
3. De leden van de raad van toezicht worden door de raad van toezicht
benoemd, geschorst en ontslagen. De cliëntenraad, indien aanwezig, die is
ingesteld binnen de coöperatie heeft het recht tot bindende voordracht van
één lid van de raad van toezicht, met inachtneming van de opgestelde
profielschets. De raad van toezicht informeert de cliëntenraad zo spoedig
mogelijk over het ontstaan van een vacature voor het betreffende lid. De
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4.

5.

6.

7.
8.

voordracht tot benoeming van een lid van de raad van toezicht wordt
schriftelijk ingediend en bevat ten minste twee personen. Van iedere
kandidaat wordt in elk geval medegedeeld zijn leeftijd, beroep en de
betrekkingen die hij bekleedt en die hij heeft bekleed voor zover deze van
belang zijn in verband met de vervulling van zijn taak.
In het geval de cliëntenraad niet binnen twee maanden na het ontstaan van
de vacature gebruik maakt van haar recht tot bindende voordracht, is de raad
van toezicht vrij in de benoeming van een lid van de raad van toezicht.
Een lid van de raad van toezicht die op voordracht is benoemd vervult zijn
functie zonder last of ruggespraak van het orgaan door wie hij is
voorgedragen en zonder diens deelbelang te laten prevaleren.
De raad van toezicht kan een lid van de raad van toezicht ontslaan wegens;
a. verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren;
b. onverenigbaarheid van functies of belangen;
c. wijziging van de omstandigheden of andere redenen op grond waarvan
zijn handhaving als lid redelijkerwijs niet van de coöperatie kan worden
verlangd.
Een besluit tot ontslag als in dit lid bedoeld, kan slechts worden aangenomen
in een vergadering van de raad van toezicht waarin alle leden van de raad van
toezicht, met uitzondering van het lid wiens ontslag aan de orde is, aanwezig
of vertegenwoordigd zijn, met een meerderheid van twee/derde van de
uitgebrachte stemmen.
De raad van toezicht kan een lid van de raad van toezicht schorsen op
dezelfde gronden als vermeld in lid 4 van dit artikel; de schorsing vervalt van
rechtswege indien de coöperatie niet binnen een maand na de schorsing
overgaat tot ontslag op een van de gronden als in lid 4 van dit artikel
genoemd. Een besluit tot schorsing als in dit lid bedoeld, kan slechts worden
genomen in een vergadering van de raad van toezicht waarin alle leden van
de raad van toezicht, met uitzondering van het lid wiens schorsing aan de
orde is, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met een meerderheid van
twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
Een lid van de raad van toezicht treedt volgens een door de raad van toezicht
opgesteld rooster, doch uiterlijk vier jaar na zijn benoeming, af.
Een volgens dit rooster aftredend lid van de raad van toezicht is eenmaal
herbenoembaar, mits het aftredend lid op het moment van benoeming (nog)
voldoet aan de hiervoor bedoelde profielschets en aan het in dit artikel onder
lid 8 bepaalde.
Een tussentijds benoemd lid van de raad van toezicht neemt op het rooster
van aftreden de plaats van zijn voorganger in.
De leden van de raad van toezicht verrichten nimmer taken van het bestuur.
Een lid van de raad van toezicht moet voldoen aan de volgende vereisten:
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9.

