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AKTE VAN OPRICHTING 
DE COÖPERATIEVE SAMENLEVING B.A. 

Op zevenentwintig maart tweeduizendvijftien verschijnen voor mij, mr. Reinhard Willem -
Clumpkens, notaris met plaats van vestiging te Amsterdam, in aanwezigheid van diverse -
personen aangemerkt als "eerste leden":------------------
1) a) de heer Roelof Eduard Gerard Ravenhorst wonende te 3454 XX De Meern---

Renesselaan 2, geboren te Harderwijk op tweeëntwintig november 
negentienhonderdachtenvijftig, van wie de identiteit is vastgesteld aan de hand van 
een paspoort met nummer NYKP3BL 18 en van de Nederlandse nationaliteit; -
en 

b) mr. Cindy Claudia Smid, kandidaat-notaris, werkzaam ten kantore van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Zuid broek B.v., statutair gevestigd
te Amsterdam, met adres: 1075 AB Amsterdam, Koningslaan 35, geboren te -
Makkum (Wûnseradiel) op negen juli negentienhonderdvierenzeventig, te dezen
handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:-------------
A. de heer Dirk Pol, wonende 6732 AZ Harskamp, RuUenbeeklaan 9, geboren te -

Ede op zesentwintig april negentienhonderdvierenzestig, van wie de identiteit is 
vastgesteld aan de hand van een identiteitskaart met nummer IHB8KD3K8, en 
van de Nederlandse nationaliteit;----------------

B. de heer Marco Johannes Redeman, wonende te 3543 CH Utrecht, Harry -
Banninkstraat 22, geboren te Voorburg op achtentwintig januari -----
negentienhonderd negenenzestig, van wie de identiteit is vastgesteld aan de -
hand van een paspoort met nummer NNB13CRR9, en van de Nederlandse -
nationaliteit;------------------------

de comparant 1) a) en de volmachtgevers 1) b) A. en B. te dezen gezamenlijk --
handelend als bestuurders van de Coöperatieve Vereniging TSG Netwerk U.A., een -
coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Barneveld, met -
adres 3774 SE Kootwijkerbroek, De Spil 34, handelsregisternummer 58924027, en als 
zodanig bevoegd deze coöperatie te vertegenwoordigen;-----------

2) a) de heer Dennis Kerkhoven wonende te 4175 CD Haaften, Herenstraat 10, --
geboren te Wormerveer op zevenentwintig augustus negentienhonderd---
tweeënzeventig, van de Nederlandse nationaliteit en van wie de identiteit is--
vastgesteld aan de hand van een paspoort met nummer NSFHKH297; en ----

b) mr. Cindy Claudia Smid, voornoemd, te dezen handelend als schriftelijk ---
gevolmachtigde van de heer Arjen Gerritsen, wonende te 4191 NS Geldermalsen,
Laageinde 2, geboren te Ede op vijfentwintig september---------
negenenveertig, van wie de identiteit is vastgesteld aan de hand van een---
identiteitskaart met nummer IVDPBD4F6, van de Nederlandse nationaliteit; ---

De comparant 2) a) en de volmachtgever 2) b) te dezen gezamenlijk handelend als
bestuurders van Gebiedscoöperatie Rivierenland B.A., een coöperatie met beperkte 
aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Geldermalsen, met adres 4191 NS ---
Geldermalsen, Laageinde 2, handelsregisternummer 61893102, en als zodanig --
bevoegd deze coöperatie te vertegenwoordigen; --------------

3) de heer Onno Frank van Bekkum, wonende te 5324 EA Ammerzoden, Van ---
Herlaerstraat 1, geboren te Wisch op twaalf september negentienhonderd -----



negenenzestig, van de Nederlandse nationaliteit en van wie de identiteit is vastgesteld 
aan de hand van een paspoort met nummer NY JFOHH61, handelend als eigenaar van 
zijn eenmanszaak Van Bekkum Co-op Champion, met adres 5324 EA Ammerzoden, -
Van Herlaerstraat 1, handelsregisternummer 30273548, en als zodanig bevoegd deze -
eenmanszaak te vertegenwoordigen; ------------------

4) mr. Cindy Claudia Smid, voornoemd, te dezen handelend als schriftelijk -----
gevolmachtigde van: -----------------------

mevrouw Attie Janke Kuiken, wonende te 2935 SR Ouderkerk aan de IJssel, IJsseldijk
Noord 274, geboren te Haarlemmermeer op vijftien mei negentienhonderd ----
achtenzeventig, van de Nederlandse en van wie de identiteit is vastgesteld aan de hand 
van een paspoort met nummer NT1 BH2164, van de Nederlandse nationaliteit, bij het -
geven van de volmacht handelend als eigenaar van de eenmanszaak IJK, met adres -
2935 BR Ouderkerk aan den IJssel, IJsseldijk-Noord, en als zodanig bevoegd deze -
eenmanszaak te vertegenwoordigen; ------------------

Preambule:-----------------------------

Overwegingen ten aanzien van waar we vandaan komen en wat we nu voor ons zien: --
i. De transitie. De samenleving - instituties, gemeenschappen en mensen - lokaal, -

nationaal en mondiaal verkeert in transitie, waarbij we enerzijds afscheid nemen -
van diverse economische, politieke en andere maatschappelijke organisatievormen 
en instituties die ontworpen waren en hun waarde bewezen hebben in de 20e --
eeuwse samenleving en nu naar een hoger niveau dienen te evolueren om niet --
belemmerend te worden, en anderzijds het ontstaan van nieuwe instituties ---
verwelkomen waar de volgende collectieve ontwikkelingsfase van de samenleving -
om vraagt;----------------------------

2. Van één verenigde, verdeelde wereld. De afgelopen eeuw is de wereld in hoog -
tempo bijeen gedreven en is een nog imperfect functionerend, half-bouwwerk ---
opgericht om internationale relaties te structureren, en waarbinnen het op eigen- en -
deelbelang gerichte personen, groepen, organisaties, ondernemingen ogenschijnlijk
haast ongeremd de menselijke en natuurlijke bronnen van de wereld hebben kunnen -
exploiteren ruim voorbij het ontoelaatbare - en toch duurt het onrecht voort: armoede -
en honger, epidemieën, ongeletterdheid, kindermishandeling, drugsslavernij, ---
vrouwenhandel, morele decadentie, consumentisme, verslavingsindustrie, maffia, -
corruptie, speculatie, instabiliteit van het mondiale financiële systeem, extreme --
rijkdom door zelfverrijking, rassenhaat, religieuze strijd, terrorisme, milieuvervuiling, -
uitroeiing van diersoorten, vernietiging van vitale natuurgebieden, enzovoorts.; ---

3. Werkend vanuit een conflictmodel. De grote politieke, economische en juridische -
stelsels gaan allemaal uit van een conflictmodel: rivaliserende politieke partijen die in -
machtsstrijd oppositie voeren en met steeds vernuftiger marketingcampagnes dingen -
naar de gunst van het electoraat; steeds grootschaliger ondernemingen buiten de 
invloed van effectieve staatswetgeving en -toezicht met elkaar verwikkeld in ---
concurrentiestrijd om het grote geld en daartoe aanzetten tot ongebreideld ---
consumentisme; landen die streven naar suprematie en handelen in nationale --
belangen om zich een zo groot mogelijk deel van de taart toe te eigenen, een ---
rechtsstelsel gekenmerkt door aanval en verdediging, enzovoorts - stelsels die de -
mensheid veel gebracht hebben maar nadrukkelijk ook hun keerzijde hebben; ----

4. Naar een coöperatieve samenleving. Vanuit het besef en de erkenning dat alle -
mensen hun bestaan danken aan één oorzaak/Bron, wij allen de bewoners zijn van 
één aarde en licht en warmte ontvangen van één zon/Zon, verlangen massa's ---
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gewone mensen van goede wil in ieder land en talrijke slachtoffers van verdrukking -
overal ter wereld naar een rechtvaardige samenleving, welke nu, door -----
wetenschappelijke ontdekkingen en technologische ontwikkelingen onder andere op -
het gebied van informatie en communicatie en een nieuwe geest van 'community' -
die na zes crisisjaren over de wereld lijkt te waaien, mogelijk is geworden;-----

5. Vanuit een positief mensbeeld. Ieder mens, ongeacht ras, cultuur, nationaliteit, -
religieuze achtergrond, sexe, sociale klasse of niveau van opleiding is -----
gelijkwaardig, van nature goed en beschikt over unieke lichamelijke, verstandelijke -
en geestelijke kwaliteiten en ongekende ontwikkelingsmogelijkheden, het realiseren 
en inzetten waarvan voor het lenigen van de noden van de samenleving betekenis -
geeft aan het leven en hetgeen in gebieden overal een enorme kwaliteitssprong in -
het maatschappelijk leven zal veroorzaken; ----------------

6. En dicht bij huis. Ook Nederlandse politiek, economie en samenleving verkeert op -
diverse vlakken in transitie die het dagelijkse leven van mensen overal en op ---
huishoudelijk niveau raakt en vraagt om nieuwe benaderingen op onder andere de -
volgende thema's: werkgelegenheid, eerlijk geld, financiële zekerheid, huisvesting, -
bouw, veiligheid, voeding, gezondheid, welzijn en zorg, oudedagsvoorziening, --
onderwijs, opleiding, communicatie, mobiliteit, energie, water,--------
grondstoffen, recycling, onderhoud, woonomgeving, groenvoorziening, natuur --
enzovoorts - zoals vertolkt onder meer in de Universele Verklaring van de Rechten -
van de Mens, de Earth Charter en de Millennium Doelstellingen van de Verenigde -
Naties; -----------------------------

7. Versnellen. Een groeiende groep burgers, denkers, maatschappelijk ondernemers en 
publiek verantwoordelijken is inmiddels in beweging gekomen om deze transitie vorm -
te geven en te versnellen op alle niveaus van economie en samenleving: in ---
buurtschappen, buurten, dorpen, wijken, steden, gemeenten, regio's, provincies en -
het land als geheel, als integraal onderdeel van een nieuwe, geïntegreerde ---
wereldsamenleving; ------------------------

8. Vanuit het Samenlevingsdomein. Een nieuwe generatie van bottom-up informele -
en formele verbanden van burgers, zelfstandige professionals en het midden- en -
kleinbedrijf, dat wil zeggen traditioneel als 'derde domein', veel meer nog dan ---
momenteel het geval is, wordt de nieuwe dragende actor van de samenleving, in een 
eigen relatie tot overheid en markt (als 'eerste' en 'tweede', oudere domeinen van -
geïnstitutionaliseerde samenleven en samenwerken), aan wie zij gastvrijheid ---
verleent; ----------------------------

9. Met coöperatieve waarden. Beseffende dat de verandering overal en op ----
wereldschaal plaatsvindt en daarom alleen duurzaam te organiseren is vanuit --
universele, verbindende - coöperatieve waarden passend bij een beleving van --
wereldburgerschap zoals gelijkwaardigheid, eerlijkheid, intensiviteit inclusiviteit, --
tolerantie en waardering van diversiteit, samenwerking en wederkerigheid, solidariteit -
en bereidwilligheid te 'delen' - teneinde te kunnen bewegen van persoonlijk, ---
nationalistisch of anderszins beperkend, scheidend en wedijverend eigenbelang naar -
'verlicht samenbelang' zonder sociale of geografische begrenzingen: van strijd naar -
verbinding, van wedijver naar samenwerking, van agressie naar saamhorigheid, van -
oppositie naar bundeling, van dispuut naar consultatie, van zelfverheffing naar --
bemoediging, van graaien naar gunnen;-----------------

10. En een positieve, vrije levenshouding. De kwaliteiten die ieder mens sieren, de 
sociale en zakelijke omgang kleur geven, het gezamenlijk werken aan het -----
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vormgeven van de transitie veraangenamen en verluchtigen en we daarom ---
proberen te leven en uit te dragen, zijn onder andere vriendelijkheid, vrolijkheid, --
blijdscháp, vreugde, opgewektheid, ontspanning, luchtigheid, humor, hartelijkheid, 
gezelligheid, gastvrijheid, warmte, aandacht, ruimte, vrijheid, inlevingsvermogen, 
openhartigheid, spraakzaamheid, enthousiasme, bemoediging; ---------

11. Is een vernieuwing. Deze transitie, aldus beleefd en gericht, impliceert een ---
fundamentele vernieuwing van de intermenselijke relaties, maatschappelijke ---
ordening en sturing waarmee vanuit de bestaande systemen nog maar weinig --
ervaring is, alhoewel de sleutel ligt bij het recombineren van wat er allemaal al --
bestaat en het herinneren van wat er al was; ---------------

12. Want tegenover systeemsturing vanuit de overheid. Bij maatschappelijke ---
sturing vanuit het domein overheid op het domein markt/bedrijfsleven en het ---
samenlevingsdomein zijn staatsrechtelijke en bestuursrechtelijke criteria, zoals --
doelmatigheid, rechtmatigheid, en openbaarheid van bestuur, leidend; ------

13. En vanuit het bedrijfsleven. Bij sturing vanuit het domein markt/bedrijfsleven op -
domeinen overheid en samenleving zijn privaatrechtelijke en 
ondernemingsrechtelijke criteria leidend: good governance, toezicht, compliance, fair 
play, mededinging, verbod op staatssteun enzovoorts; ------------

