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WDE/2020.8475.01 
 
 

STATUTENWIJZIGING 
COÖPERATIEVE VERENIGING AGRARISCHE BEDRIJFSVERZORGING U.A. 

 
 
Vandaag achttien mei tweeduizend twintig, verscheen voor mij, mr. Daniël Siebelink, 
notaris gevestigd te Lochem: 
mevrouw Wendy Demkes, geboren te Winterswijk op tien april negentienhonderd 
negenenzeventig, werkzaam op het kantoor van de in het hoofd van deze akte genoemde 
notaris, kantooradres: Marinus Naefflaan 16, 7241 GD Lochem, handelend als schriftelijk 
gevolmachtigde van: 
de coöperatie: Coöperatieve Vereniging Agrarische Bedrijfsverzorging U.A., statutair 
gevestigd te Almen (gemeente Lochem), kantoorhoudende Scheggertdijk 22, 7218 NB 
Almen, gemeente Lochem, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 08036357. 
VOLMACHT 
Van de volmacht op de verschenen persoon blijkt uit één (1) onderhandse akte van 
volmacht welke aan deze akte wordt gehecht. 
De verschenen persoon verklaarde: 
A. Bij akte op zestien december tweeduizend vijftien verleden voor mr. R.M. 

Wagemakers, notaris te ’s-Hertogenbosch, zijn de statuten van de coöperatie 
Coöperatieve Vereniging Agrarische Bedrijfsverzorging U.A., met als zetel: Almen 
(gemeente Lochem), kantoorhoudende Scheggertdijk 22, 7218 NB Almen, gemeente 
Lochem, handelsregisternummer: 08036357, hierna ook te noemen: "de coöperatie", 
gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld. 
Bij akte van statutenwijziging op vijftien november tweeduizend achttien verleden 
voor mr. W.A. van Hoff, notaris te Lochem, zijn de statuten gedeeltelijk gewijzigd. 

B. De ledenraad van de coöperatie heeft blijkens een aan deze akte te hechten besluit 
de dato zestien april tweeduizend twintig besloten om de statuten te wijzigen als 
hierna te vermelden. 

De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden de statuten thans geheel 
opnieuw vast te stellen alsvolgt: 
STATUTEN 
Naam en zetel 
Artikel 1. 
1. De coöperatie draagt de naam: Coöperatieve Vereniging Agrarische 

Bedrijfsverzorging U.A. 

2. Zij is gevestigd te Almen (gemeente Lochem). 

3. De coöperatie wordt in deze statuten aangeduid als “de C.V.A.B.” 

Artikel 2. 
Waar in deze statuten wordt gesproken over de directie, wordt bedoeld de directie van de 
C.V.A.B., tenzij anders is vermeld. 
Doel en middelen 
Artikel 3. 
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1. De C.V.A.B. stelt zich ten doel het treffen van arbeidsvoorzieningen, het (doen) 

verlenen van diensten bij arbeidsongeschiktheid en anderszins, het bevorderen van de 

bedrijfsverzorging van haar leden, door met en ten behoeve van haar leden 

overeenkomsten op het gebied van bovenstaande activiteiten te sluiten, onder meer 

met en in de bedrijven, die zij te dien einde ten behoeve van haar leden doet 

uitoefenen, één en ander met winstoogmerk echter zonder winstmaximalisatie. 

2. De C.V.A.B. tracht dit doel onder meer te bereiken door: 

a. het tegen vergoeding (doen) verstrekken van bedrijfshulp en het (doen) verlenen 

van diensten aan haar leden; 

b. het doen opleiden van personeel; 

c. het ten behoeve van de bedrijven die zij ten behoeve van haar leden doet 

uitoefenen, afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten en eventueel het 

coördineren van het loonbeleid; 

d. het (doen) ondersteunen en (doen) adviseren van de leden op het gebied van de 

agrarische bedrijfsverzorging en op het gebied van personeelsvraagstukken; 

e. het verstrekken en publiceren van gegevens over het bedrijfsverzorging in de 

ruimste zin, zowel aan de leden als aan derden; 

f. zich aan te sluiten bij, dan wel deel te nemen in, organisaties of instellingen wier 

doel geacht kan worden de belangen van de bedrijfsverzorging te ondersteunen; 

g. deel te nemen in andere rechtspersonen; 

h. alle andere wettige middelen die dienstig zijn aan het doel van de C.V.A.B. 

3. De C.V.A.B. kan soortgelijke overeenkomsten als hiervoor in dit artikel bedoeld ook 

met anderen aangaan doch niet in zodanige mate dat de overeenkomsten met de 

leden slechts van ondergeschikte betekenis zijn. 