a. hij heeft het vrije beheer over zijn vermogen;
b. hij is geen bestuurder van de coöperatie en ook geen lid van enig ander
orgaan van de coöperatie en is dat op het moment van benoeming de
afgelopen drie jaar ook niet geweest;
c. hij is geen werknemer van de coöperatie en is dat op het moment van
benoeming in de afgelopen drie jaar ook niet geweest;
d. hij is niet op basis van een toelatingscontract werkzaam voor de
coöperatie en is dat op het moment van benoeming in de afgelopen drie
jaar ook niet geweest;
e. hij is in de laatste vijf jaar niet door de rechtbank ontslagen als bestuurder
van een vennootschap, een vereniging of een stichting;
f. hij mag geen familieband hebben met een bestuurder of met een ander
lid van de raad van toezicht. Onder familieband wordt verstaan bloed of
aanverwantschap tot en met de vierde graad en de hoedanigheid van
echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel waarmee een
gemeenschappelijke huishouding wordt gevoerd als waren zij gehuwd,
een en ander in de zin van artikel 1:160 Burgerlijk Wetboek;
g. hij ontvangt geen persoonlijke financiële vergoeding van de coöperatie,
anders dan een vergoeding die voor de als lid van de raad van toezicht
verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in
de normale uitoefening van een bedrijf;
h. hij heeft geen belangrijke zakelijke relatie met de coöperatie en heeft datop het moment van benoeming de afgelopen drie jaar ook niet gehad;
i. hij is geen bestuurder van een rechtspersoon waarin een bestuurslid van
de coöperatie waarop hij toezicht houdt lid van het toezichthoudend
orgaan is;
j. hij heeft niet gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk
voorzien-in het bestuur van de coöperatie bij belet of ontstentenis van
bestuurders;
k. een functie vervult van een lid van de raad van bestuur of de raad van
toezicht van een andere zorgorganisatie die binnen het verzorgingsgebied
van de zorgorganisatie geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als
de zorgorganisatie verricht, tenzij de andere zorgorganisatie als groeps- of
dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de
zorgorganisatie.
Voor de vereisten onder c, d, g, h, i en j geldt aanvullend: onder een lid van de
raad van toezicht is ook begrepen zijn echtgenoot, geregistreerd partner of
een ander levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede
graad.
Leden van de raad van toezicht hebben geen directe belangen bij de
coöperatie, bijvoorbeeld als directeur, werknemer, beroepsbeoefenaar die