14. In gezamenlijke omstrengeling. In de nu verouderende systeemwereld zijn ---
overheid en het grote bedrijfsleven gezamenlijk vanuit hun eigen perspectief casu -
quo belang hun sturing gaan optimaliseren die, vanuit een paternalistische en --
hospitaliserende houding, de mens anonimiseerde, reduceerde tot consument en op 
wie 'externaliteiten' als belastingbetaler (casu quo bezuinigende werknemer, ---
pensioengerechtigde, bewoner, patiënt, enzovoorts) konden worden afgewend, --
waarbij zwakkeren het eerst de dupe waren, en wat nu in plaats van 'participatie' -
van de burger binnen het domein van een handelingsverlegen overheid om een --
brede emancipatie ('emenscipatie') van de samenleving zelf vraagt;-------

15. Ontbeert het Samenlevingsdomein sturing. Bij de nieuwe, nog prille sturing vanuit -
het samenlevingsdomein op de domeinen overheid en bedrijfsleven ontbreken echter -
goeddeels de spelregels, deels vanwege de mentale ontkenning van de mogelijkheid -
dat sturing verantwoord realiseerbaar is vanuit het samenlevingsdomein, en deels -
vanwege de zwakte van grote aantallen die persoonlijk initiatief ontmoedigen en de 
kwetsbaarheid van het samenlevingsdomein doen voortduren; ---------

16. Leidend tot systeemfalen. Het huidige systeemfalen van de samenhangende --
sturing vanuit de gezamenlijke domeinen van overheid en bedrijfsleven op het --
Samenlevingsdomein luidt organisch de aanvang in van de omkering: de sturing van -
het samenlevingsdomein op de domeinen van overheid en bedrijfsleven en van --
daaruit betrouwbaar georganiseerde wederzijdse samenwerking - realiserend dat alle 
participanten in de systemen van overheid en bedrijfsleven daar feitelijk tijdens --
professionele uren afkomstig en op uitleenbasis vanuit het Samenlevingsdomein hun -
bijdragen leveren;-------------------------

17. Niet zijnde een revolutie. Deze omkering houdt dit keer niet een revolutie in ---
maar betreft in essentie 'slechts' een maatschappelijk bedrijfskundige en 
maatschappelijk bestuurlijke systeemtransitie en sturingsupgrade, waarbij ----
gestuurd zal worden op andere evenwichten, grootheden en afhankelijkheden en 
afreken- en toedelingsmechanismen, maar nog steeds inpasbaar in de -----
duurzame, goede en steeds evenwichtiger verhoudingen van complementariteit --
en cohesie tussen de drie domeinen; ------------------
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18. Maar een oproep tot zelforganiserend burgerinitiatief. Als 'vrije' professionals 
en vertegenwoordigers vanuit het Samenlevingsdomein herkennen wij de ----
maatschappelijke behoefte aan sterkere, coöperatieve structuren, als weerslag --
van coöperatieve waarden vertaald in coöperatief gedrag, en zien daarin de ---
sleutel tot versnelling van deze transitie en het creëren van duurzame, -----
meervoudige waardecreatie in circulaire waardeketens waartoe alle mensen en --
hun gemeenschappen op elk niveau van de Nederlandse samenleving toegang --
kunnen hebben en aan kunnen bijdragen - met steeds het onderzoek naar, de --
verbinding met, en het respect voor de 'ziel', kern of de essentie van het initiatief-
ais vertrekpunt - en waarbij we op praktisch niveau tegelijkertijd herkennen dat --
veel bestaand burgerinitiatief snel tegen grenzen aanloopt van interne besturing 
en organisatie, betaalcapaciteit, behoud van draagkracht, maar ook van de ---
beperkende wet- en regelgeving van een stelsel dat niet is ingericht op -----
burgerinitiatief;--------------------------

19. Te verankeren in een Nieuwe Democratische Code. Deze systeemtransitie en 
sturingsupgrade behoeft ontwikkelingswerk, uitmondend in een Nieuwe -----
Democratische Code die de grondslagen en sturingsmechanismen van het ---
nieuwe burgerschap codificeert als fundament voor een coöperatieve -----
samenleving waar niet alleen de meerderheid van stemmen geldt; --------

20. Die experimenten vraagt. Een dergelijke Code zal niet de wortel maar de vrucht zijn -
van de praktijk; derhalve is er behoefte aan het initiëren, bundelen en leren van een -
grote diversiteit aan experimentele ervaringen op verschillende systeem niveaus, en -
waarbij vanuit een aanvankelijke verscheidenheid aan benaderingen toegewerkt wordt 
naar een zoveel mogelijk eenduidig gestructureerde en daarmee repliceerbare en op -
termijn certificeerbare en onafhankelijk getoetste aanpak, steeds werkend vanuit de -
zelforganisatiekracht van burgers en hun gemeenschappen in hybride -----
burger-publiek-private- samenwerkingsvormen;--------------

21. Aansluitend op beleidsagenda's. Het werk aan een coöperatieve samenleving en -
de daarvan onderdeel uitmakende [Nieuwe] Democratische Code haakt aan bij --
Nederlandse, Europese en internationale beleidsagenda's gericht op alle hierbij --
relevante thema's en sleutelbegrippen waaronder 'gemeenschapskracht' , ----
'burgerparticipatie' , 'doe-democratie', 'democratische vernieuwing', 'sociaal 
ondernemerschap', bij 'sociale cohesie, bescherming en integratie' ('sociale ---
inclusiviteit'), de 'right to challenge' (WMO), 'maatschappelijk aanbesteden', ---
'buurtrechten'l'buurtwet, 'vitalisering van de steden' en 'regionale ontwikkeling' --
(Barosso Agenda van de Regio's 2020); ----------------

22. En experimenteerruimte behoeft. Aangezien voor deze vernieuwingsinitiatieven -
volgens het recht een formele wettelijke bedding nodig is, vragen we overheden op -
de verschillende niveaus voldoende morele, wettelijke en beleidsmatige -----
experimenteerruimte te bieden (instelling van crisismechanisme) en daar waar nodig -
is ruimte te creëren bij de toepassing van bestaande wet- en regelgeving en ---
vervolgens borging te verlenen middels nieuwe wet- en regelgeving (overgang naar -
beheersmechanisme); -----------------------

23. Met belofte van integriteit. We beseffen ons dat het ontvangst van dergelijke --
experimenteerruimte integriteit verlangt en we zullen er daarom alles aan doen om -
transparantie en betrouwbaarheid te bevorderen en op zuiverheid te toetsen en te -
verzekeren dat de focus op doel en (financiële) middelen bij alle deelnemers in die -
gewenste volgorde blijft, blijkens aangehechte gedragscode; ----------
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24. Mobilisatievermogen. Deze experimenten maken deel uit van een ------
transitie/opschaling binnen het samenlevingsdomein, waar 'georganiseerd ---
mobilisatievermogen' (kwartiermaken) nodig is voor de vertaling vanuit de ----
'leefwereld' naar de 'systeemwereld' en waarbij onder andere nieuwe -----
coöperatievorming vanuit deelnemers in het samenlevingsdomein een rol kan spelen 
bij het weven van netwerken tot communities;'---------------

25. Onderwijskundige spel- en speel regels. De sturingsprocessen die hierbij nodig -
zijn omvatten noodzakelijkerwijs borging onder andere middels de toepassing van -
onderwijskundige spelregels, die mensen, geborgd, stapje voor stapje vooruit ---
helpen bij hun begripsontwikkeling, attitude en handelen volgens het leerling-gezel-
meester-principe middels onder andere het spiegelen van gedrag, persoonlijk en -
binnen organisaties, en stapsgewijs leren (in de zone van naaste ontwikkeling) --
begeleiden tot hun competentieniveau, en die daarmee leefwereld en de ----
systeemwereld helpen zichzelf te ontketenen en opnieuw tot elkaar te herbinden;--

26. Een collectief leerproces. Beseffend dat de transitie naar een coöperatieve ---
samenleving een groot leerproces impliceert, waarbij ook het leren zelf vernieuwing -
nodig heeft, is aandacht nodig voor een veelheid aan leervormen naast het klassieke -
onderzoek en onderwijs: leren door voorbeeld, vergezelling, extramurale ----
uitwisselingen, doen/experimenteren (inclusief fouten maken) en hierop persoonlijke -
en gezamenlijk te reflecteren - moeiteloos schakelijkend en distribuerend tussen -
verschillende locaties en aggregatieniveaus: persoonlijk, kleinschalig (onder andere -
leerkringen), regionaal, massaal; -------------------

27. Bescherming van relaties. Wetende dat samenwerking mensenwerk is en daarin -
beïnvloed wordt door menselijk feilen, is het waken over gezonde persoonlijke en -
institutionele relaties essentieel, middels intervisie (collegiale toetsing), remedial -
proces (verbetering/bijsturing door te laten zien hoe zaken zich verhouden), ---
reconciliation (verzoening en het inlossen van openstaande rekeningen uit het --
verleden), en rechtsgang (daar waar onenigheid of onrechtvaardigheid verhoudingen 
blijven verstoren en de uitspraak van een onafhankelijke derde noodzakelijk is);---

28. Een gedragscode. Deze Code zal eveneens een integriteits- en gedragscode --
omvatten als ordenend principe in de traploze matrix (wereld) met naast elke individu -
als bewaker van de eigen identiteit en de eigen persoonlijke broncode de ----
automatische controle van de groep;------------------

29. Een vijfstappenplan. Bij het aangaan van de experimenten wordt een vijfstappenplan 
doorlopen, met achtereenvolgens de erkenning van de urgentie van een turbulente -
situatie; het uitspreken van trouw aan het statuut; het initiëren en volbrengen van een -
reddings- en/of versnellingsoperatie; het vertalen van de opgedane ervaringen uit de -
experimenteerstatus naar nieuwe lokale, provinciale en of landelijke wet- en ---
regelgeving;---------------------------

30. Procesborging. Bij het toewerken naar deze Code en bij alle projecten en ---
programma's is het wenselijk op spelregelniveau procesborging te organiseren --
middels toepassing van spelregelarrangementen uit het publiek- en privaatrecht en 
de toepassing van voorhanden wettelijke experimenteerruimte en -------
stimuleringsbeleid en regelgeving;-------------------

31. Accountability naar boven. Het is wenselijk niet alleen op kwaliteit ------
(privaatrechtelijke borging door certificering), maar ook publiekrechtelijk op ---
doelmatigheid en rechtmatigheid te evalueren en te borgen, en daarom willen we --
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zoveel mogelijk ook (nieuwe) toezichtarrangementen van de (gemeentelijke) ---
rekenkamers betrekken; -----------------------

32. Toetsing door betrokken deelnemers. Naast het afleggen van verantwoording -
'naar boven' (accountability) is de democratische toetsing van activiteiten en ---
resultaten door de achterban van gebruikers/gemeenschapsleden 'vanaf de basis' -
essentieel, om vervolgens een nieuwe cyclus van gezamenlijke consultatie, actie en 
reflectie in te zetten;------------------------

33. En daartoe met de coöperatie als vehikel. Als persoonlijk initiatief en -----
gezamenlijke zelfopdracht kiezen wij voor samen-organisatie en coöperatie in de -
flexibele, aan functionaliteit ondergeschikte vorm van een bottom-up, open, ---
voor-waarde maar not-for-profit coöperatie, als middel en niet als doel en wat dat -
betreft als een tijdelijk vehikel, passend bij zoals wij de huidige transitie naar een -
duurzame en volhoudbare, coöperatieve economische en maatschappelijke orde -
bezien, daarbij dankbaar voor de leiding van vele anderen die als pioniers en ---
gidsen dit pad voor ons allen vereffenden en voorbereidden, en profiterend van de-
groeiende ervaringen en inzichten die we betrekken vanuit onze eigen -----
professionele praktijk inclusief de initiatieven en netwerken waar wij als oprichtende 
en eerste leden zelf bij betrokken mochten en mogen zijn waaronder -----
kenniselementen zoals van TSG Netwerk, toegepast op Regio Belang Veluwe en -
Vallei, Zorgcoöperatie leidsche Rijn, Wooncoöperatie Jeruzalem, Taxiplatform --
Regio Utrecht; van Stichting 0.0 en vervolgens Stichting Dirk 111, toegepast in de --
Gebiedscoöperatie Rivierenland en verwante coöperaties; en de coöperatiepraktijk -
van CO-OP Champions): Met zin verenigen wij ons -lerend, delend en dienend- --
voor een samenleving van overvloed in wijsheid;--------------

34. Maken we kwartier. Aangezien we nu niet weten waar we over twee jaar zullen 
staan en daarom de toekomst niet willen vastleggen en beperken in de afspraken en -
vormen die we met onze blik van vandaag kunnen bedenken, gelasten we nu, onder -
de aanvankelijke coördinatie van een vierhoofdig oprichtingsbestuur en met het vaste 
voornemen als zwerm van maatschappelijk geëngageerde burgers en vrije ---
professionals als kloppend hart van de coöperatie frequent bijeen te blijven komen -
voor inhoudelijke reflectie, verdieping en vervolgplanning, een kwartiermakersperiode 
in van twee jaar om de vormgeving, strategie en beleid van de Coöperatie en de aan -
haar verbonden onderneming nader te ontwikkelen en middels een eerste serie --
activiteiten uit te werken, om bij het verstrijken van die periode een evaluatie en audit -
op de statuten uit te voeren met het oog op een mogelijk besluit van statutenwijziging, 
en een half jaar daaraan voorafgaand het bestuur te laten defungeren en een ---
toetsing op compliance uit te voeren, waarna herbenoeming kan plaatsvinden voor -
het resterende deel van de eerste volle bestuurstermijn; -----------