Boekjaar 
Artikel 4. 
Het boekjaar van de C.V.A.B. is gelijk aan het kalenderjaar. 
Lidmaatschap 
Artikel 5. 
1. Als lid kunnen worden toegelaten natuurlijke personen en rechtspersonen, mits zij: 

a. bekwaam zijn om verbintenissen aan te gaan en niet in staat van faillissement 

verkeren of voorlopig dan wel definitief surséance van betaling hebben verkregen 

dan wel op hen de schuldsanering natuurlijke personen van toepassing verklaard; 

en 

b. werkzaam zijn in de agrarische sector (hierna ook: “Agri”). 

2. In bijzondere gevallen kan de raad van commissarissen dispensatie verlenen indien het 

lid niet voldoet aan het bepaalde in lid 1 van dit artikel. 

Artikel 6. 
1. De aanvraag tot het lidmaatschap geschiedt aan de directie. Bij de toelating bepaalt de 

directie tevens tot welke van de volgende subsectoren het lid wordt gerekend: 

a. “dierlijk extensief”: melkvee-, schapen-, geiten-, vleesvee- en paardenhouderij; 

b. “dierlijk intensief”: varkenshouderij, pluimveehouderij, vleeskalverhouderij of 

konijnenhouderij; 
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c. “plantaardig extensief”: akkerbouw, vollegrondsgroente; 

d. “plantaardig intensief”: fruitteelt, glastuinbouw en boomteelt.  

De directie kan nadere criteria opstellen voor deze indeling. 
2. Bij toelating als lid wordt de aanvrager hiervan schriftelijk in kennis gesteld, onder 

vermelding van het nummer waaronder hij in het ledenregister van de C.V.A.B. is 

ingeschreven, van het tijdstip waarop het lidmaatschap aanvangt en van de sector 

waarin hij overeenkomstig lid 1 is ingedeeld. 

3. Indien de aanvrager als lid is toegelaten, is hij verplicht terstond een gedagtekende 

verklaring van toetreding te ondertekenen in het ledenregister van de C.V.A.B.  

4. Bij afwijzing van het verzoek tot toelating wordt dit door de directie, onder opgaaf van 

redenen, bij aangetekend schrijven aan de aanvrager medegedeeld. Tegen de afwijzing 

kan de aanvrager in beroep bij de raad van commissarissen. 

5. Een rechtspersoon-lid dient een natuurlijk persoon aan te wijzen, die voor en namens 

die rechtspersoon alle aan het lid toekomende rechten zal uitoefenen. Een 

rechtspersoon dient derhalve aan het begin van zijn lidmaatschap en vervolgens bij 

iedere wijziging van de vertegenwoordiging aan de directie mee te delen wie de 

rechtspersoon vertegenwoordigt, onder overlegging van een daarvoor toereikende 

volmacht. De directie kan zich op deze opgave beroepen, zowel ten opzichte van 

derden, als ten opzichte van de rechtspersoon zelf. 

6. De directie houdt een register bij waarin worden ingeschreven de namen en adressen 

van de leden, alsmede de (sub)sector waarin zijn overeenkomstig lid 1 zijn ingedeeld. 

Leden dienen hun adressen en de wijzigingen daarin schriftelijk aan de directie op te 
geven. Een lid-rechtspersoon geeft dezelfde gegevens op van zijn vaste 
vertegenwoordiger als bedoeld in lid 5. 
Als tevens een elektronisch adres bekend wordt gemaakt met als doel opneming in het 
ledenregister, houdt deze bekendmaking tevens de instemming in om alle 
kennisgevingen en mededelingen, alsmede oproepingen voor een vergadering langs 
elektronische weg te krijgen toegezonden. 
Het ledenregister is ter inzage van de leden. 

Einde lidmaatschap 
Artikel 7. 
1. Het lidmaatschap eindigt door: 

a. overlijden van lid; 

b. indien een lid-rechtspersoon ophoudt te bestaan, onverminderd het bepaalde in 

lid 6; 

c. opzegging uitgaande van de directie; 

d. opzegging uitgaande van het lid; 

e. ontzetting. 

2. In het geval van overlijden van een lid eindigt het lidmaatschap op de dag van 

overlijden. 

3. De opzegging van het lidmaatschap van het lid uitgaande van C.V.A.B. kan door de 

directie geschieden bij aangetekend schrijven aan het betreffende lid, ingeval van 

verlies van een of meer vereisten voor het lidmaatschap, als bedoeld in artikel 5 lid 1 
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of wanneer redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat het lidmaatschap voortduurt. In 

het laatste genoemd geval behoeft het besluit van de directie tot opzegging van het 

lidmaatschap de goedkeuring van de raad van commissarissen. 