- 11 -

zijn praktijk voert bij de coöperatie.
10. Bij ontstentenis van alle leden van de raad van toezicht zal door de
Voorzieningenrechter van de rechtbank van het arrondissement, waarin de
coöperatie is gevestigd, op verzoek van hetzij een afgetreden lid van de raad
van toezicht hetzij het bestuur hetzij de ondernemingsraad hetzij de centrale
cliëntenraad met inachtneming van het in deze statuten bepaalde een nieuwe
raad van toezicht worden benoemd.
Artikel 10
Een lid van de raad van toezicht defungeert:
a. door ontslagneming;
b. door overlijden;
c. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
d. door zijn aftreden (al dan niet volgens het in lid 6 van artikel 9 bedoelde
rooster van aftreden);
e. op het moment dat hij in de situatie verkeert dat sprake is van strijdigheid
met het bepaalde in lid 8 van artikel 9;
f. door ontslag door de raad van toezicht, op de gronden zoals genoemd in lid 4
van artikel 9.
Een besluit tot ontslag als in dit lid bedoeld, kan slechts worden genomen in een
vergadering van de raad van toezicht waarin alle leden van de raad van toezicht,
met uitzondering van het lid wiens ontslag aan de orde is, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte
stemmen.
Taak en bevoegdheden raad van toezicht
Artikel 11
1. De raad van toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid
van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de coöperatie en de
met haar verbonden instellingen en/of rechtspersonen. Zij staat het bestuur
met raad terzijde. Voorts is de raad van toezicht belast met de
werkzaamheden welke haar in deze akte en het reglement van de raad van
toezicht zijn opgedragen. Bij de vervulling van zijn taak richt - de raad van
toezicht zich naar het belang van de coöperatie en de met haar verbonden
instellingen en/of rechtspersonen.
2. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen
functioneren. Zij is voorts verantwoordelijk voor de besluitvorming over het
oplossen van zaken waarbij een belangenverstrengeling aan de orde kan zijn
bij leden van de raad van toezicht, het bestuur en bij de externe accountant in
relatie tot de coöperatie.
3. De raad van toezicht benoemt na het inwinnen van advies van het bestuur de
(register) accountant van de coöperatie.
4. Met inachtneming van de wet- en regelgeving op het gebied van de
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bescherming van privacy en persoonsgegevens, na overleg met het bestuur en
na een bepaaldelijk daartoe genomen besluit, heeft de raad van toezicht of
één of meer door de raad van toezicht gemachtigde leden, toegang tot alle
lokaliteiten van de coöperatie en het recht om te allen tijde inzage te krijgen
in alle bescheiden en boeken van de coöperatie. De raad van toezicht kan zich
daarbij, voor rekening van de coöperatie, na overleg met het bestuur, doen
bijstaan door de (register)accountant van de coöperatie dan wel een door de
raad van toezicht aan te wijzen deskundige aan wie inzage van de volledige
administratie dient te worden verleend. De raad van toezicht kan het bestuur
aanwijzingen geven omtrent de soort te verschaffen informatie, alsmede
omtrent de wijze en frequentie van informatieverstrekking.
Vergadering en besluitvorming raad van toezicht
Artikel 12
1. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en vicevoorzitter
en kan eventuele andere taken onderling verdelen.
2. De raad van toezicht vergadert ten minste vier (4) maal per jaar en voorts zo
dikwijls als de voorzitter, tenminste twee leden van de raad van toezicht of
het bestuur dit wenselijk achten. De oproepingen tot de vergaderingen
geschieden door of namens de voorzitter - met inachtneming van een termijn
van tenminste vijf dagen, die van de oproeping en van de vergadering
daaronder niet begrepen. In spoedeisende gevallen kan met een kortere
termijn worden volstaan, zulks ter beoordeling van de voorzitter.
3. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, nadat de
jaarrekening is vastgesteld, wordt door de raad van toezicht een vergadering
gehouden waarin de décharge van het bestuur voor het beleid van het
afgelopen boekjaar wordt behandeld. - Het besluit over décharge van het
bestuur wordt binnen zeven dagen na afloop van de vergadering van de raad
van toezicht aan het bestuur medegedeeld.
4. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald besluit de raad van toezicht
bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen
worden geacht niet te zijn uitgebracht.
5. Bij staking van stemmen wordt binnen twee weken een nieuwe vergadering
belegd.
Indien de stemmen dan opnieuw staken, beslist het lot in geval van
benoeming van personen en is het voorstel verworpen in geval van een
stemming over zaken.
6. De raad van toezicht kan alleen dan geldige besluiten nemen indien tenminste
de helft van het aantal leden van de raad van toezicht aanwezig of
vertegenwoordigd is, tenzij bij deze statuten een grotere meerderheid is
voorgeschreven. Een lid van de raad van toezicht kan slechts één ander lid van
de raad van toezicht vertegenwoordigen.
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7.