35. En verwelkomen eenieders deelname. Beseffend dat een coöperatieve ----
samenleving het verlangen is van velen, het eigendom van allen is, en de deelname, -
ontplooiing en het profijt van eenieder beoogt, nodigen wij eenieder uit, persoonlijk -
en/of georganiseerd, verbinding te maken met de doelstelling verwoord in 'De --
Coöperatieve Samenleving' en middels inzet van kwaliteit en daadkracht vanuit de -
Coöperatie of een lokaal/regionaal samenwerkingsinitiatief dat zich in relationele -
en/of transactiesfeer tot de Coöperatie verhoudt, mee te doen aan de versnelde --
realisatie ervan, in het vertrouwen dat het collectief ieder van ons, individueel en -
georganiseerd, in staat stelt om onze bijdrage te leveren en ons waardeert; ----
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De comparanten verklaren hierbij een coöperatie voor haar leden wensen op te richten, die 
wordt geregeerd door de volgende --------------------
______________________ ~S~T~ALTLYU~T~E~N~:-------------------

Definities: In deze statuten wordt onder de navolgende begrippen, indien met ----
hoofdletter gebruikt, verstaan: ----------------------

Coöperatie: De Coöperatieve Samenleving BA Ook genoemd: "De Coöperatie van 
de Samenleving". ------------------------

Algemene Vergadering: de algemene ledenvergadering zoals bedoeld in artikel 13 
dan wel de Coöperatieraad zoals bedoeld in artikel 16, tenzij de specifieke context -
de eerst- of laatstgenoemde onmogelijk maakt. -------------
Experiment: Een initiatief met een formele wettelijke status waardoor het, onder ---
condities, kan maken op de toepassing van afwijkende wet- en regelgeving, en dat -
resultaten oplevert die vertaalbaar zijn in nieuwe wet- en regelgeving; ------
Kring: een geografische indeling waartoe leden conform het huishoudelijk ---
reglement kunnen worden ingedeeld. -----------------
Werkgroep: Een gezelschap van leden van de Coöperatie, medewerkers en/of --
externe deskundigen die onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de ---
Coöperatie één of meer afgebakende activiteiten (doet) verricht(en) of voorbereidt, -
passend binnen de missie en één of meer inhoudelijke werkterreinen van de ---
Coöperatie; ---------------------------

Dochteronderneming: Een activiteit, passend binnen de missie en één of meer ---
inhoudelijke werkterreinen van de Coöperatie, al dan niet in de vorm van een ---
afzonderlijke juridische entiteit die in geheel of gedeeltelijk eigendom is van de --
Coöperatie, afzonderlijke financiële rapportageverplichtingen kent aan het bestuur --
van de Coöperatie en onder direct toezicht staat van het bestuur dan wel aan een --
eigen controlerend orgaan waarin het bestuur van de Coöperatie vertegenwoordigd --
is;--------------------------------

Samenwerkingsverband: Een schriftelijke samenwerkingsovereenkomst van de -
Coöperatie met een lidcoöperatie zoals bedoeld in artikel 3 lid 3 sub (c) waaruit blijkt -
dat de Coöperatie een statutair en/of financieel belang heeft in de lidcoöperatie als -
gevolg waarvan zij, onder voorwaarden en op een wijze zoals bepaald in de ---
overeenkomst, ter realisatie van de doelstellingen van de Coöperatie zoals bepaald in 
artikel 2 van deze statuten, en ter borging van de samenhang in de doelstellingen van 
alle deelgenoten in het samenwerkingsverband, zeggenschap kan uitoefenen binnen -
de lidcoöperatie, en die de persoonlijke integriteits- en gedragscode vertaalt naar de -
institutionele relatie; -----------------------
Coöperatieverklaring: Een overeenkomst tussen de Coöperatie en ------
vertegenwoordigers van de domeinen overheid en/of bedrijfsleven gericht op de --
gezamenlijke, versnelde realisatie van de doelstellingen van de Coöperatie;---
Waardebewijzen: Een bewijs van levering van een bijdrage aan het eigen vermogen 
van de coöperatie geleverd door een persoon of organisatie die niet als zodanig als -
lid/gebruiker overeenkomsten sluit met de coöperatie, maar de realisatie doelstelling -
van de coöperatie wenst te ondersteunen, en afhankelijk van nader te bepalen ---
voorwaarden mogelijk recht geeft op een deel van de uitgekeerde waarde van de -
Coöperatie; ---------------------------

Hoedsteraandeel: Het recht ter bescherming van het doel van de Coöperatie, als 
bedoeld in artikel 20;-----------------------
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Schriftelijk: Daar waar in deze statuten "Schriftelijk" wordt vermeld, wordt bedoeld, -
tenzij de context het hiernavolgende uitdrukkelijk beperkt of uitsluit, een tekst die -
schriftelijk per post, per fax, email of middels enig ander daartoe geëigend ----
elektronisch middel beschikbaar wordt gemaakt dusdanig dat deze tekst leesbaar, -
schriftelijk reproduceerbaar en elektronisch te bewaren is, en waarbij zowel ---
verzender en ontvanger persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.-------

Naam en Zetel. ---------------------------
Artikel 1.---------------------------
1.1. Naam. De coöperatie draagt de naam: De Coöperatieve Samenleving BA----
1.2. Zetel. Zij is gevestigd te Utrecht, alwaar in 1474 en in 1713 de vrede werd ----

gesloten.--------------------------
Doel en Activiteiten. ------------------------
Artikel 2.----------------------------
2.1 Overeenkomsten. De Coöperatie stelt zich ten doel in de stoffelijke behoeften --

van haar leden te voorzien door met hen overeenkomsten te sluiten in het bedrijf -
dat zij te dien einde ten behoeve van haar leden uitoefent of doet uitoefenen.--
De Coöperatie kan soortgelijke overeenkomsten als zij met haar leden sluit ook -
met anderen aangaan, maar niet in zodanige mate dat de overeenkomsten met -
de leden slechts van ondergeschikte betekenis zijn. ------------

2.2 Doelstelling. ------------------------
Het bevorderen van de transformatiesprong naar een maakbare, coöperatieve -
samenleving, samenhangend en geïntegreerd op lokale, regionale, landelijke en -
uiteindelijk mondiale niveaus, en omvattende alle mensen van elke leeftijd, ---
opleidingsniveau, geslacht, familie, ras, en nationale, culturele of religieuze --
achtergrond, leidend tot een samenleving van overvloed in wijsheid voor ---
iedereen, middels het creëren van een inspirerende, productieve en beschermde -
leer- en werkomgeving voor de ontwikkeling van een psychologisch, ----
onderwijskundig, organisatorisch, bedrijfskundig, economisch, actuarieel, ---
maatschappelijk, juridisch, fiscaal, bestuurlijk en cultureel instrumentarium;--
de mobilisatie van een netwerk van samenwerkende burgers, vrije professionals, 
maatschappelijke organisaties en mensen werkzaam binnen overheid en het --
bedrijfsleven, op attitudeniveau geraakt en bezield met de heelheid van een --
menselijke, rechtvaardige wereld, met een commitment tot het vertalen van --
coöperatieve waarden in coöperatief gedrag als eigen en gezamenlijk ----
handelingsperspectief;---------------------
en - in harmonieuze samenwerking met bestaande instituties in de domeinen van 
overheid en bedrijfsleven ---------------------
vanuit zelfopdracht, het uitvoeren van Experimenten, de daarop volgende uitrol 
organiseren en voorts het nemen van alle nodig geachte initiatieven, en, op --
uitnodiging, het bekrachtigen van burgerlijk-publiek-private --------
samenwerkingsverbanden geïnitieerd door derden, ------------
die------------------------------
door sturing volgens de regels van een eigen, certificeerbare, modulaire én --
organische procesaanpak op mens-, gemeenschaps-, organisatie- en ----
gebiedsniveau, geborgd uitvoerbaar, betaalbaar, stuurbaar, bestuurbaar, ---
beheersbaar, afdwingbaar, betrouwbaar, voorspelbaar, beveiligbaar, -----
controleerbaar, afrekenbaar, certificeerbaar, waardeerbaar, financierbaar, ----
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voorfinancierbaar, verzekerbaar, herverzekerbaar, dissemineerbaar en ----
repliceerbaar worden; en --------------------
het ontwerp en de inrichting van een stelsel voor het beheer van ------
maatschappelijke en financiële waarde ('bancair' in de oorspronkelijke ---
betekenis); --------------------------

en al hetgeen vanuit het zelforganisatierecht van en voor mensen overal het --
recht doet verwezenlijken op wezenlijke levensbehoeften waaronder, maar zich -
niet beperkend tot: voeding, gezondheid, welzijn en zorg, veiligheid, onderwijs, -
opleiding, ontplooiing, gezin, gemeenschap, kunst en cultuur, communicatie, --
werkgelegenheid, eerlijk geld, financiële zekerheid, huisvesting, -------
groenvoorziening, natuur, energie, water, lucht, bodem, grondstoffen, recycling, -
mobiliteit, ontspanning en oudedagsvoorziening. -------------

2.3 Activiteiten. De Coöperatie tracht haar doel te bereiken door het aanbieden van -
diensten en het verrichten van taken als volgt, maar zich niet beperkend tot: ---
a) Interne community-vorming. Als heterogeen netwerk van mensen en --

organisaties die elkaars perspectief begrijpen en herkennen versterking --
bieden aan initiatieven waarbij de leden zelf initiërend of direct betrokken -
zijn door onderlinge uitwisseling van informatie, kennis, inzicht, kwaliteit, --
kunde, netwerk, ruimte, tijd en energie, onder meer door het organiseren -
van zwermbijeenkomsten en andere vormen van interactie;--------

b) Institutionele ontwikkeling. Het bieden van een voedende institutionele -
omgeving ter legitimering, borging en bescherming van de initiatieven en -
opdrachten die de Coöperatie, haar leden individueel entof gezamenlijk --
ontplooien en uitvoeren, onder andere middels de ontwikkeling van een --
gebiedsrisico-rating, een gebiedsnormjaartaak en het sluiten van een ---
convenant met overheid en andere relevante partijen;----------

c) Inrichting van een impresariaat voor het creëren van een hygiënische -
omgeving.------------------------
Binnen de Coöperatie intern, bij haar aangesloten lidorganisaties en ---
opdrachtgevende externe initiatieven, het creëren van de hygiënische ---
omstandigheden waarin duurzame coöperatieve samenwerking en ----
coöperatief samenleven kan plaatsvinden, verankerd in coöperatieve ---
structuren en geïntegreerd op alle niveaus van lokale, regionale, landelijke -
en mondiale gemeenschappen, middels:--------------
a. Interne borging. ---------------------

i. Het voeden en structureren van een leerproces voor leden en andere 
direct betrokkenen: coöperatieve waarden internaliseren en ---
doorvertalen naar coöperatief gedrag, leerling-meester-gezel, --
vergezellen, persoonlijk ontwikkel plan en normjaartaak------

ii. het ontwerpen van passende organisatorische structuren en gewenste 
gedragsprikkels, vertaald naar reglementen, procedures en ---
beleidsmatige afspraken;----------------

iii. het bevorderen van bestuurlijke kwaliteits- en capaciteitsontwikkeling;-
ivo het vergroten van de capaciteitsontwikkeling van aangesloten leden -

en het versterken van de ledenbetrokkenheid;---------
v. het certificeerbaar en meetbaar maken van het werk- en ----

ontwikkelingsproces middels het inbouwen van onderwijskundige 
spelregels en uit te werken in normjaartaken, gebruik makend van -
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intervisie, remedial process (bijsturing), reconciliation (foutherstelling) 
en desnoods rechtsgang; en ---------------

vi. het aanbrengen van beschermingsmaatregelen tegen mogelijk eigen -
falen waaronder de statutaire verankering van coöperatieve waarden -
en een aansluitende, persoonijke integriteits- en gedragscode voor -
alle leden zijnde natuurlijke personen, dan wel als zodanig in het -
ledenregister aangemerkte vertegenwoordigers van leden----
rechtspersonen;-------------------

b. Externe borg ing. Vergroten van het wederzijdse aansluitingsvermogen van -
de actoren in de domeinen van overheid en marktpartijen enerzijds en met de 
Coöperatie en haar doelstelling en activiteiten anderzijds, onder andere -
middels: -------------------------

i. het initiëren van leerprogramma's voor derden: zichtbaar maken van 
initiatieven, het creëren van gelegenheden tot uitwisseling en -
dialoog, cursussen, leerkringen, extramuraal leren voor post-hoger -
onderwijs, betrokkenheid bij pilots enzovoorts;--------

ii. het uitnodigen van Coöperatieverklaringen; ---------
iii. het zorg dragen voor de afrekening van de gemaakte ----

maatschappelijk bedrijfskundige proceskosten in de financiering van 
organische gebiedsherontwikkeling, bij aanvang, tussentijds en/of bij 
de eindafrekening;------------------

ivo het organiseren van regelluwte en het bijdragen aan de ontwikkeling 
van nieuwe wetgeving; ----------------

v. het zorgdragen voor de ondernemings-, staats- en -----
bestuursrechtelijke inpasbaarheid van de Coöperatie en (de --
uitkomsten van) haar activiteiten;-------------

d) Inrichting van een regiekamer voor: ----------------
a. het inzetten van een mobilisabel team van professionals die met kwaliteit -

en kunde de organisatorische uitvoering van bottom-up ------
samenwerkingsinitiatieven op lokaal, regionaal en landelijk niveau kunnen -
ondersteunen;----------------------

b. het inzetten van een juridische, fiscale, monetaire, economische, ---
bedrijfskundige, organisatorische, coöperatieve, bestuurlijke, ----
onderwijskundige, persoonlijke, sociale, culturele tooi kit; -------