4. Opzegging van het lidmaatschap, uitgaande van het lid, dient te geschieden bij 

aangetekend schrijven aan de directie. Het lidmaatschap eindigt dan tegen het einde 

van het boekjaar waarin de opzegging plaatsvindt, of zoveel eerder als de directie 

bepaald, mits bovengenoemd aangetekend schrijven ten minste drie maanden voor 

het eind van het lopend boekjaar is ontvangen. Een lid kan zich door opzegging niet 

onttrekken aan verzwaring van verplichtingen ten opzichte van C.V.A.B. indien deze 

verzwaring van geldelijke aard is dan wel betrekking heeft op de wijze waarop de 

administratie wordt gevoerd of informatie wordt verstrekt aan de directie. 

5. Het lid kan door de directie krachtens een besluit daartoe van de raad van 

commissarissen uit het lidmaatschap worden ontzet, wanneer het lid de C.V.A.B. op 

onredelijke wijze benadeelt. Tegen de ontzetting staat gedurende één maand na de 

ontvangst van de mededeling van ontzetting voor het lid beroep open op de 

ledenraad. 

6. Indien een lid-rechtspersoon ophoudt te bestaan door een fusie of splitsing in de zin 

van Titel 7, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, gaat het lidmaatschap niet over op de 

verkrijgende rechtspersoon, tenzij de directie onder goedkeuring van de raad van 

commissarissen anders bepaalt. 

Rechten en verplichtingen van de leden 
Artikel 8. 
1. De leden zijn desgevraagd verplicht, zowel mondeling als schriftelijk, aan de directie 

alle inlichtingen te verstrekken die op de uitvoering van de bepalingen van de statuten 

en reglementen betrekking hebben, eventuele nodige bescheiden ter beschikking te 

stellen en in het algemeen de C.V.A.B. behulpzaam te zijn bij de uitvoering van haar 

taak. 

2. Iedere aansprakelijkheid van de leden en oud-leden voor een tekort van de C.V.A.B. is 

uitgesloten. 

Artikel 9. 
1. Alle leden hebben het recht van de diensten van C.V.A.B. gebruik te maken, één en 

ander zoals nader in het bedrijfsreglement vastgelegd. 

2. Bij beëindiging van het lidmaatschap door het overlijden van een lid gaan de rechten 

en verplichtingen van het overleden lid over op de erfgenamen of andere 

rechtverkrijgenden van het betreffende lid, gedurende zodanige tijd als in het 

bedrijfsreglement is vastgesteld. 

3. De leden zijn aan de C.V.A.B. een jaarlijkse contributie verschuldigd. Deze contributie 

wordt voor het betreffende boekjaar door de ledenraad in dat boekjaar te houden 

voorlopig vastgesteld. De ledenraad, te houden in het volgend boekjaar, stelt deze 

contributie definitief vast. 

Donateurs 
Artikel 10. 
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1. Donateurs kunnen zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die, zonder lid zijn, de 

C.V.A.B. financieel wensen te steunen. 

2. Bedanken als donateur dient schriftelijk bij de directie te geschieden. 

Geldmiddelen 
Artikel 11. 
De geldmiddelen van C.V.A.B. bestaan uit: 
a. de contributies en jaarbijdrages; 

b. de opbrengst van verrichte diensten; 

c. donaties; 

d. subsidies; 

e. geldleningen en opgenomen kredieten; 

f. ledenkapitaal; 

g. opbrengst deelnemingen; 

h. toevallige baten. 

Bijzondere verplichtingen 
Artikel 12. 
In het bedrijfsreglement kan worden bepaald dat krachtens besluit van het in  het 
desbetreffende bedrijfsreglement genoemde orgaan van de C.V.A.B. verplichtingen aan 
leden kunnen worden opgelegd. 
Directie 
Artikel 13. 
1. De C.V.A.B. wordt bestuurd door de directie.  

Het aantal directeuren van de C.V.A.B. wordt bepaald door de raad van 
commissarissen. 
De directie bestaat uit natuurlijke personen en/of rechtspersonen, al dan niet leden 
van de C.V.A.B. 

2. De benoeming dan wel herbenoeming tot directeur vindt plaats door de raad van 

commissarissen. 

3. De voorzitter van de directie wordt uit de directie door de raad van commissarissen 

aangewezen. 

4. Bij ontstentenis of belet van een directeur gedurende een periode langer dan drie 

maanden wijst de raad van commissarissen een plaatsvervanger aan voor die periode. 