Indien in deze statuten voor het nemen van een bepaald besluit de eis is
gesteld dat het genomen moet worden in een vergadering waarin een
bepaald aantal leden van de raad van toezicht aanwezig is, dan zal, indien in
een vergadering wegens onvoltalligheid een zodanig besluit niet genomen
kan worden, binnen uiterlijk zes weken een nieuwe vergadering worden
bijeengeroepen, die, ongeacht het aantal aanwezigen beslist over het in de
eerste vergadering aan de orde gestelde, met de meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen die voor dat besluit is voorgeschreven.
8. De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle
leden van de raad van toezicht in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk hun
mening te uiten en schriftelijk of per e-mail bevestigd hebben geen bezwaar
te hebben tegen deze wijze van besluitvorming.
Het besluit wordt in het verslag van de eerstvolgende vergadering
opgenomen met vermelding van de schriftelijke uitspraken.
9. De vergaderingen van de raad van toezicht worden bijgewoond door het
bestuur, tenzij de raad van toezicht met opgaaf van redenen de wens te
kennen geeft zonder het bestuur te willen vergaderen (en voorts met
inachtneming van het bepaalde in lid 13 van dit artikel).
10. De raad van toezicht kan besluiten dat de externe accountant het van belang
zijnde gedeelte van de vergaderingen van de raad van toezicht bijwoont,
waarin de jaarrekening wordt besproken en/of goedgekeurd.
11. Van het verhandelde in de vergaderingen van de raad van toezicht worden
notulen gehouden, welke na vaststelling door de raad van toezicht zodra
mogelijk door de voorzitter van de vergadering warden ondertekend. In de
notulen wordt tevens vermeld, welke leden van de raad van toezicht op de
vergadering aanwezig zijn geweest. Elk lid van de raad van toezicht is bevoegd
te bepalen dat van het verhandelde in de vergadering een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt. De kosten daarvan zijn voor rekening van de
coöperatie.
12. De raad van toezicht voert ten minste jaarlijks met elk van de leden van het
bestuur een functionerings- en beoordelingsgesprek.
13. De raad van toezicht evalueert zijn functioneren ten minste jaarlijks buiten de
aanwezigheid van het bestuur en informeert het bestuur over de uitkomsten
hiervan.
14. De raad van toezicht voert tenminste jaarlijks met het bestuur als geheel een
evaluatiegesprek over het wederzijds functioneren van beide organen op zich
en in relatie tot elkaar.
15. De overige regeling van de werkwijze en besluitvorming van de raad van
toezicht kan geschieden bij reglement van de raad van toezicht dat wordt
vastgesteld door de raad van toezicht.
Jaarverslag, rekening en verantwoording
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Artikel 13
1. Het coöperatiejaar is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de coöperatie
zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en
verplichtingen kunnen worden gekend. Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek is daarvoor de leidraad.
3. Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering binnen zes maanden
na afloop van het coöperatiejaar, behoudens verlenging van deze termijn
door de algemene ledenvergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder
overlegging van een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting
(deze stukken hierna ook te noemen "jaarrekening") rekening en
verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur. Blijft
het bestuur met het doen van rekeningen verantwoording in gebreke dan kan
iedere houder van een ledenbewijs deze in rechte van het bestuur vorderen.
4. De jaarrekening en de jaarverslagen van het bestuur worden ten minste zeven
dagen voor de ter behandeling van deze stukken bijeengeroepen algemene
ledenvergadering, aan de houders van ledenbewijzen toegezonden.
5. Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening door de algemene
ledenvergadering aan de orde is geweest, zal aan de algemene
ledenvergadering het voorstel worden gedaan om kwijting te verlenen aan de
bestuurders en/of de raad van toezicht voor het door hen in het
desbetreffende boekjaar gevoerde beleid, voor zover van dat beleid uit de
jaarrekening blijkt of dat beleid aan de algemene vergadering bekend is
gemaakt.
6. Het bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in de leden 2 en 3, conform
de daartoe gestelde wettelijke termijn te bewaren.
7. Het jaarverslag met de balans en winst- en verliesrekening en de toelichting
op deze stukken dient door de raad van toezicht te worden onderzocht. De
raad van toezicht vat zijn bevindingen samen in een verslag aan de algemene
ledenvergadering dat tevens een voorstel aan de algemene ledenvergadering
behelst tot goed- of afkeuring van de rekening en verantwoording. De raad
van toezicht kan zich bij zijn onderzoek door een deskundige laten bijstaan, op
kosten van de coöperatie.
8. Het bestuur legt de jaarrekening ter bespreking voor aan de
ondernemingsraad en de cliëntenraad.
Algemene ledenvergaderingen
Artikel 14
1. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het coöperatiejaar zal een
algemene ledenvergadering worden gehouden, waarin door het bestuur
verslag wordt uitgebracht over het in het afgelopen coöperatiejaar gevoerde
bestuur. Voorts zal de algemene ledenvergadering in deze vergadering
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2.

3.

4.

5.