c. Het helpen kanaliseren van financiële middelen en het ontwikkelen van -
nieuwe verrekeningsmethoden om asynchrone wederkerigheid te --
organiseren en te waarderen; ----------------

d. het opstarten van Experimenten, mede vanuit zelfopdracht, en vervolgens -
het uitrollen, mede sturen en versterken van eigen en externe initiatieven -
dusdanig dat die certificeerbaar te verankeren zijn, mede binnen de 
spelregels van financiering, investering, belegging, verzekering en --
herverzekering; ---------------------

e. het aanbieden van praktische ondersteuning en samenwerking gericht op -
initiatieven die bewoners en/of professionals als (mede-)eigenaren en -
gebruikers wensen te ontplooien, en mogelijk waarvoor zij als publieke -
dienstverlening naar opdrachten kunnen meedingen;--------

e) Het uitoefenen van processturing op transities in economie, samenleving -
en bestuur middels inzet van impresariaat en regiekamer en met gebruik --
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van een risicomanagement dashboard met de volgende onderdelen: ---
scenario envisioning en engineering (bekijken van voorspelbaarheden in de -
toekomst en het proces daarop inrichten aansluitend bij de doelstelling van -
de coöperatie), strategische planning; flexibele respons (ruimte voor ---
omgang met mensen en omstandigheden zoals ze zijn); en duurzame, --
degelijke en robuuste uitvoering en borging;-------------

f) Gemeenschapsopbouw. Empowerment van burgers -kinderen, jeugdigen, -
jongeren, volwassenen en senioren-, het versterken van sociale cohesie en -
het bevorderen van sociale, culturele, economische en financiële interacties -
in buurtschappen, dorpen, buurten, wijken, steden en regio's middels de --
ontwikkeling van leerprogramma's, procesondersteuning en overige ---
middelen;-------------------------

g) Coöperatieontwikkeling. Het bevorderen en realiseren van de oprichting, -
het zorg dragen voor de interne en externe borging (met behulp van ---
impresariaat zoals bedoeld onder sub c) en het begeleiden en -----
ondersteuning van de ontwikkeling (met inzet van de regiekamer volgens -
sub d) van coöperaties en andere informele en formeel gestructureerde --
samenwerkingsvormen van vertegenwoordigers uit het --------
samenlevingsdomein, in verbinding met de omgeving van overheid, ---
bedrijfsleven en kennisinstellingen, en het versterken van de onderlinge --
samenhang en samenwerking tussen deze initiatieven; ---------

h) Gebiedsontwikkeling. Vanuit de verbinding met de bewoners zelf, nemend -
zoals ze zijn, organisch, ruimte zoekend, improviserend vanuit de praktijk -
het toewerken naar daadwerkelijk vernieuwende methodieken die de ---
persoonlijke, sociale en economische behoeften van de mens en versterkt -
door lokale samenwerking waarde creëren voor de bewoner en zijn/haar --
omgeving, daarbij in dialoog met de overheid werkend aan behulpzame --
regelgeving, een en ander uiteindelijk vertalend in een geïntegreerd, ---
bottom-up en geleid proces van zelfontwerp van stedelijke en landelijke --
woon-, werk- en leefomgevingen, onder andere met oog op de financiering -
bekrachtigd met de ontwikkeling en toepassing van adequate instrumenten -
zoals een gebiedsrisicorating en ondersteund met een gebiedsnormjaartaak -
en een convenant met relevante partijen waaronder in veel gevallen de --
overheid en het bedrijfsleven, waarna middels verordening en/of eventuele -
nieuwe wetgeving de herbinding van het staatsrecht met de 
gebiedsbehoeften realiseerbaar is----------------

i) Aansturen van ondernemingsactiviteiten. Ter effectuering van het ---
bovenstaande, het initiëren van Werkgroepen en het oprichten van ----
Dochterondernemingen en deze middels inzet van tijd, geld en overige --
middelen aansturen, ondersteunen, financieren, beheren, op toezien en 
vertegenwoordigen;-----------------------

j) Democratische Code. Mede op basis van inzichten uit het hiervoor ---
genoemde het bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe democratische --
spelregels en (sturings)instrumenten door het codificeren van leerervaringen 
uit experimentele programma's geïnitieerd door de Coöperatie, haar leden 
en derden en de benoeming van een Nieuwe Democratische Code, die --
richting en borging geeft aan het Recht op Zelfsturing vanuit het ------
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samenlevingsdomein, aansluitend op het bestaande rechtstelsel en zijn --
tradities; -------------------------

k) Overige. En voorts al hetgeen noodzakelijk of bevorderlijk is voor de ---
realisatie van de doelstelling van de Coöperatie. -----------

2.4 Not for profit. De Coöperatie heeft als oogmerk maatschappelijk-bedrijfskundige 
en maatschappelijk-bestuurlijke waarde te creëren door het bevorderen van --
persoonlijk en gemeenschappelijk welzijn, gezondheid en stabiliteit; niet om winst 
te maken, anders dan noodzakelijk is voor de vorming van een reserve en ---
eventueel het uitkeren van een maatschappelijk rendement aan financierende -
leden middels Waardebewijzen zoals bedoeld in artikel 5. ----------

2.5 Waarden: Bij het realiseren van haar doel streven de Coöperatie en haar leden -
zich zo veel mogelijk te laten inspireren en leiden door universele, coöperatieve -
waarden die diepe menselijke interacties ruimte en richting geven, die zij als --
zodanig ook buiten haar directie invloedssfeer proberen uit te dragen, waaronder: -
i. Authenticiteit: menselijkheid, intrinsieke goedheid, uniciteit, eigenheid, -

zuiverheid, waardigheid, talent, deskundigheid, universeel onderwijs, --
ontplooiing (leidend tot waardering); ---------------

ii. Zelfopdracht: persoonlijke en gemeenschappelijke autonomie, ----
onafhankelijkheid, zelfhulp, zelfverantwoordelijkheid, zelfstandigheid, --
zelfbeschikking, zelfbeheer, zelforganisatie, zelfsturing (leidend tot ---
vrijheid); ------------------------

iii. Eenheid: inclusiviteit, gelijkwaardigheid, mensheidsliefde, 
wereldburgerschap, verdraagzaamheid, waardering van diversiteit, ---
harmonie (leidend tot eensgezindheid);--------------

ivo Verbinding: beschikbaarheid, hartelijkheid, gastvrijheid, aandacht, ---
(voor)oordeelvrijheid, openheid, geduld, ontvankelijkheid (leidend tot --
partnerschap);-----------------------

v. Solidariteit: verbondenheid, loyaliteit, samenbelang, gemeenschapszin, -
intergenerationeel rentmeesterschap, trouw aan elkaar en in het bijzonder -
met wie dit het meeste nodig hebben (leidend tot kracht); -------

vi. Samenwerking: wederkerigheid, onderlinge hulp, vrijwillig delen en ---
vrijgevigheid (ten aanzien van aandacht, tijd, ruimte, energie, informatie, -
kennis, kunde, middelen, netwerken, enzovoorts), vergezelling, dialoog, -
reflectie, consultatie (leidend tot groei);--------------

vii. Initiatief: inspiratie, creativiteit, wilskracht, daadkracht, vastberadenheid, -
doorzettingsvermogen, voortreffelijkheid, bekrachtiging (leidend tot ---
resultaat); -----------------------

viii. Betrouwbaarheid: waarheidsliefde, rechtvaardigheid, oprechtheid, ---
eerlijkheid, onbaatzuchtigheid, integriteit, behoedzaamheid, ------
zorgvuldigheid, punctualiteit, transparantie (leidend tot vertrouwen); ----

ix. Vieren: vreugde, dankbaarheid, gastvrijheid, waardering, kunst (leidend tot 
betrokkenheid);----------------------

X. Eenvoud: zuinigheid ('economy'), spaarzaamheid, gematigdheid, ----
bescheidenheid, focus (leidend tot tevredenheid).---------

Lidmaatschap. Ledenregister. --------------------
Artikel 3. ----------------------------
3.1 Open. Aansluitend bij haar doelstelling huldigt de Coöperatie het principe van 'open -

lidmaatschap'. Ze wil nadrukkelijk eenieder die wenst bij te dragen aan de realisatie -
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van een coöperatieve samenleving uitnodigen tot het lidmaatschap teneinde een -
maatschappelijk breed gedragen organisatie te vormen. ----------

3.2 Lidmaatschap. Leden kunnen zijn: ------------------
a) Natuurlijke personen; --------------------
b) Niet-rechtspersoonlijkheid bezittende combinaties, als in lid 4 van dit artikel -

bedoeld;------------------------
c) Private rechtspersonen; ------------------
die niet in staat van faillissement verkeren of op wie de schuldsaneringsregeling van 
toepassing is en, bij rechtspersonen, niet in staat van liquidatie of in staat van -
surseance van betaling verkeren.------------------

3.3 Ledencategorieën. De Coöperatie kent de volgende categorieën van leden (sub a -
tot en met f) en bijzondere leden (sub f tot en met h), die in het Toelatingsreglement -
nader kunnen worden gedefinieerd en waarvoor aldaar aanvullende voorwaarden -
kunnen worden gesteld: ----------------------
a) Particulieren die gebruik maken van de diensten van de Coöperatie of -

anderszins als vrijwilliger bijdragen aan de realisatie van haar doelstellingen; 
b) Maatschappelijke ondernemers en MKB-ondernemingen die gebruik -

maken van de diensten van de Coöperatie en/of arbeid verrichten of --
activiteiten uitvoeren voor, of diensten verlenen aan de Coöperatie, en/of -
anderszins bijdragen aan de realisatie van haar doelstellingen, en die als -
ledencategorie reglementair nader kunnen worden uitgesplitst met ---
onderscheiden rechten en plichten; ---------------

c) Lidcoöperaties die middels een overeenkomst met de Coöperatie gebruik -
maken van de diensten van de Coöperatie en/of anderszins bijdragen aan de 
realisatie van haar doelstellingen en met wie de Coöperatie een ---
Samenwerkingsverband heeft; -----------------

d) Personeelsleden in dienst van de Coöperatie en/of één van haar ---
Dochterondernemingen;-------------------

e) Maatschappelijke organisaties, zoals informele en formele verenigingen, -
stichtingen en coöperaties die blijkens hun statuten geen winstoogmerk -
hebben en gebruik maken van de diensten van de Coöperatie en/of --
anderszins bijdragen aan de realisatie van haar doelstellingen; -----

f) Professionals werkzaam binnen de domeinen overheid of bedrijfsleven, 
zoals gedefinieerd in het Toelatingsreglement, die op persoonlijke titel 
wensen bij te dragen aan de realisatie van de doelstellingen van de --
Coöperatie, en die als ledencategorie volgens artikel 12 lid 3 een ---
voorkeursstem kunnen ontvangen bij de benoeming van één of meer leden -
van de raad van samenhang;-----------------

g) Financierende leden, waaronder in deze statuten wordt verstaan leden die
vermogen aan de Coöperatie ter beschikking stellen waartegenover de -
Coöperatie één of meer waardebewijzen uitgeeft, als bedoeld in artikel 5; -

h) Aspirantleden. Personen of organisaties die het lidmaatschap aanvragen -
binnen één van de onder sub a tot en met f genoemde categorieën en voor -
wie gedurende een nader reglementair te bepalen proeftermijn van in -
uitgangspunt zes maanden geldt voor wederzijdse kennismaking, gedurende 
welke het aspirantlid reglementair bepaalde,beperkte rechten en plichten -
heeft, alvorens het bestuur besluit tot het verlenen van het lidmaatschap;-

en voor allen waarvan als aanvullende kwaliteitseis geldt dat zij voor bij aanvang -
van het lidmaatschap de integriteits- en gedragscode ondertekenen,en waaraan -
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zij zich voor de volle duur van hun lidmaatschap committeren, vergezeld van een -
persoonsverklaring ('geloofsbrief') waarin het aspirant-lid antwoord geeft op de -
vragen "wie ben ik?", "waarom verbind ik mij aan de Coöperatie?" en "wat kan ik -
bijdragen?", en dat zij, zoals nader uitgewerkt in het Toelatingsreglement, ---
gedurende de uitoefening van het lidmaatschap zoals het bestuur beoordeelt --
relevant blijven voor de Coöperatie door meetbaar te voldoen aan een persoonlijk 
ontwikkelingsplan en normjaartaak (volgens het leerling-gezel-meester-principe), 
en in transactionele wederkerigheid met, of overigens bijdragend aan de ---
Coöperatie.--------------------------

3.4 Combinaties. -------------------------

a) Indien een onderneming wordt gedreven door verscheidene natuurlijke en/of 
rechtspersonen, handelend in een niet-rechtspersoonlijkheid bezittende-
samenwerkingsvorm, zoals bijvoorbeeld een maatschap, een vennootschap 
onder firma of een commanditaire vennootschap, zal die ------
samenwerkingsvorm als lid worden aangemerkt. In dat geval dienen de -
personen, die deel uitmaken van de samenwerkingsvorm - hierna te --
noemen: combinatie - één van hen of een derde aanwijzen om krachtens -
Schriftelijke volmacht hen allen tegenover de Coöperatie in alle opzichten te 
vertegenwoordigen, hun rechten uit te oefenen en hen te verbinden tot al -
hetgeen het als lid van de Coöperatie aanmerken van de combinatie voor -
hen medebrengt.---------------------

b) Ofschoon de combinatie als geheel als één lid wordt aangemerkt, zullen in -
de boeken van de Coöperatie, respectievelijk in het register, bedoeld in lid 8 
van dit artikel, alle leden van de combinatie - voor wat betreft een ---
commanditaire vennootschap alleen de beherende vennoten - zomede de -
gevolmachtigde, bedoeld in dit lid, als zodanig - ook indien hij reeds deel van 
de combinatie uitmaakt - onder vermelding van de naam van de combinatie -
worden ingeschreven. Indien de gevolmachtigde als zodanig defungeert, -
zullen de deelnemers aan de combinatie, op strafte van opschorting van hun 
rechten, zo spoedig mogelijk een andere gevolmachtigde aanwijzen. ---