5. Een directeur kan te allen tijde door de raad van commissarissen worden geschorst en 

ontslagen, mits het besluit daartoe wordt genomen met een meerderheid van ten 

minste twee derde (2/3) van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering 

waarin alle commissarissen in functie aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 

Artikel 14. 
1. Tot de bestuurstaak van de directie behoren in het bijzonder: 

a. de handhaving van de bepalingen van deze statuten en van het bedrijfsreglement; 

b. uitvoering van de rechtsgeldige besluiten van de ledenraad; 

c. vaststelling van tarieven en hulpverleningsvoorwaarden niet betreffende het 

bepaalde in artikel 17 lid 6; 

d. het beheer over de gelden van de C.V.A.B.; 
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e. het doen van alle noodzakelijke uitgaven;   

f. het zorgvuldig bijhouden van het ledenregister; 

g. het verstrekken van relevante bestuurlijke informatie; 

h. het rechtstreeks inlichten van de leden over de relevante ontwikkelingen in de 

relevante (sub)sectoren. 

2. Aan de goedkeuring van de raad van commissarissen zijn onderworpen de besluiten 

van de directie omtrent: 

a. uitgifte van schuldbrieven ten laste van de C.V.A.B.; 

b. uitgifte van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of 

vennootschap onder firma waarvan de C.V.A.B. volledig aansprakelijk vennoot is; 

c. aanvrage van notering of van intrekking der notering van de onder a en b bedoelde 

stukken in de prijscourant van enige beurs; 

d. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de C.V.A.B. met een 

ander 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 C.V.A.B.; 

e. het nemen van een deelneming, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen 

van een deelneming; 

f. investeringen die een bedrag vereisen gelijk aan vijfhonderdduizend euro (€ 

500.000,00) of hoger; 

g. een voorstel tot wijziging van de statuten; 

h. een voorstel tot ontbinding van de C.V.A.B.; 

i. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling van de C.V.A.B.; 

j. het aanvragen van het faillissement van een lid van de C.V.A.B.; 

k. het oprichten van een rechtspersoon door de C.V.A.B.. 

Het ontbreken van de in dit lid bedoelde goedkeuring tast de 
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of de directeuren niet aan.  

3. De voorzitter van de directie vertegenwoordigt de C.V.A.B. 

Indien de directie uit meer dan een directeur bestaat kan de C.V.A.B. bovendien 
worden vertegenwoordigd door twee directeuren tezamen. 

4. In alle gevallen waarin de C.V.A.B. een tegenstrijdig belang in de zin artikel 2:47 van 

het Burgerlijk Wetboek heeft met een of meer directeuren of commissarissen kan de 

ledenraad een of meer personen aanwijzen om de C.V.A.B. te vertegenwoordigen 

onverminderd het bepaalde artikel 2:57 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek. 

Artikel 15. 
Elke directeur heeft in de directievergaderingen één stem, met dien verstande dat in het 
geval er twee directeuren zijn benoemd de voorzitter van de directie twee stemmen kan 
uitbrengen en in het geval er meer dan twee directeuren zijn benoemd, de voorzitter 
zoveel stemmen kan uitbrengen als de andere aanwezige en/of vertegenwoordigde 
directeuren tezamen. 
Ingeval van staken van de stemmen beslist de raad van commissarissen. 
Vergoedingen 
Artikel 16. 
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De commissarissen en de leden van de ledenraad genieten een op voorstel van de raad 
van commissarissen bij besluit van de ledenraad vast te stellen vergoeding voor door hen 
in het belang van de C.V.A.B. verrichte werkzaamheden, terwijl zij reis- en verblijfkosten, 
uit hoofde van hun functie gemaakt, aan de C.V.A.B. in rekening kunnen brengen. 
Raad van commissarissen 
Artikel 17. 
1. De C.V.A.B. heeft een raad van commissarissen, bestaande uit een door de ledenraad 

vast te stellen aantal van ten minste drie natuurlijke personen. 

2. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de 

directie en op de algemene gang van zaken in de C.V.A.B.  

De raad van commissarissen staat de directie met raad ter zijde. 
Bij vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de 
C.V.A.B.  

3. Twee derde (2/3) van het aantal commissarissen dient lid te zijn van de C.V.A.B. dan 

wel een vaste vertegenwoordiger van een lid als bedoeld in artikel 6 lid 5. 

Andere personen kunnen niet tot commissaris worden benoemd indien als gevolg van 
hun benoeming het aantal commissarissen dat tevens lid is van de C.V.A.B. dan wel 
vaste vertegenwoordiger van een lid , minder dan twee derde (2/3) zou bedragen. 
De commissarissen worden, met inachtneming van bovenstaande, benoemd door de 
ledenraad.  
Een commissaris wordt benoemd uit een bindende voordracht op te maken door een 
daartoe in te stellen commissie, bestaande uit drie door de raad van commissarissen 
aan te wijzen ledenraadsleden. 
De bindende voordracht wordt opgemaakt binnen twee maanden, na het ontstaan van 
een te vervullen vacature. 
Maakt voormelde commissie geen of niet tijdig gebruik van haar recht een bindende 
voordracht op te maken, dan is de ledenraad vrij in de benoeming. 
De ledenraad kan aan een bindende voordracht steeds het bindend karakter 
ontnemen bij besluit genomen met twee derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen. 
De functie van commissaris is onverenigbaar met de functie van directeur. 
De commissarissen hebben zitting voor de duur van ten hoogste vier jaren. Een 
aftredend commissaris kan éénmaal aansluitend worden herbenoemd voor een 
periode van vier jaren. In afwijking hiervan kan de aftredend voorzitter van de raad van 
commissarissen tweemaal aansluitend worden herbenoemd, telkens voor de periode 
van vier jaren. Indien sprake is van een herbenoeming, blijft het bepaalde aangaande 
de bindende voordracht door de commissie buiten toepassing.   