6.

vaststellen de definitieve bijdrage door, dan wel de uitkering aan ieder lid,
met inachtneming van het gestelde in artikel 4 lid 4 van deze statuten.
Andere Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen zo dikwijls een of
meer leden van het Bestuur of van de Raad van Toezicht dit wenselijk
oordeelt/oordelen, of wanneer het Bestuur of de Raad van Toezicht daartoe
volgens de wet of de statuten verplicht is.
Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal Leden als bevoegd is
tot het uitbrengen een tiende gedeelte van de stemmen in de Algemene
Vergadering, is het Bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene
Vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van
het verzoek.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven,
kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping
overeenkomstig artikel 14 lid 4 van deze statuten of bij advertentie in ten
minste één ter plaatse waar de Coöperatie gevestigd is, veelgelezen dagblad,
met inachtneming van de in dit artikel van deze statuten vermelde
oproepingstermijn.
De verzoekers kunnen alsdan anderen dan leden van het Bestuur of van de
Raad van Toezicht belasten met de leiding van de vergadering en het
opstellen van de notulen.
De oproeping geschiedt Schriftelijk aan de adressen van de Leden volgens het
ledenregister, bedoeld in artikel 3 van deze statuten.
De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste zeven dagen.
De oproeping kan, indien het Lid hiermee instemt, geschieden door een langs
elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het
adres dat door het Lid voor dit doel Schriftelijk aan de Coöperatie is bekend
gemaakt.
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld,
onverminderd het elders bepaalde in deze statuten.
De Algemene Vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het
Bestuur.
Ontbreekt de voorzitter, dan treedt één van de andere leden van het Bestuur,
door Bestuur aan te wijzen, als voorzitter op.
Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de
vergadering zelf in haar leiding.
Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door de in leeftijd
oudste ter vergadering aanwezige persoon.
Van het verhandelde in elke vergadering worden door een daartoe door de
voorzitter aangewezen persoon notulen gemaakt die door de voorzitter en de
notulist worden vastgesteld en ondertekend.
Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van

- 16 -

het verhandelde doen opmaken.
De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de
Leden gebracht.
Stemrecht
Artikel 15
1. Slechts leden zijn bevoegd, hetzij in persoon, hetzij middels een aan een
medelid schriftelijk verleende volmacht, in de algemene ledenvergadering het
woord te voeren en stemrecht uit te oefenen, Aan de eis van schriftelijkheid
van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.
Indien zulks bij de oproeping is vermeld is ieder lid bevoegd om, in persoon of
bij schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch
communicatiemiddel aan de algemene ledenvergadering deel te nemen,
daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, mits het lid via
het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd,
rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en kan
deelnemen aan de beraadslaging.
De algemene ledenvergadering is bevoegd bij reglement voorwaarden te
stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Indien de
algemene ledenvergadering van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt,
worden de voorwaarden bij de oproeping bekend gemaakt.
Stemmen die voorafgaand aan de algemene ledenvergadering via een
elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan
op de dertigste dag voor die van de vergadering, worden gelijk gesteld met
stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. Bij de
oproeping kunnen voorwaarden worden gesteld aan het gebruik van een
elektronisch communicatiemiddel. Personen in dienst van de coöperatie
kunnen niet als gemachtigde optreden. Een lid kan niet meer dan vijf andere
leden vertegenwoordigen.
2. 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.
3. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn
verworpen. Indien bij stemming over personen geen van de kandidaten de
volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen verkrijgt, wordt herstemd
tussen de twee personen, die de meeste stemmen op zich verenigd hebben,
Staken dan opnieuw de stemmen, dan beslist het lot. Blanco stemmen zijn
van onwaarde.
4. Met een besluit van de algemene ledenvergadering staat gelijk een voorstel,
waarmee alle leden schriftelijk hun instemming hebben betuigd.
Enquêterecht (artikel 345 Boek 2 Burgerlijk Wetboek)
Artikel 16.
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1.