3.5 Aanvraag lidmaatschap. De aanvraag om als lid te worden toegelaten moet --
Schriftelijk worden gericht aan het bestuur, door middel van een daartoe door het -
bestuur op te stellen formulier. ------------------
De aanvrager verstrekt alle door het bestuur nodig geoordeelde gegevens. Het -
bestuur beslist over de toelating, evenals de ledencategorie waartoe de ----
aanvrager wordt ingedeeld, zulks eventueel met inachtneming van het bepaalde -
in lid 12 van dit artikel. ---------------------

3.6 Toelating.--------------------------
a) Het bestuur deelt de aanvrager Schriftelijk mee of hij als lid is toegelaten of -

geweigerd en, in het eerste geval, binnen welke categorie hij is toegelaten en 
onder welk nummer hij als lid in het ledenregister is ingeschreven. ----

b) Ingeval van weigering staat voor de betrokkene gedurende een maand na -
dagtekening van de in de eerste zin van dit lid bedoelde brief beroep open -
op de Algemene Vergadering. Het beroep dient Schriftelijk, gericht aan het -
bestuur, te worden ingesteld. De Algemene Vergadering kan binnen twee -
maanden na het instellen van het beroep besluiten de aanvrager alsnog als -
lid toe te laten. ----------------------

c) Tegen de beslissing van de Algemene Vergadering staat geen beroep open. 
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3.7 Aanvangsdatum. Het lidmaatschap neemt een aanvang op een door het bestuur te 
bepalen datum.-------------------------

3.8 Ledenregister. Het bestuur houdt een ledenregister, waarin tenminste worden -
ingeschreven de namen van de leden en hun adressen, in het geval het een --
combinatie, een rechtspersoon of een overheidslichaam betreft zoals bedoeld in lid 3 
sub (b) respectievelijk sub (c) en sub (e) van dit artikel: de naam, functie en --
contactgegevens van de natuurlijke persoon die dit lid binnen de Coöperatie --
vertegenwoordigt, evenals het lidmaatschapsnummer, de datum van aanvang van -
het lidmaatschap en de categorie lidmaatschap waaronder het desbetreffende lid -
kwalificeert voor lidmaatschap, alsmede alle andere relevant geachte gegevens die -
als zodanig in het Huishoudelijk Reglement kunnen zijn vastgelegd.-----
leder lid is verplicht aan het bestuur Schriftelijk zijn adres en de wijzigingen 
daarin op te geven. De leden van wie het adres niet bekend is, worden geacht ter 
zake van hun lidmaatschap op het adres van de coöperatie woonplaats te ---
hebben gekozen.-----------------------
Het register is ter inzage van de leden. Bij deponering en/of andere verspreiding -
van (delen van) het ledenregister conform geldende wetgeving wordt de privacy -
van leden zoveel mogelijk gegarandeerd. ----------------

3.9 Kennisgeving. Indien een lid ophoudt te voldoen aan de vereisten van lid 2 en lid 3 -
van dit artikel, of ingeval zich wijzigingen voordoen in de samenstelling van een -
combinatie als bedoeld in lid 4 van dit artikel, is dat lid of die combinatie verplicht -
daarvan onverwijld Schriftelijk kennis te geven aan het bestuur.--------

3.10 Onderneming. Indien een lid rechtspersoon is, wordt voor de toepassing van deze
statuten onder het bedrijf, door een lid uitgeoefend, verstaan de onderneming die -
door aandeelhouders of leden van die rechtspersoon wordt uitgeoefend.-----

3.11 Overdracht. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar, noch -
vatbaar om door erfopvolging, of anderszins onder algemene titel te worden --
verkregen.---------------------------

3.12 Voortzetting combinatie. ---------------------
a) In afwijking van het hiervoor bepaalde heeft I hebben degene(n), die de -

onderneming van een ontbonden combinatie, al dan niet tezamen met een lid 
van de ontbonden combinatie, voortzet(ten), het recht, eventueel met --
toepassing van lid 4 van dit artikel, lid van de Coöperatie te worden. ----

b) In dat geval dient I dienen hij I zij het verlangen daartoe Schriftelijk aan het -
bestuur te kennen geven binnen drie maanden, nadat hij I zij door het bestuur 
Schriftelijk is I zijn aangemaand zich ter zake uit te spreken.-------

c) Hij I zij wordt I worden gerekend lid te zijn geworden met ingang van de dag, -
waarop hij I zij de onderneming van de ontbonden combinatie heeft I hebben -
voortgezet. Degene(n), die de onderneming van de ontbonden combinatie -
voortzet(ten), kan I kunnen alleen dan als lid van de Coöperatie door het -
bestuur, worden geweigerd, indien hij I zij, naar het oordeel van het bestuur, -
niet voldoet I voldoen aan de vereisten, gesteld in lid 2 en lid 3 van dit artikel. -
Tegen deze beslissing bestaat beroep op de Algemene Vergadering. De -
Algemene Vergadering kan binnen twee maanden na het instellen van het -
beroep besluiten de voortzetter(s) alsnog als lid toe te laten.-------

Einde van het lidmaatschap. Schorsing. 
Artikel 4. 
4.1 Het lidmaatschap eindigt---------------------
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a) voor zover het betreft natuurlijke personen door overlijden, voor zover het -
betreft een rechtspersoon, wanneer zij door ontbinding, juridische fusie of -
splitsing of anderszins ophoudt te bestaan en voor zover het betreft een -
combinatie, door zijn ontbinding indien niet binnen drie maanden nadien een -
verzoek is gedaan als bedoeld in artikel 3, lid 12 (b); ---------

b) door opzegging;---------------------
c) door ontzetting.-----------------------

4.2 Opzegging kan geschieden zowel door het lid als namens de Coöperatie. Zij --
moet Schriftelijk geschieden en is alleen mogelijk tegen het einde van een ---
boekjaar, met inachtneming van een termijn van ten minste drie maanden, ---
onverminderd het in de wet bepaalde omtrent de mogelijkheid van opzegging met 
onmiddellijke ingang.-----------------------

4.3 Indien de opzegging geschiedt door een lid, ontvangt dat lid daarvan binnen --
veertien dagen een Schriftelijke bevestiging van het bestuur. Wordt de ----
Schriftelijke bevestiging niet binnen veertien dagen gegeven, dan is het lid ---
bevoegd de opzegging op kosten van de Coöperatie bij aangetekende brief te -
herhalen. ---------------------------

4.4 Opzegging namens de Coöperatie kan uitsluitend geschieden ingeval een lid niet 
langer voldoet aan de voor hem ingevolge artikel 3, lid 2 alsmede lid 3 geldende -
eisen en wanneer redelijkerwijs van de Coöperatie niet gevergd kan worden het -
lidmaatschap te laten voortduren, en wel krachtens besluit van het bestuur. ---
Tegen een dergelijk besluit bestaat beroep op de Algemene Vergadering. De --
Algemene Vergadering kan binnen één maand na het instellen van het beroep -
besluiten de opzegging ongedaan te maken. -------------
Aan leden die deel uitmaken van de raad van samenhang kan het lidmaatschap -
van de coöperatie slechts door de Algemene Vergadering worden opgezegd. ---

4.5 a) Ontzetting uit het lidmaatschap kan geschieden, indien een lid in strijd --
handelt met de statuten, de reglementen of de integriteits- en -----
gedragscode, of met besluiten van de Coöperatie, of de Coöperatie op --
onredelijke wijze benadeelt. ------------------

b) De ontzetting geschiedt bij besluit van het bestuur, hetwelk onder ---
vermelding van de feiten waarop dat besluit is gegrond, bij aangetekende 
brief door het bestuur aan het betreffende lid wordt medegedeeld.----
Het betreffende lid heeft gedurende een maand na ontvangst van die --
mededeling recht van beroep op de Algemene Vergadering. De Algemene 
Vergadering kan binnen één maand na het instellen van het beroep ---
besluiten de ontzetting ongedaan te maken.-----------
Het beroep wordt ingesteld bij aangetekende brief, gericht aan het bestuur. -

c) De leden van de raad van samenhang kunnen alleen door de Algemene -
Vergadering uit het lidmaatschap van de coöperatie worden ontzet. De --
leden van het bestuur kunnen alleen door de raad van samenhang uit het -
lidmaatschap van de coöperatie worden ontzet, indien deze conform artikel 
12 lid 1 is benoemd, en anders door de Algemene Vergadering. -----

d) Ingeval van ontzetting eindigt het lidmaatschap met het verstrijken van de -
beroepstermijn, of, indien beroep is ingesteld, op de dag waarop het ---
besluit tot ontzetting wordt bekrachtigd. Gedurende de beroepstermijn en -
hangende dit beroep is het lid in de uitoefening van zijn --------
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lidmaatschapsrechten geschorst, ook ten aanzien van eventuele functies, 
welke het in de Coöperatie bekleedt.---------------

4.6 Een lid kan worden geschorst door het bestuur voor een door het bestuur te --
bepalen termijn: -------------------------
a) indien het lid naar het oordeel van het bestuur schuldig maakt aan ---

schending van de in artikel 3 lid 3 bedoelde gedragscode; -------
b) indien het lid na sommering nalatig blijft met de voldoening van zijn ---

financiële verplichtingen jegens de Coöperatie;-----------
c) in geval van zwaarwegende belangen. --------------

4.7 In alle gevallen zal het bestuur eerst tot schorsing overgaan na het betreffende -
lid te hebben gehoord, dan wel daartoe de gelegenheid te hebben geboden. ---

4.8 Indien een lid wordt geschorst zal het bestuur het betreffende lid hiervan ---
Schriftelijk, onder opgave van redenen en met mededeling van de duur van de -
schorsing, in kennis stellen.---------------------

4.9 Een geschorst lid heeft te allen tijde het recht om zijn schorsing voor te leggen -
aan de Algemene Vergadering. Indien een geschorst lid het bestuur meedeelt -
hiertoe over te willen gaan is het bestuur verplicht om op de kortst mogelijke --
termijn een Algemene Vergadering bijeen te roepen, waarin dit onderwerp aan de 
orde komt. Bij de oproeping moet worden meegedeeld dat aldaar de schorsing -
van het betreffende lid aan de orde komt. Gaat het bestuur hiertoe niet binnen -
twee weken na ontvangst van het verzoek over dan is het geschorste lid bevoegd 
de bedoelde vergadering bijeen te roepen. ---------------

4.10 De schorsing vervalt-----------------------
a) bij het einde van de duur van de schorsing;-------------
b) bij het einde van het lidmaatschap van het geschorste lid;--------
c) indien de Algemene Vergadering niet met een meerderheid van ten minste 

twee/derde van de uitgebrachte stemmen instemt met het besluit over de -
schorsing. ------------------------

4.11 Gedurende de schorsing kan het lid de aan zijn lidmaatschap verbonden rechten -
niet uitoefenen, behoudens zijn spreekrecht in de betreffende bijzondere ---
vergadering waarin zijn beroep wordt behandeld en het recht in die vergadering -
aanwezig te zijn en de uitnodiging daartoe te ontvangen. Het betreffende lid heeft 
het recht zich door deskundigen bij te laten staan die eveneens in die 
vergadering het woord mogen voeren.----------------

Waardebewijzen. -------------------------
ArtikelS. ---------------------------
De Coöperatie is bevoegd om bij besluit van het bestuur aan gewone of financierende leden 
of aan een of meer van hen één of meer waardebewijzen toe te kennen, een en ander -
nader reglementair te bepalen. ---------------------
Rechten en verplichtingen van de leden. ----------------
Artikel 6. 
6.1 a) De Coöperatie stelt voor ieder van de in artikel 3, lid 3 bedoelde categorie -

leden de in artikel 2, lid 1 bedoelde overeenkomst vast op grond waarvan 
de Coöperatie en de leden een zakelijke relatie onderhouden. De ---
overeenkomst kan worden voorzien van één of meer reglementen en --
bijlagen, waarin onderwerpen van de overeenkomst nader worden ---
uitgewerkt. Deze reglementen en bijlagen maken onderdeel uit van de --
overeenkomst.-----------------------
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b) De Coöperatie kan wijzigingen aanbrengen in de met haar leden gesloten -
overeenkomsten en de daarvan deel uitmakende reglementen en bijlagen, -
mits zij zich deze bevoegdheid in die overeenkomsten ook uitdrukkelijk --
voorbehoudt.-----------------------

c) De Coöperatie stelt bij of krachtens de met de leden te sluiten -----
overeenkomsten de wederzijdse rechten en verplichtingen vast, onverminderd 
de rechten en verplichtingen ingevolge deze statuten.---------

d) Het bestuur besluit tot vaststelling van de met de leden te sluiten ----
overeenkomsten en tot wijziging daarvan. Dergelijke besluiten behoeven de -
voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering. -------