4. Tot commissaris kunnen niet worden benoemd zij die de AOW-gerechtigde leeftijd 

hebben bereikt dan wel de AOW-gerechtigde leeftijd gedurende de zittingsperiode in 

de raad van commissarissen zullen bereiken. 

5. De ledenraad stelt de door de raad van commissarissen opgestelde profielschets vast 

ten aanzien van de omvang en samenstelling van de raad van commissarissen, in welke 

profielschets wordt rekening gehouden met de aard van de onderneming, haar 

activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. 

De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter. 
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De raad van commissarissen vergadert zo dikwijls de voorzitter dit noodzakelijk acht, 
ten minste tweemaal per jaar. 

6. De ledenraad is gehouden en bevoegd, al dan niet op voorstel van de raad van 

commissarissen, te besluiten tot vaststelling van de reductieregeling, als onderdeel van 

het bedrijfsreglement. 

7. De raad van commissarissen onderzoekt, eventueel bijgestaan door een of meer door 

hemzelf aangetrokken deskundigen, de door de directie opgemaakte jaarrekening 

alsmede de boekhouding over het boekjaar en brengt verslag daarover uit aan de 

ledenraad, met vaststelling van de balans en exploitatierekening. 

8. De directie is verplicht de raad van commissarissen alle gewenste inlichtingen met 

betrekking tot C.V.A.B. alsmede haar deelnemingen te verschaffen en desgewenst 

inzage van boeken en bescheiden te geven en de kas en de waarden te tonen. 

9. Indien de raad van commissarissen van oordeel is dat het voor het op juiste wijze 

vervullen van zijn taak noodzakelijk is, kan op verzoek van de raad, een gecombineerde 

vergadering van de directie en de raad van commissarissen worden belegd. 

In geval deze vergadering, naar het oordeel van de raad, niet tijdig wordt belegd of in 
de vergadering geen overeenstemming wordt bereikt, is de raad commissarissen 
bevoegd voorstellen aan de ledenraad te doen, welke voostellen de directie verplicht 
is op de agenda van de ledenraad te plaatsen. 

Ledenraad 
Artikel 18. 
1. De algemene vergadering van de C.V.A.B. bestaat uit de ledenraad, die al de 

bevoegdheden uitoefent die door deze statuten, eventuele door haar opgestelde 

reglementen en de wet aan de algemene vergadering worden toegekend. 

2. De ledenraad bestaat uit vijftien (15) leden. 

Bij de samenstelling van de ledenraad wordt gestreefd naar een evenredige 

vertegenwoordiging van de verschillende bij C.V.A.B. betrokken regio’s en sectoren en 

subsectoren als bedoeld in artikel 5 lid 1 en artikel 6 lid 1. 

3. Tot ledenraadslid kunnen niet worden benoemd leden die de AOW-gerechtigde 

leeftijd hebben bereikt dan wel de AOW-gerechtigde leeftijd gedurende hun 

zittingsperiode in de ledenraad zullen bereiken. 

Bij de benoeming van een lid-rechtspersoon tot lid van de ledenraad dient zijn vaste 
vertegenwoordiger, bedoeld in artikel 6 lid 5, eveneens aan de in de vorige zin 
bedoelde leeftijdsgrens te voldoen. Het lid-rechtspersoon is verplicht zich in 
vergaderingen van de ledenraad te doen vertegenwoordigen door de genoemde 
functionaris. 
Een lid van de directie van C.V.A.B. kan niet tot lid van de ledenraad worden benoemd. 
Indien een lid niet meer voldoet aan het vorenstaande, is op grond daarvan de directie 
bevoegd over te gaan tot opzegging namens C.V.A.B. van het lidmaatschap van de 
ledenraad van dat lid casu quo diens vaste vertegenwoordiger. 