Ingevolge artikel 346 Boek 2 Burgerlijk Wetboek is de cliëntenraad bevoegd
om een verzoek als bedoeld in artikel 345 Boek 2 Burgerlijk Wetboek in te
dienen bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam
2. Een verzoek als bedoeld in lid 1 kan niet eerder worden ingediend dan nadat
de cliëntenraad eerst in overleg is getreden met het bestuur en/of de raad
van toezicht over de wens een dergelijk verzoek in te dienen en het bestuur
en/of de raad van toezicht in de gelegenheid is gesteld de mogelijkheden
heeft verkend om de gerezen bezwaren tegen het door het bestuur gevoerde
beleid op andere wijze weg te nemen.
3. Een verzoek als bedoeld in lid 1 kan evenmin worden ingediend ter zake van
aan gelegenheden die op grond van de Wet Medezeggenschap Cliënten
Zorginstellingen respectievelijk de Wet Klachten Cliënten Zorgsector door de
cliëntenraad casu quo de klachtencommissie van de coöperatie kunnen
worden behandeld.
Statutenwijziging en ontbinding
Artikel 17
1. Besluiten tot wijziging van deze statuten of tot ontbinding der coöperatie
kunnen slechts genomen worden in een algemene ledenvergadering waarbij
ten minste tien procent (10,00%) van het aantal leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn. Besluiten tot statutenwijziging of ontbinding van de
coöperatie worden in dit verband geacht te zijn genomen bij een meerderheid
van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen. De
oproeping tot de algemene ledenvergadering dient de te behandelen punten
te vermelden alsmede de tekst van de voorgestelde wijziging en de plaats
waar deze tekst voor de leden ter inzage ligt.
2. In een algemene ledenvergadering waarin niet het minimum aantal vereiste
leden aanwezig is, kunnen te dier zake geen geldige besluiten worden
genomen. In dat geval zal een nieuwe algemene ledenvergadering worden
uitgeschreven, te houden niet vroeger dan twee en niet later dan zes weken
na de eerste. In de oproeping tot deze algemene ledenvergadering zal
mededeling worden gedaan dat de komende vergadering een tweede
algemene ledenvergadering is als bedoeld in dit artikel. In deze algemene
ledenvergadering zal over de aanhangige onderwerpen een besluit kunnen
worden genomen ongeacht het aantal ter algemene ledenvergadering
aanwezige houders van de andere ledenbewijzen, doch wel - met een
meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte
stemmen.
3. Een voorstel tot statutenwijziging of ontbinding kan uitgaan van het bestuur,
de raad van toezicht of van tenminste zeven/tiende deel van de geplaatste
stembewijzen conform het gestelde in artikel 3 van deze statuten.
4. Een wijziging van de statuten treedt pas in werking nadat hiervan een
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notariële akte is opgemaakt. Ieder bestuurslid afzonderlijk is bevoegd de
desbetreffende akte te verlijden.
Liquidatie
Artikel 18
1. Tenzij de algemene ledenvergadering anders beslist treden na het besluit tot
ontbinding van de coöperatie de bestuursleden op als liquidateurs. De
vereffening geschiedt onder toezicht van de raad van toezicht. De
bevoegdheden van de liquidateurs warden vastgesteld door de algemene
ledenvergadering. De coöperatie blijft voortbestaan zolang dit voor de
vereffening van haar vermogen nodig is.
2. Het liquidatiesaldo komt toe aan de leden van de coöperatie met
inachtneming van het gestelde in artikel 4 lid 8 van deze statuten.
Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het
batig saldo worden gegeven.
Aan te hechten stukken
- voormelde notulen.
Slot
Alvorens tot het verlijden van deze akte over te zijn gegaan, heb ik, notaris, de
zakelijke inhoud aan de verschenen personen opgegeven en toegelicht.
De verschenen personen hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte
geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben
kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.
De verschenen personen zijn aan mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE is verleden te Harderwijk op de datum als in het hoofd van deze
akte vermeld.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door
de verschenen personen en vervolgens door mij, notaris, om veertien uur en
vijftien minuten.
(Volgt ondertekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