6.2 Waardering. De waarden van rechtvaardigheid, wederkerigheid en transparantie -
heiligend, stelt de Algemene Vergadering op voorstel van het bestuur een ---
Waarderingsreglement vast die de uitgangspunten beschrijft op basis waarvan leden, 
bestuurders en derden die binnen of vanuit de Coöperatie bijdragen leveren ter -
realisatie van de doelstellingen van de Coöperatie gedurende en/of bij afsluiting van 
het boekjaar ook financieel gewaardeerd worden. -------------

Geldmiddelen van de Coöperatie. -------------------
Artikel 7. 
7.1 De geldmiddelen van de Coöperatie worden onder andere gevormd door:----

a) lidmaatschaps- en jaarlijkse contributies volgens lid 2 en lid 3 van dit artikel;-
b) ledencertificaten met nader per reglement te bepalen voorwaarden;----
c) ledenobligaties met nader per reglement te bepalen voorwaarden; ----
d) provisies en omzetafdrachten volgens lid 4 van dit artikel; --------
e) bijzondere heffingen volgens lid 5 van dit artikel; -----------
f) andere verkrijgingen, zoals onder meer schenkingen, erfstellingen en legaten; 

en 
g) de volgens artikel 5 op Waardebewijzen gestorte bedragen. -------

7.2 leder lid is bij aanvang van het lidmaatschap een entreegeld aan de Coöperatie -
verschuldigd. De hoogte van dit entreegeld wordt jaarlijks in de Algemene ---
Vergadering, op voorstel van het bestuur, vastgesteld. Het bestuur heeft daarbij de -
mogelijkheid het entreegeld te differentiëren naar en binnen de ledencategorieên. -

7.3 leder lid van de Coöperatie is een jaarlijkse contributie aan de Coöperatie ---
verschuldigd. Jaarlijks zal de Algemene Vergadering, op voorstel van het bestuur, de 
hoogte van de contributie vaststellen. Het bestuur heeft daarbij de mogelijkheid de -
contributie te differentiëren naar en binnen ledencategorie en kan voor individuele -
gevallen afwijken van de vastgestelde hoogte van de contributie. -------

7.4 Voor het verlenen van diensten door de Coöperatie ten behoeve van leden en -
niet-leden kan een provisie worden geheven, welke hetzij van geval tot geval door -
het bestuur wordt vastgesteld, hetzij wordt bepaald aan de hand van door de --
Algemene Vergadering vastgestelde maatstaven; heeft de Algemene Vergadering -
zodanige maatstaven vastgesteld, dan is het bestuur daaraan gebonden.---
Voor door leden via de Coöperatie extern gefactureerde omzet, en in het bijzonder -
de leden in de categorie "ondernemers en ondernemingen", geldt een procentuele -
afdracht waarvan de hoogte en voorwaarden in het Huishoudelijk Reglement worden 
bepaald.---------------------------

7.5 De Algemene Vergadering kan, op voorstel van het bestuur, bijzondere heffingen -
opleggen.--------------------------

Aansprakelijkheid. Verrekening. --------------------
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Artikel 8. 
8.1 Blijkt bij gerechtelijke of buitengerechtelijke vereffening van de Coöperatie, dat haar -

bezittingen ontoereikend zijn om aan haar verbintenissen te voldoen, dan zijn zij, die 
bij haar ontbinding leden waren of minder dan een jaar tevoren hebben opgehouden 
leden te zijn, tegenover de vereffenaars voor het tekort aansprakelijk. Wanneer de -
Coöperatie wordt ontbonden door haar insolventie, nadat zij in staat van faillissement 
is verklaard, delen in de aansprakelijkheid behalve de leden, allen die minder dan -
een jaar voor de faillietverklaring of daarna hebben opgehouden leden te zijn---

8.2 leders aandeel in het tekort wordt berekend, naar verhouding van het bedrag, dat -
aan het lid in het lopende boekjaar tot aan de ontbinding, of in geval van ontbinding -
door insolventie na faillissement tot aan het tijdstip van faillietverklaring en in de twee 
daaraan voorafgaande boekjaren gedurende zijn lidmaatschap of bij korter ---
lidmaatschap, gedurende dat lidmaatschap gemiddeld per boekjaar via de ---
Coöperatie is gefactureerd. ---------------------

8.3 Particulieren als bedoeld in artikel 3 lid 3 sub (a) evenals maatschappelijke ---
organisaties als bedoeld in sub (d), overheidslichamen als bedoeld in sub (f) en -
Financierende leden als bedoeld in sub (g) van datzelfde artikel, niet tevens --
behorende tot een andere categorie leden, zijn behoudens lid 5 van dit artikel, van -
aansprakelijkheid uitgesloten. --------------------

8.4 Behoudens lid 5 van dit artikel is de aansprakelijkheid van het lid of oud-lid in de -
hierna genoemde categorieën volgens artikel 3 lid 3 beperkt en wel als volgt: ---
a) Maatschappelijke ondernemers als bedoeld in sub (b) van dat artikel, --

werkende als eenmanszaak, evenals personeelsleden zoals bedoeld in sub -
(d): één duizend euro (EUR 1.000,00); -------------

b) Maatschappelijke ondernemers, niet werkende als eenmanszaak, en --
ondernemingen beide zoals bedoeld in artikel 3 lid 3 sub (b), combinaties -
zoals bedoeld in artikel 3 lid 4 incluis, evenals Lidcoöperaties als bedoeld in -
artikel 3 lid 3 sub (c): een bedrag, volgens reglementair te bepalen criteria van 
tenminste één duizend euro (EUR 1.000,00) en ten hoogste tien duizend euro 
(EUR 10.000,00); ------------------

8.5 Gewone leden in elk van de in artikel 3 lid 3 genoemde categorieën en financierende 
leden kunnen, onder voorwaarden zoals door het bestuur bepaald, op basis van -
vrijwilligheid kiezen om aansprakelijkheid tijdelijk of gedurende een langere periode, 
tot een hoger bedrag te aanvaarden, van hetgeen in zulke gevallen in het ---
ledenregister melding wordt gemaakt. Met opgave van reden kan op individueel -
verzoek van een lid, met goedkeuring van het bestuur, de aansprakelijkheid van het -
desbetreffende lid tijdelijk of langdurig worden vastgesteld ad nihil en als zodanig in -
het ledenregister worden geregistreerd. Als acceptabele redenen kunnen gelden -
financiële nood, samenhangend met faillissement, werkloosheid, ------
arbeidsongeschiktheid, bijstandsuitkering of anderszins.----------

8.6 Kan op een of meer leden of oud-leden, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, zijn of hun 
aandeel in het tekort niet worden verhaald, dan zijn voor het ontbrekende de overige 
leden en oud-leden aansprakelijk, naar de maatstaf als in lid 2 vermeld, doch zal niet 
leiden tot overschrijding van het in lid 4 genoemde maximumbedrag, vermeerderd -
met een eventueel bedrag volgens lid 5 van dit artikel. Het geval dat op één van de -
bedoelde leden of oud leden zijn aandeel niet kan worden verhaald, wordt ook -
geacht aanwezig te zijn, indien de vereffenaars afzien van het uitoefenen van het -
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verhaalsrecht op grond dat door de uitoefening van dat recht een bate voor de -
boedel niet zou worden verkregen. ------------------

8.7 De Coöperatie is bevoegd aan een lid of aan een oud-lid verschuldigde en ---
betaalbare bedragen te verrekenen met al hetgeen de Coöperatie uit welke hoofde -
ook van betrokkene te vorderen heeft of zal krijgen, daaronder begrepen alles wat de 
Coöperatie namens de betrokkene aan derden heeft afgedragen of dient af te -
dragen.-----------------------------

8.8 De Coöperatie is gerechtigd bij beëindiging van het lidmaatschap al het ----
verschuldigde, daaronder begrepen het verschuldigde voor geleverde diensten, niet -
uit te (doen) betalen, voordat de jaarrekening over het boekjaar waarin of waarmee -
het lidmaatschap eindigde door de Algemene Vergadering is vastgesteld en kan dit in 
ieder geval verrekenen met hetgeen de Coöperatie van het lid waarvan het ---
lidmaatschap eindigde, uit welke hoofde ook, te vorderen heeft of zal krijgen, --
daaronder begrepen alles wat de Coöperatie namens de betrokkenen aan derden -
heeft afgedragen of dient af te dragen. ------------------

Bestuur. ------------------------------
Artikel 9. 
9.1 Samenstelling. De Coöperatie wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit een -

door de Algemene Vergadering te bepalen aantal van ten minste drie bestuurders, -
die allen leden zijn van de Coöperatie of in het ledenregister als vertegenwoordiger -
van een lid zijnde combinatie of rechtspersoon richting de Coöperatie zijn ---
aangemerkt. Uitsluitend natuurlijke personen kunnen bestuurder zijn. Een combinatie 
kan geen bestuurder zijn.--------------------
Op voorstel van het bestuur kan de Algemene Vergadering besluiten dat de ---
directeur, indien aangesteld conform lid 9 van dit artikel, als lid wordt toegevoegd aan 
het bestuur met dezelfde rechten en plichten als elk ander lid van het bestuur. De -
directeur kan niet de voorzitter van het bestuur zijn. Bij besluiten die het bestuur --
neemt in zijn rol als werkgever van de directeur heeft de directeur geen stem. ---

9.2 Benoeming en schorsing. Voor zover de benoeming niet is geschied bij de akte -
van oprichting van de Coöperatie, worden de bestuurders door de Algemene 
Vergadering benoemd op een wijze zoals nader reglementair kan worden bepaald.
Bestuursleden kunnen te allen tijde door de raad van samenhang worden geschorst -
en door de Algemene Vergadering worden geschorst of ontslagen, een en ander met 
inachtneming van het hierna in dit artikel bepaalde.------------

9.3 Profielschets. Het bestuur stelt een profielschets op voor de omvang en de ---
samenstelling van het bestuur, rekening houdend met de aard van de activiteiten die 
door de Coöperatie worden uitgevoerd, haar activiteiten en de gewenste ----
deskundigheid en achtergrond van de bestuurders. Het bestuur bespreekt de --
profielschets in de Algemene Vergadering voor het eerst bij vaststelling en ---
vervolgens bij iedere wijziging. -------------------

9.4 Vacature. Indien moet worden overgegaan tot de benoeming van een bestuurder ter 
voorziening in een vacature nodigt het bestuur de leden Schriftelijk uit kandidaten -
voor te dragen. Voor de voordracht van bestuursleden niet zijnde coöperatieleden -
wordt bovendien via de website van de Coöperatie of anderszins in openbaarheid -
eenoproepgedaan.-----------------------

9.5 Belet en Ontstentenis. Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer ---
bestuurders zijn de overblijvende bestuurders of is de enig overblijvende bestuurder 
tijdelijk met het gehele bestuur belast. -----------------
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Ingeval van ontstentenis neemt de Algemene Vergadering zo spoedig mogelijk de -
nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te doen treffen. ----

9.6 Bestuursaansprakelijkheid. De Algemene Vergadering kan besluiten de ---
aansprakelijkheid van leden van het bestuur door leden of oud-leden van de --
Coöperatie te beperken tot de hoogte van het bedrag waarvoor een -----
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten.----------

9.7 Vergoeding. De vergoeding voor bestuurders voor de uitvoering van hun bestuurlijke 
werkzaamheden worden op voorstel van het bestuur door de Algemene Vergadering 
vastgesteld, aansluitend bij het Reglement Waardering. ----------

9.8 Directie. Het bestuur kan ter ondersteuning en uitvoering van zijn werkzaamheden -
taken delegeren aan een door hem aan te stellen directeur, coördinator of andere -
leidinggevende van het bureau, wiens titel door het bestuur zal worden bepaald -
(hierna te noemen: de directie). De directie is belast met de dagelijkse ----
verantwoordelijkheid en leiding binnen de onderneming die de coöperatie ter --
realisatie van haar doelstelling uitoefent. ---------------
De directie ontvangt haar mandaat van het bestuur door middel van een ---
directiestatuut, waarin de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de -
directie zijn vastgelegd. Het directiestatuut wordt vastgesteld door het bestuur.-
Het bestuur benoemt, schorst en ontslaat de directie, gehoord hebbende de raad van 
samenhang indien deze volgens artikel 12 lid 1 is benoemd.--------
De beloning, de rechten en de verplichtingen van een directeur worden bij ---
arbeidsovereenkomst, namens de coöperatie door het bestuur aan te gaan, nader -
geregeld. De benoeming van andere leden van het personeel, evenals de regeling 
van hun arbeidsvoorwaarden, evenals de benoeming van leden van de ----
Werkgroepen, kan het bestuur delegeren aan de directie. ----------

Bestuursfuncties. Bestuursbesluiten. -----------------
Artikel 10. 
10.1 Functionarissen. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, secretaris, een -

penningmeester, desgewenst een vicevoorzitter en elke andere functionaris die het -
voor zijn gewenste functioneren nodig acht. De Algemene Vergadering kan op -
voorstel van het bestuur besluiten de voorzitter in functie te kiezen. -----
Het bestuur kan ter ondersteuning van de secretaris iemand aanwijzen die geen lid -
van het bestuur is en de titel van ambtelijk secretaris draagt. De secretaris van de -
Coöperatie, daarbij mogelijk ondersteund door de ambtelijke secretaris, is belast met 
het secretariaat van het bestuur, de eventuele raad van samenhang en de Algemene 
Vergadering.-------------------------
In de bestuursvergadering heeft elk lid één stem -------------