4. De leden van de ledenraad worden buiten vergadering benoemd door de 

stemgerechtigde leden. 
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Indien een of meer leden van de ledenraad moeten worden benoemd, stuurt de 
directie een schriftelijk voorstel tot benoeming aan alle leden, gericht aan de 
overeenkomstig artikel 6 lid 5 opgegeven adressen. Het voorstel vermeldt de naam, 
geboortedatum en adres van elk van de kandidaten alsmede informatie waaruit blijkt 
dat zij voldoen aan de in lid 3 gestelde criteria. 
Het voorstel vermeldt dat de leden voor een bepaalde datum, niet minder dan drie 
weken na de verzenddatum van het voorstel, bij de directie tegenkandidaten kunnen 
indienen. Een tegenkandidaat kan slechts worden gesteld als ten minste twintig 
stemgerechtigde leden dienst kandidatuur steunen. Het stellen van een 
tegenkandidaat moet schriftelijk geschieden, onder vermelding van de in de derde zin 
van dit lid bedoelde gegevens van de tegenkandidaat en van de namen en 
handtekeningen van de ondersteunende leden. 

5. Stemming over een benoeming vindt plaats als er door directie en leden samen meer 

kandidaten zijn gesteld dan het aantal vacatures in de ledenraad. Als er door directie 

en leden samen evenveel kandidaten zijn gesteld als het aantal vacatures, zijn de 

voorgedragen kandidaten zonder stemming verkozen. 

De stemming geschiedt schriftelijk door middel van stembriefjes die eveneens door de 
directie aan alle leden worden toegezonden. 
De ingevulde en getekende stembriefjes moeten binnen een door de directie te stellen 
redelijke termijn van ten minste twee weken na de datum waarvoor tegenkandidaten 
konden worden gesteld, door de directie zijn ontvangen. 
De directie kan bepalen dat de stemming ook langs elektronische weg kan geschieden 
volgens bij huishoudelijk reglement te stellen nadere regels, die in ieder geval dienen 
te waarborgen dat de identiteit van het stemmende lid kan worden vastgesteld. 

6. Leden van de ledenraad worden benoemd voor een periode van vier jaren. Het 

aftreden geschied volgens een door de directie op te maken rooster van aftreden. 

Een aftredend lid kan maximaal éénmaal worden herbenoemd. 
7. Het lidmaatschap van de ledenraad eindigt doordat: 

a. het lidmaatschap van C.V.A.B. van de betrokken persoon eindigt; 

b. een lid-rechtspersoon aan de directie heeft meegedeeld dat de betrokken persoon 

haar niet langer meer vertegenwoordigt in de zin van artikel 6 lid 5; in dat geval 

neemt de nieuwe vaste vertegenwoordiger van dat lid zijn plaats in voor het restant 

van zijn benoemingsduur; 

c. het betrokken lid niet meer voldoet aan de criteria als neergelegd in lid 3; of  

d. het betrokken lid van de ledenraad lid van de directie van C.V.A.B. wordt. 

Artikel 19. 
Er worden jaarlijks twee tot vier vergaderingen gehouden van de ledenraad, 
overeenkomstig het hierna in artikel 21 bepaalde. 
Een van die vergaderingen dient te worden gehouden binnen zes maanden na afloop van 
het boekjaar ter behandeling van de jaarstukken overeenkomstig het hierna in artikel 21 
bepaalde. 
Artikel 20. 
Buitengewone vergaderingen van de ledenraad worden zo dikwijls bijeengeroepen als de 
directie of de raad van commissarissen zulks gewenst acht, dan wel op schriftelijk verzoek 
van ten minste één tiende gedeelte van de leden van de ledenraad. 
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Indien aan dergelijk verzoek, dat een opgave van de te behandelen onderwerpen moet 
behelzen, niet binnen veertien dagen door de directie gevolg wordt gegeven, kunnen de 
desbetreffende leden van de ledenraad zelf tot die bijeenroeping overgaan op dezelfde 
wijze waarop de directie de ledenraad bijeenroept, en wel op kosten van de C.V.A.B. 
Artikel 21. 
1. Behoudens in deze statuten gemelde uitzonderingen, worden alle vergaderingen van 

de ledenraad ten minste twee weken tevoren uitgeschreven door middel van 

uitnodigingen, waarop de te behandelen onderwerpen staan vermeld. Indien de 

vergadergerechtigde hiermee instemt, kan de oproeping geschieden door een langs 

elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat 

door hem voor dit doel aan de coöperatie is bekendgemaakt. 

2. Indien de directie of de raad van commissarissen dit noodzakelijk acht, kan de 

ledenraad op kortere termijn dan in lid 1 genoemd worden bijeengeroepen. 

3. Elk lid van de ledenraad heeft het recht aan de ledenraad voorstellen te doen. Deze 

moeten, om op de agenda te worden geplaatst, minstens vijf weken tevoren bij de 

directie zijn binnengekomen. De directie brengt over deze voorstellen voor dan wel op 

de desbetreffende vergadering van de ledenraad preadvies uit. 

Artikel 22. 
1. De voorzitter van de raad van commissarissen leidt de vergaderingen van de 

ledenraad. Is deze verhinderd, dan fungeert de vice-voorzitter van de raad van 

commissarissen als voorzitter. Is ook deze verhinderd, dan wijst de vergadering zelf 

haar voorzitter aan. 

2. Elk lid van de ledenraad heeft in de vergadering van de ledenraad één stem. Een lid 

van de ledenraad kan zich ter vergadering niet door een ander laten 

vertegenwoordigen. 

3. De directeuren en commissarissen hebben toegang tot de vergaderingen van de 

ledenraad. Zij hebben daarin een raadgevende stem. 

Artikel 23. 
1. De ledenraad kan alleen besluiten nemen als ten minste twee derde (2/3) van zijn 

leden aanwezig zijn. Indien in een vergadering niet ten minste twee derde (2/3) van de 

leden van de ledenraad aanwezig zijn, wordt direct een tweede vergadering 

bijeengeroepen, te houden ten minste twee weken en ten hoogste vier weken na de 

eerste, waarin het besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het aantal op deze 

vergadering aanwezige leden. Bij de oproeping tot die tweede vergadering wordt 

vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen onafhankelijk van het aantal 

ter vergadering aanwezige leden van de ledenraad. 

2. Besluiten worden, behalve bij de in deze statuten genoemde uitzonderingen genomen 

bij volstrekte meerderheid van de geldige stemmen. Indien een vergadering van één 

van de in artikel 5 lid 1 onder b genoemde sectoren geen lid aanwezig is, kunnen geen 

besluiten worden genomen die die sector aangaan. 

3. Stemming over zaken geschiedt mondeling. Bij staking van stemmen betreffende 

zaken wordt dat voorstel geachte te zijn verworpen. Wanneer geen van de aanwezigen 

zich daartegen verzet, kunnen besluiten ook zonder hoofdelijke stemming worden 
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genomen. Blanco stemmen zijn van onwaarde en worden gerekend niet te zijn 

uitgebracht. 

4. Stemming over personen geschied met ongetekende briefjes. Over elke vacature 

wordt afzonderlijk gestemd. Wordt bij de eerste stemming geen volstrekte 

meerderheid verkregen, dan heeft de tweede vrije stemming plaats. Levert ook deze 

geen volstrekte meerderheid op, dan heeft een herstemming plaats tussen de twee 

personen, die bij de laatste stemming de meeste stemmen op zich verenigden, nadat, 

ingeval meer personen evenveel stemmen op zich verenigden en voor herstemming in 

aanmerking zouden komen, door een tussenstemming is uitgemaakt tussen welke 

twee personen de herstemming zal plaats hebben. Bij staking van stemmen beslist het 

lot. Van onwaarde zijn stemmen, in blanco uitgebracht: deze stemmen tellen niet mee 

bij de berekening van het aantal stemmen, dat de meerderheid uitmaakt. 

5. In afwijking van het voorgaande is besluitvorming bij acclamatie (zowel over zaken als 

over personen) geoorloofd, tenzij ten minste één tiende van de stemgerechtigde leden 

zich daartegen verzet. 

Rekening en verantwoording 
Artikel 24. 
1. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar, behoudens verlenging van deze 

termijn door de ledenraad met ten hoogste vijf maanden op grond van bijzondere 

omstandigheden, wordt door de directie de jaarrekening (bestaande uit de balans en 

de winst- en verliesrekening met toelichting) opgemaakt. De jaarrekening gaat 

vergezeld van de verklaring van de accountant, bedoeld in lid 3, zo de daar bedoelde 

opdracht is verstrekt, van het jaarverslag en van de in artikel 2:392, lid 1 Burgerlijk 

Wetboek, bedoelde overige gegevens voor zover het daar bepaalde op de C.V.A.B. van 

toepassing is. De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren en 

commissarissen. Ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt 

daarvan onder opgaaf van de reden melding gemaakt 

2. De C.V.A.B. zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de in lid 1 

bedoelde overige gegevens vanaf de dag van de oproeping voor de vergadering van de 

ledenraad, bestemd tot hun behandeling, ten kantore van de C.V.A.B. aanwezig zijn. 

De leden kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen. 

3. De C.V.A.B. verleent opdracht aan een registeraccountant of een andere accountant, 

als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk wetboek (beiden hierna aangeduid als: 

accountant), om de door de directie opgemaakte jaarrekening te onderzoeken 

overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:393 lid 3 Burgerlijk Wetboek. Tot het 

verlenen van de opdracht is de directie bevoegd of, zo deze daartoe niet overgaat, de 

ledenraad. 