10.2 Termijn. Iedere bestuurder heeft zitting voor de tijd van drie jaar, doch, indien nodig, 
kan de Algemene Vergadering voor één of meer bestuurders een kortere of langere -
zittingsduur vaststellen.---------------------
De bestuurders treden periodiek af volgens een op te maken rooster.-----
Een wijziging in het rooster van aftreden kan niet meebrengen, dat een zittende -
bestuurder tegen zijn wil defungeert, voordat de termijn waarvoor hij benoemd is -
verstreken is. De aftredende bestuurders zijn terstond tweemaal herkiesbaar.--
Vaststelling van een langere zittingsduur door de Algemene Vergadering kan er niet -
toe leiden dat een individuele bestuurder langer dan twaalf (12) jaar zitting heeft.-

10.3 Vacature. In een tussentijdse vacature wordt voorzien binnen drie maanden na het
ontstaan van de vacature. Intussen blijft het bestuur wettig geconstitueerd. Degene, -
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die wordt gekozen ter voorziening in een tussentijdse vacature, neemt op het rooster 
van aftreden de plaats in van zijn voorganger. --------------

10.4 Besluitvormingsmodel. De Coöperatie en daarmee het bestuurlijk model en de -
besluitvorming binnen de Coöperatie worden ingericht volgens een systeem van --
spelregels en speel regels dat participatie bevordert, daarbij onder meer bouwend op 
elementen uit het sociocratisch kringorganisatie-model, de holacratie, Ubuntu, -
Lekgotla en bahá',-consultatie, een en ander mogelijk nader reglementair uit te -
werken.---------------------------

10.5 Schriftelijke besluiten. Het bestuur kan ook Schriftelijk besluiten zonder het houden 
van een vergadering, mits geen van de bestuurders daartegen bezwaar maakt. --

10.6 Goedkeuring. Aan de goedkeuring van de raad van samenhang, indien deze -
conform artikel 12 lid 1 is benoemd, zijn onderworpen de besluiten van het bestuur -
zoals elders in deze statuten vermeld, alsmede besluiten tot: ---------

I overdracht van het bedrijf van de Coöperatie of vrijwel het gehele bedrijf 
aan een derde;--------------------

ii het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de --
Coöperatie of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon 
of vennootschap, dan wel als volledig aansprakelijke vennoot in een -
commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze 
samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de -
vennootschap;---------------------

iii het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een -
vennootschap ter waarde van ten minste een derde van het bedrag van 
de activa volgens de balans met toelichting of, indien de Coöperatie een 
geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met 
toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de ---
Coöperatie, door haar of een dochtermaatschappij;---------

a) een voorstel tot wijziging van de statuten van de Coöperatie; ------
b) een voorstel tot ontbinding van de Coöperatie;------------
c) aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling, zowel voor 

zover het betreft de Coöperatie als een van haar afhankelijke, dochter- en/of -
groepsmaatschappijen en/of deelnemingen;------------

d) beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers 
van de Coöperatie of van een afhankelijke maatschappij, dochtermaatschappij 
en/of groepsmaatschappij, tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek; ---

e) ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk -
aantal werknemers van de Coöperatie of van een afhankelijke maatschappij, -
dochtermaatschappij en/of groepsmaatschappij;-------------

f) het aangaan van geldleningen ten laste van de Coöperatie ten belope van een 
bedrag van ten minste vijfentwintigduizend euro (EUR 25.000,--) en het -
verbinden van de Coöperatie voor schulden van anderen, hetzij door --
borgtocht, hetzij op andere wijze ten belope van ten minste eenzelfde bedrag-

g) andere besluiten omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het -
karakter van de Coöperatie of haar bedrijf. ------------

Vertegenwoordiging.------------------------
ArtikeI11.-----------------------------
11.1 Bevoegdheid. De Coöperatie wordt vertegenwoordigd door het bestuur en door twee 

gezamenlijk handelende bestuurders, waaronder tenminste de voorzitter.----
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11.2 Belangenconflict. Indien een bestuurder in privé, in zijn hoedanigheid van lid van de 
Coöperatie dan wel als vertegenwoordiger van een lid van de Coöperatie met --
rechtspersoonlijkheid of van een combinatie, een belang heeft dat strijdig is met het -
belang van de Coöperatie, is de Algemene Vergadering bevoegd om in een dergelijk 
geval één of meer andere personen aan te wijzen om de Coöperatie te ----
vertegenwoordigen, waaronder de bestuurders van de Coöperatie.-------

Raadvansamenhang-------------------------
Artikel 12. 
12.1 Samenstelling en benoeming. De Algemene Vergadering kan op voorstel van het

bestuur besluiten tot de benoeming van een raad van samenhang. Indien de wet- of
regelgeving een raad van commissarissen voorschrijft, dan vervult de raad van -
samenhang tevens die rol en functie, en zijn de dwingendrechtelijke bepalingen -
omtrent de benoeming, schorsing en het ontslag en in het algemeen, de ---
bevoegdheden van dat orgaan en zijn leden, op de raad van samenhang van --
toepassing. AI hetgeen de raad van samenhang betreft, zijn profiel, benoeming, -
vergoedingen, schorsing en ontslag, taken, taakverdeling, functionarissen, ---
vergadering, werkwijze en besluitvorming, wordt nader reglementair bepaald, --
onverminderd het in de wet bepaalde. -----------------

12.2 Taak. Het toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken 
in de Coöperatie en het met haar verbonden bedrijf wordt uitgeoefend door de raad -
van samenhang. De leden van de raad van samenhang staan het bestuur met raad -
ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van samenhang 
zich naar het belang van de Coöperatie en haar maatschappelijke doelstelling.--

12.3 Bijzondere benoeming. Op voorstel van het bestuur kan de Algemene Vergadering 
bepalen dat in de raad van samenhang één, twee of meer zetels beschikbaar worden 
gesteld voor vertegenwoordigers vanuit de domeinen overheid en bedrijfsleven. De
bijzondere ledencategorie "Professionals uit overheid en bedrijfsleven", zoals --
bedoeld in artikel 3 lid 3 sub f, kan een voorkeursstem worden toebedeeld bij de -
benoeming van de desbetreffende leden van de raad van samenhang. -----

12.4 Gezamenlijk vergaderen. Het bestuur en de raad van samenhang kunnen 
gezamenlijk vergaderen, zoals nader in het reglement kan worden bepaald.---

Algemene ledenvergadering. --------------------
Artikel 13. 
13.1 Jaarvergaderingen. In elk boekjaar wordt uiterlijk in de zesde maand - behoudens -

verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden op grond van bijzondere -
omstandigheden - na het einde van het boekjaar ten minste één algemene ---
ledenvergadering gehouden. -------------------
De agenda voor deze vergadering ten minste bevat de volgende onderwerpen:--
a) de behandeling van het Schriftelijke jaarverslag van het bestuur omtrent de -

zaken van de Coöperatie en het gevoerde bestuur; ----------
b) de vaststelling van de jaarrekening; ---------------
c) de bestemming van het resultaat zoals dat uit de jaarrekening blijkt; ----
d) decharge van het bestuur en van de raad van samenhang; ------
Voorts wordt uiterlijk in november een algemene ledenvergadering om tenminste de -
volgende onderwerpen te agenderen:-----------------
e) de begroting voor het volgend boekjaar; en-------------
f) het strategisch beleid van de Coöperatie. ------------
Voorts wordt in deze vergadering behandeld hetgeen door het bestuur verder op de -
agenda is geplaatst.-----------------------
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De hiervoor bedoelde onderwerpen behoeven op die agenda niet te worden --
opgenomen, indien de termijn voor het opmaken van de jaarrekening en het --
overleggen van het jaarverslag is verlengd of een voorstel daartoe op die agenda is -
geplaatst.--------------------------

13.2 Extra vergaderingen. Verder worden algemene ledenvergaderingen belegd zo -
dikwijls het bestuur dit nodig oordeelt ter behandeling van hetgeen het bestuur op de 
agenda plaatst.-------------------------

13.3 Leiding en notulen. De algemene ledenvergadering wordt voorgezeten door de -
voorzitter van het bestuur, bij zijn afwezigheid door een ander door het bestuur aan -
te wijzen lid van het bestuur.-------------------
De voorzitter van de algemene ledenvergadering is bevoegd niet-leden tot de --
vergaderingen of tot door hem te bepalen gedeelten daarvan toe te laten. ---
De secretaris van de Coöperatie is belast met het houden van de notulen, tenzij een 
notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. Bij afwezigheid van de secretaris van de -
Coöperatie, wijst de voorzitter van de vergadering een secretaris aan. De notulen -
worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de --
secretaris van de desbetreffende vergadering dan wel vastgesteld door een volgende 
vergadering; in het laatste geval worden zij ten blijke van vaststelling door de --
voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering ondertekend. -----

13.4 Initiatiefrecht. Op Schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als -
bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte van de stemmen in de --
algemene ledenvergadering, welk verzoek de te behandelen onderwerpen moet-
vermeiden, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ---
ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. ------
Indien binnen veertien dagen geen bijeenroeping is geschied tegen een tijdstip -
gelegen binnen die termijn van vier weken, kan namens de leden die de vergadering 
hebben aangevraagd, iedere verzoeker met inachtneming van de voorschriften tot -
bijeenroeping overgaan. In dat geval wijst de algemene ledenvergadering haar eigen 
voorzitter en secretaris aan. --------------------

13.5 Oproep tot vergadering. De oproeping tot een algemene ledenvergadering, behalve 
tot die, welke rechtstreeks door de leden overeenkomstig het bepaalde in lid 4 van dit 
artikel wordt bijeengeroepen, geschiedt door middel van een convocatie aan elk lid -
afzonderlijk gericht. De termijn van oproeping bedraagt ten minste tien werkdagen, -
de dag van de oproeping en die van de vergadering niet medegerekend.----
De convocatie houdt in de plaats waar en het tijdstip waarop de algemene ---
ledenvergadering wordt gehouden, zomede de punten van behandeling.-----

13.6 Voltalligheid. Over onderwerpen, welke niet onder de punten van behandeling zijn -
opgenomen, kan in een algemene ledenvergadering geen besluit worden genomen, -
tenzij alle leden in die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en geen van -
de aanwezigen bezwaar maakt tegen een dergelijke besluitvorming. ------

13.7 Schriftelijke besluitvorming. Het bestuur kan de algemene ledenvergadering -
vragen zich Schriftelijk uit te spreken over onderwerpen die het beleid of de --
werkzaamheden van de coöperatie betreffen. Besluitvorming over onderwerpen -
betreffende artikel 19 (Statutenwijziging) of artikel 21 (Ontbinding) is hiervan --
uitgesloten. Aan het gebruik van dergelijke digitale besluitvorming kunnen per -
reglement voorwaarden worden verbonden. ---------------

Stemrecht in de algemene ledenvergadering. 
Artikel 14. 
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14.1 Stemrecht. Elk lid heeft in de algemene ledenvergadering recht op het uitbrengen -
van tenminste één stem, waarbij reglementair nader onderscheid kan worden --
gemaakt, dusdanig dat tenminste de ledencategorieën en afzonderlijke leden die de -
dragers zijn van de aansprakelijkheid van de Coöperatie te allen tijde gezamenlijk -
tenminste 50% van het totaal aantal stemmen vertegenwoordigen, één en ander -
nader reglementair uit te werken. Onderwijskundige resultaten (attitudeweging: -
intervisie, remedial process, reconciliation, rechtsgang) kunnen aanleiding geven tot 
stembeperking.------------------------
Voorafgaand aan de algemene ledenvergadering of onmiddellijk na opening van die -
vergadering door de voorzitter, deelt het bestuur hoeveel stemmen ter vergadering -
kunnen worden uitgebracht en door wie. ---------------
Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. --

14.2 Vertegenwoordiging. Elk lid kan zich ter vergadering en bij de uitoefening van het -
stemrecht door een ander tot dezelfde categorie leden behorend lid doen ---
vertegenwoordigen, mits bij Schriftelijke volmacht. Een lid mag ten hoogste één -
ander lid vertegenwoordigen.--------------------

14.3 Besluitvorming. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de 
geldig uitgebrachte stemmen, tenzij deze statuten een grotere meerderheid --
voorschrijven.--------------------------

14.4 Elektronisch stemmen. Het bestuur kan voorwaarden verbinden aan het gebruik -
van een elektronisch communicatiemiddel voor de uitoefening van het stemrecht. In -
de oproeping worden deze voorwaarden genoemd of zal worden vermeld waar deze 
kunnen worden geraadpleegd. -------------------

Vergadering van een categorie leden of Kring --------------
ArtikeI15.---------------------------
Een vergadering van een categorie leden of Kring wordt uitgeschreven zo dikwijls het -
bestuur of de raad van samenhang dit nodig oordeelt en voorts steeds indien een besluit -
van die categorie leden of Kring ingevolge deze statuten noodzakelijk is, een en ander -
nader reglementair te bepalen. ---------------------
Coöperatieraad. -------------------------
ArtikeI16.-------~-------------------

De algemene ledenvergadering kan, op voorstel van het bestuur, besluiten tot instelling van 
een nader reglementair te bepalen coöperatieraad. Voor dit besluit is een meerderheid van 
tenminste twee/derden (2/3) van de aanwezige of vertegenwoordigde leden vereist. Aan -
deze coöperatieraad kan de algemene ledenvergadering besluiten één, meer of al haar -
bevoegdheden over te dragen, met inachtneming van bevoegdheden die dwingendrechtelijk 
aan haar dienen toe te komen. Zolang de algemene ledenvergadering van deze ---
bevoegdheid tot overdracht gebruik heeft gemaakt, is de algemene ledenvergadering niet -
zelf bevoegd dergelijke overgedragen bevoegdheden uit te oefenen. De algemene --
ledenvergadering kan een besluit tot overdracht van bevoegdheden te allen tijde intrekken, 
mits van een dergelijk besluit Schriftelijk blijkt en zij de coöperatieraad daar Schriftelijk van -
in kennis heeft gesteld. -----------------------
Boekjaar. Begroting. Strategisch beleid. Jaarverslag en Jaarrekening. -----
ArtikeI17.-------------------------------
17.1 Het boekjaar van de Coöperatie is gelijk aan het kalenderjaar. --------
17.2 Jaarlijks legt het bestuur uiterlijk in de maand november, voorafgaande aan de --