De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de directie en geeft de 
uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer. 
De directie alsook de ledenraad , indien deze de opdracht heeft verstrekt, kan de aan 
de accountant verleende opdracht te allen tijde intrekken.  
Het hiervoor in dit lid bepaalde is slechts van toepassing indien de wet daartoe 
verplicht. 
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4. De jaarrekening wordt vastgesteld door de ledenraad. Nadat het voorstel tot 

vaststelling van de jaarrekening aan de orde is geweest, zal aan de ledenraad het 

voorstel worden gedaan om décharge te verlenen aan de directeuren voor het door 

hen in het betreffende boekjaar gevoerde beleid voor zover van dat beleid uit de 

jaarrekening blijkt of in de vergadering van de ledenraad mededelingen zijn gedaan 

aan de commissarissen voor het door hen gehouden toezicht op dat beleid. 

Indien de C.V.A.B. overeenkomstig lid 3 verplicht is opdracht tot onderzoek van de 
jaarrekening aan de accountant te verlenen en de ledenraad geen kennis heeft kunnen 
nemen van de verklaring van de accountant, kan de jaarrekening niet worden 
vastgesteld, tenzij onder de overige gegevens, bedoeld in lid 1, tweede zin, een wettige 
grond wordt medegedeeld waarom die verklaring ontbreekt. 

Uitgesloten aansprakelijkheid 
Artikel 25. 
Indien bij gerechtelijke of buitengerechtelijke vereffening van de boedel van de C.V.A.B. 
blijkt dat haar activa ontoereikend zijn om aan haar verbintenissen te voldoen, zijn noch 
zij die bij haar ontbinding leden waren, noch zij wier lidmaatschap voordien is geëindigd, 
tegenover de vereffenaars voor een tekort aansprakelijk. 
Wijziging van de statuten, juridische fusie, splitsing 
Artikel 26. 
1. Een besluit tot statutenwijziging , juridische fusie of splitsing, kan slechts geschieden in 

een vergadering van de ledenraad, met een meerderheid van ten miste twee derde 

(2/3) van de geldig uitgebrachte stemmen. 

2. In de oproeping van de vergadering tot statutenwijziging moet het voorstel daartoe, 

tezamen met de letterlijke tekst van de statutenwijziging, zijn vermeld. 

3. Iedere directeur is bevoegd de voor de wijziging van de statuten, juridische fusie of 

splitsing vereiste notariële akte te tekenen. 

Ontbinding  
Artikel 27. 
1. Een besluit tot ontbinding van de C.V.A.B. kan slechts worden genomen op voorstel 

van de directie of ten minste één derde deel van de stemgerechtigden in een 

uitsluitend voor dat doel bijeengeroepen vergadering van de ledenraad, met een 

meerderheid van ten minste twee derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen. 

2. Bij ontbinding van de C.V.A.B. wordt door de ledenraad vastgesteld op welke wijze het 

batig saldo zal worden bestemd. 

3. De directie is met de vereffening belast, onder toezicht van de raad commissarissen, 

tenzij de ledenraad bij het besluit tot ontbinding anders beslist. 

Reglementen 
Artikel 28. 
Ter nadere regeling van in deze statuten genoemde onderwerpen alsmede regeling van 
niet genoemde onderwerpen, kan de ledenraad te allen tijde reglementen vaststellen. 
De bepalingen van deze reglementen, die niet in strijd mogen zijn met deze statuten en 
de wet, kunnen door de ledenraad te allen tijde worden aangevuld of gewijzigd. 
In afwijking van het voorgaande, is uitsluitend de raad van commissarissen, respectievelijk 
de directie bevoegd, doch niet verplicht tot het vaststellen, aanvullen en wijzigen van hun 
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eigen reglementen. 
Restbepaling 
Artikel 29. 
In alle gevallen, waarin deze statuten niet voorzien en bij verschil van mening over de 
uitleg van deze statuten, beslist de raad van commissarissen, behoudens beroep op de 
ledenraad. 
AANGEHECHTE STUKKEN 
Aan deze akte zullen de volgende stukken worden gehecht: 
- gemeld besluit; 
- één (1) onderhandse akte van volmacht. 
SLOT 
De identiteit van de verschenen persoon, die mij notaris bekend is, is door mij - daar waar 
de wet zulks vereist - vastgesteld op de in de wet vermelde wijze. 
WAARVAN AKTE is verleden te Lochem op de datum als in het hoofd van deze akte 
vermeld. 
Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte en toelichting daarop aan de 
verschenen persoon heeft deze verklaard op volledige voorlezing geen prijs te stellen, van 
de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en daarmee in te stemmen. 
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing onmiddellijk door de verschenen persoon 
en mij, notaris, ondertekend. * * 
(Volgt ondertekening) 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT: 
 

       