Algemene Vergadering over het strategische beleid, aan de Algemene Vergadering -
een begroting voor het volgend boekjaar ter beoordeling voor.--------

17.3 De begroting gaat vergezeld van het strategisch beleid van de Coöperatie.----
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17.4 Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar - behoudens verlenging -
van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de Algemene Vergadering op -
grond van bijzondere omstandigheden - maakt het bestuur de in artikel 13, lid 1 -
onder b) bedoelde jaarrekening op, die aan de Algemene Vergadering ter vaststelling 
wordt overgelegd.-----------------------
De jaarrekening gaat vergezeld van de verklaring van de accountant, bedoeld in lid -
6, van het jaarverslag en van de in artikel 2:392, lid 1 Burgerlijk Wetboek, bedoelde -
overige gegevens, echter, voor wat de overige gegevens betreft, voor zover het daar 
bepaalde op de Coöperatie van toepassing is. -------------
De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders en door alle leden van de -
raad van samenhang; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner, dan -
wordt daarvan onder opgaaf van de reden melding gemaakt. ---------

17.5 Het bestuur zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de in lid 4 -
bedoelde overige gegevens vanaf de dag van de oproeping tot de Algemene --
Vergadering, bestemd tot hun behandeling, ten kantore van de Coöperatie aanwezig 
zijn.-----------------------------

17.6 De Algemene Vergadering verleent aan een accountant de opdracht om de door het 
bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in -
artikel 2:393, lid 3 Burgerlijk Wetboek. ---------------
Indien de wet niet verlangt dat de in de vorige zin bedoelde opdracht wordt verleend, 
kan de Coöperatie een opdracht tot onderzoek van de opgemaakte jaarrekening ook 
aan een andere deskundige verlenen; zodanige deskundige wordt hierna ook --
aangeduid als: accountant.--------------------
Gaat de Algemene Vergadering hiertoe niet over, dan is het bestuur hiertoe bevoegd 
of, zo hij in gebreke blijft, de raad van samenhang. -----------
De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van samenhang 
en aan het bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer. -
De Algemene Vergadering kan de aan de accountant verleende opdracht te allen -
tijde intrekken.------------------------
Zowel het bestuur als de raad van samenhang kan aan de accountant of aan een -
andere accountant op kosten van de Coöperatie aanvullende opdrachten ---
verstrekken.--------------------------

17.7 De jaarrekening kan niet worden vastgesteld, indien de Algemene Vergadering geen 
kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van de accountant. -------

17.8 Resultaat. Het resultaat, zoals dat uit de jaarrekening blijkt, zal worden gereserveerd 
teneinde daarmee de doelstellingen van de Coöperatie verder na te streven, evenals 
bestemd worden voor uitkering aan de houders van een waardebewjis volgens artikel 
5. Dit lid van dit artikel kan niet worden gewijzigd zonder inachtname van hetgeen is 
bepaald in artikel 20 lid 1 (Hoedsterdaandeel).-------------

17.9 Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts -
worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat. ------------

Reglementen. 
Artikel 18. 
18.1 Het bestuur is bevoegd naast het huishoudelijk reglement andere reglementen vast -

te stellen---------------------------
Alle reglementen en alle daarin aan te brengen wijzigingen worden vastgesteld door 
de Algemene Vergadering.---------------------

18.2 Bepalingen in de reglementen, welke in strijd zijn met deze statuten, zijn nietig. -
Statutenwijziging. --------------------------
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Artikel 19. 
19.1 Wijziging. Wijziging van deze statuten kan slechts worden besloten in een Algemene 

Vergadering, indien:-----------------------
a) ten minste veertien dagen voor de Algemene Vergadering het voorstel tot -

statutenwijziging en tenminste vijf dagen het afschrift ter kennis is gebracht van 
deleden;--------------------------

b) het besluit tot statutenwijziging wordt genomen met een meerderheid van ten -
minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin -
ten minste twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is / zijn.-
Is / Zijn in een vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de -
orde is gesteld, niet ten minste twee derden van de leden aanwezig of --
vertegenwoordigd, dan zal, met inachtneming van het hiervoor onder a en b -
bepaalde, een tweede vergadering worden bijeengeroepen, te houden uiterlijk -
dertig dagen na de eerste, die alsdan, ongeacht het aantal aanwezige of -
vertegenwoordigde leden, mits met een meerderheid van twee derde van de -
uitgebrachte stemmen, een geldig zodanig besluit kan nemen.------

19.2 Bescherming doelstelling. Tot wijziging van artikel 2 [Doelstellingen en activiteiten] 
kan slechts worden besloten na voorafgaande goedkeuring door de houder(s) van -
het Hoedsteraandeel zoals bedoeld in artikel 20. -------------

19.3 Verlijden. Ieder lid van het bestuur is bevoegd de voor de wijziging van de statuten -
vereiste notariële akte te verlijden. ------------------

Hoedsteraandeel. -------------------------
ArtikeI20.-----------------------------
20.1 Aan de houder(s) van het Hoedsteraandeel [hierna te noemen: de hoedster] komt het 

recht toe toezicht te houden op de doelstelling en doelgerichtheid van de Coöperatie. 
Voorafgaande goedkeuring van de hoedster, of indien dit meer natuurlijke en/of -
rechtspersonen zijn de vergadering der hoedsters, is vereist voor besluitvorming ten 
aanzienvan--------------------------
a) Artikel 19 betreffende statutenwijziging, in het bijzonder --------

i. in zake wijziging van de doelstelling en activiteiten van de Coöperatie -
zoals bepaald in artikel 2;-----------------

ii. wijziging van artikel 17 lid 8 betrekking hebbend op de bestemming van -
het jaarlijks resultaat; -----------------

iiL wijziging van dit artikel 20 over het hoedsteraandeel;--------
b) Artikel 21 lid 1 betreffende fusie of samenwerking en lid 2 betreffende --

ontbinding en lid 4 betreffende de bestemming van het batig saldo bij --
vereffening. ------------------------

20.2 Bij de afweging van de hoedster, dan wel hoedstervergadering, tot het verlenen van -
de in lid 1 van dit artikel bedoelde goedkeuring worden de gevolgen van het --
voorgenomen besluit geëvalueerd vanuit het perspectief van: --------
a) het doel van de Coöperatie en haar (beoogde) werkzaamheden;------
b) de leden van de Coöperatie; en------------------
c) de continuïteit van de Coöperatie. ----------------
De hoedster rapporteert haar oordeel Schriftelijk en gemotiveerd. -------

20.3 Het Hoedsteraandeel is, behoudens goedkeuring van de hoedstervergadering, -
overdraagbaar aan een rechtsopvolger van een houder van het hoedsteraandeel en 
kan met instemming van de hoedstervergadering aan een derde worden gedeeld of -
aan een derde worden overgedragen, met inachtneming van het bepaalde in artikel -
3:94, lid 1 Burgerlijk Wetboek.-------------------
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20.4 Indien door wijziging van de statutaire doelstelling van één der hoedsters het --
karakter van diens organisatie verandert of indien de hoedster een rechtspersoon of 
een combinatie betreft die door een andere persoon vertegenwoordigd gaat worden, 
kan de hoedstervergadering besluiten dat het Hoedsteraandeel van de betreffende -
hoedster komt te vervallen. Een hoedster, indien zijnde één der eerste leden van de -
Coöperatie, verliest zijn Hoedsteraandeel bij schorsing door de Algemene ---
Vergadering en bij beëindiging van zijn lidmaatschap, tenzij de Algemene ---
Vergadering anders besluit.---------------------

20.5 De hoedstervergadering besluit met meerderheid van stemmen, gehoord hebbende -
de raad van samenhang. In het geval van besluiten betreffende situaties zoals-
bedoeld in lid 3 of lid 4 van dit artikel heeft de desbetreffende houder van het --
hoedsteraandeel geen stem. 

20.6 Het bestuur houdt een al dan niet geheel of gedeeltelijk geautomatiseerd register, -
waarin de naam of namen en contactgegevens van alle houders van een ---
hoedsteraandeel worden opgenomen, inclusief de naam van de vertegenwoordiger -
indien de hoedster een rechtspersoon of een combinatie betreft.--------

Ontbinding. Vereffening. ----------------------
Artikel 21. 
21.1 Op een besluit over een voorstel tot fusie of vergaande samenwerking met een derde 

partij, dusdanig dat dit het zelfstandige karakter en/of de identiteit van de Coöperatie 
raakt, is het in lid 1 van artikel 19 bepaalde van overeenkomstige toepassing, --
evenals artikel 20 lid 1 sub (b). -------------------

21.2 De Coöperatie wordt ontbonden:-------------------
a) door een daartoe strekkend besluit van de algemene ledenvergadering waartoe -

alle leden zijn uitgenodigd;-------------------
b) door haar insolventie, nadat zij in staat van faillissement is verklaard of door de -

opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel; -----
c) door de rechter in de gevallen in de wet bepaald; -----------
d) door het geheel ontbreken van leden. --------------
In het sub a bedoelde geval is het bestuur met de vereffening van de boedel van de -
Coöperatie belast. ------------------------

21.3 Het in lid 1 van artikel 19 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op een besluit 
tot ontbinding van de Coöperatie.------------------

21.4 Hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen van de Coöperatie is
overgebleven, verdeeld op een wijze die optimaal aansluit bij het algemene --
maatschappelijke belang van het bevorderen van een coöperatieve samenleving en -
zoals nader reglementair kan worden bepaald. --------------

21.5 Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de Coöperatie 
berusten onder degene, die daartoe door de algemene ledenvergadering is --
aangewezen gedurende de daarvoor wettelijk geldende termijn. -------

Overgangsbepaling -------------------------
Het eerste boekjaar van de coöperatie eindigt op een en dertig december tweeduizend -
zestien; er geldt derhalve een gebroken boekjaar.--------------
Ten slotte verklaren de comparanten:------------------
Eersteleden.---------------------------
De eerste leden van de coöperatie zijn:-------------------
1. De oprichters, voornoemd;--------------------
2. De heer R.E.G. Ravenhorst;--------------------
3. Verveen. net Advisering, met als vertegenwoordiger de heer S. Verveen;----
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4. Escar-Go, met als vertegenwoordiger de heer D. Kerkhoven; --------
5. SADL, met als vertegenwoordiger de heer. M.J. Redeman; ---------
6. Fortuin Sociale Gebiedsontwikkeling, met als vertegenwoordiger de heer C.C. -

Fortuin;----------------------------
7. De heer D. Pol; ------------------------
8. Ahorn Projecten, met als vertegenwoordiger mevrouw J.E. van Hoorn;----
9. Den Broeder Media Projecten, met als vertegenwoordiger mevrouw T. den -

Broeder;---------------------------
10. Atelj de Kim, met als vertegenwoordiger mevrouw J.W. Vermeulen.------
11. Coöperatieve Vereniging Zorg coöperatie Leidsche RijnlVleuten-De Meern -

U.A., met als vertegenwoordiger de heer M.J. Redeman;----------
12. Stichting Taxi Keur Utrecht, met als vertegenwoordiger de heer R.E.G. ---

Ravenhorst;-------------------------
13. B.G.O. Gebruikslicenties en onderwijsbegeleiding, met als vertegenwoordiger -

mevrouw l.S. Buvelot.---------------------
Oprichtingsbestuur------------------------
Er zullen voorlopig vier bestuurders zijn; voor de eerste maal worden tot bestuurder --
benoemd:-------------------------------
1. De heer R.E.G. Ravenhorst, voornoemd, (voorzitter) ------------
2. De heer O.F. van Bekkum, voornoemd, (secretaris)------------
3. Mevrouw A.J. Kuiken, voornoemd (penningmeester)-------------
4. De heer D. Kerkhoven, voornoemd, bestuurslid-------------
Houders van het Hoedsteraandeel: ------------------
De houders van het hoedsteraandeel zijn de genoemde vertegenwoordigers van alle eerste 
leden op persoonlijke titel.----------------------
Van het bestaan van de volmachten is mij, notaris, genoegzaam gebleken.-----
Van de schriftelijke volmachten aan de comparante blijkt uit vier onderhandse akten van --
volmacht, die aan deze akte zijn gehecht.-----------------
Waarvan deze akte in minuut wordt verleden te Amsterdam, op de datum in het hoofd van -
deze akte vermeld. --------------------------
Na mededeling van de zakelijke inhoud van de akte, het geven van een toelichting daarop -
en het wijzen op de gevolgen die voor partijen uit de inhoud van de akte voortvloeien en na 
de verklaring van de comparante van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en -
met beperkte voorlezing in te stemmen, wordt deze akte onmiddellijk na voorlezing van die 
gedeelten van de akte, waarvan de wet voorlezing voorschrijft, door de comparante, die aan 
mij, notaris, bekend is, en mij, notaris, ondertekend. -------------
Get: R.E.G. Ravenhorst, C.C. Smid, D. Kerkhoven, O.F. van Bekkum 
(Volgt ondertekening) 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT: 
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