
 

 
 
 
 
OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A.  
 
 
 
Heden, +, verschenen voor mij, mr. PIETER MATHIJS KUIPER, notaris te Putten: 
a. de heer GERRIT VAN WINKOOP, wonende te 3882 MJ Putten, Hogesteeg 25, 

geboren te Putten op vier september negentienhonderd drieënzestig, zich 
legitimerende met zijn Nederlands rijbewijs, nummer 4447743107, uitgegeven te 
Putten op eenendertig mei tweeduizend zeven, gehuwd; 
hierna ook te noemen: "Oprichter 1"; 

b. de heer JAN VAN DE KRAATS, wonende te 3882 NH Putten, Stenenkamerseweg 
26, geboren te Putten op twee juni negentienhonderd achtenvijftig, zich 
legitimerende met zijn Nederlandse identiteitskaart, nummer IHFJPCR43, 
uitgegeven te Putten op tien juni tweeduizend tien, in wettelijke gemeenschap van 
goederen gehuwd met mevrouw Berendje Pol; 
hierna ook te noemen: "Oprichter 2". 

De verschenen personen verklaarden bij deze akte een besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te 
stellen: 
GEVEN TE KENNEN: 
- In het buitengebied van Putten zou in beginsel geen glasvezel worden aangelegd;  
- een initiatiefgroep zich heeft sterk gemaakt om deze gewenste aanleg van het 

glasvezelnetwerk via de riolering (hierna te noemen: “Putten West”) en aansluiting 
op dat glasvezelnetwerk toch mogelijk te maken opdat de bewoners en 
ondernemers van het gebied van dat gewenste glasvezelnetwerk gebruik kunnen 
maken;  

- de bewoners hebben Reggefiber B.V. of één van haar dochtermaatschappijen 
(hierna: “Reggefiber”) bereid gevonden om de bewoners van het gebied aan te 
sluiten op het glasvezelnetwerk; 

- deze gewenste aansluiting kan echter niet plaatsvinden zonder een substantiële 
 eigen bedrage van de bewoners, zodat een extra financiële inspanning nodig zal 
 zijn om de woning of de opstallen op het aan te leggen glasvezelnetwerk aan te  
 sluiten; 
- dat de Coöperatie Glasvezel Buitengebied Putten West U.A. aan de 

financieringsbehoefte wenst mee te werken één en ander door middel van het 
verstrekken van een financiering;   

- dat de bewoners van het gebied een coöperatie wensen  op te richten om één en  
 ander te faciliteren  en de kosten zoveel mogelijk gelijkelijk om te slaan; 
- dat de bewoners een overeenkomst wensen aan te gaan met de coöperatie; 
- de overeenkomst zal een eigenaar van een kavel verplichten lid te worden van de 

coöperatie en de aan het lidmaatschap verbonden verplichtingen na te komen; 
- de coöperatie zal desgewenst ook met beperkt gerechtigden van opstallen  
 contracten sluiten; 
- de oprichters wensen in deze akte over te gaan tot oprichting van de coöperatie  als 
hiervoor bedoeld.   
De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden vervolgens dat de 
Oprichters bij deze akte oprichten een coöperatie, welke wordt geregeerd door de 
volgende 
 



 

S T A T U T E N 
NAAM ZETEL  
Artikel 1. 
De coöperatie draagt de naam: COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN 
WEST U.A.  
Zij is gevestigd te Putten. 
BEGRIPSBEPALINGEN 
Artikel 2. 
1. In deze statuten wordt verstaan onder: 

a. Aansluiting: de aansluiting van een woning/opstal in het gebied op het 
 glasvezelnetwerk;  

b. Algemene Vergadering: de Algemene Vergadering van Leden als orgaan van de 
Coöperatie, alsook de bijeenkomsten van dit orgaan;  

c. Bestuur: het bestuur van de Coöperatie; 
d. Bestuurder: een bestuurder van de Coöperatie; 
e. Coöperatie: de Coöperatie Glasvezel Buitengebied Putten West U.A.; 
f. Eigenaar: iedere juridisch eigenaar in het gebied daaronder begrepen een recht 

van opstal, erfpacht of vruchtgebruik dan wel van een gedeelte daarvan); 
g. Eigenaar Glasvezelnetwerk: Reggefiber; 
h. Exploitatieberekening: de planning welke ten minste één maal per jaar (maar 

 vaker indien daartoe aanleiding bestaat) door de Coöperatie wordt vastgesteld 
en welke betrekking heeft op zaken die onderdeel zijn van het Project, welke een 
periode bestrijkt van tien jaar en welke ten doel heeft een goede indicatie te 
geven van de activiteiten en de gezamenlijke en individuele kosten per jaar; 

i. Gemeente: gemeente Putten. 
j. Glasvezelnetwerk: het geheel van glasvezelleidingen/bedradingen en de 

bijbehorende techniek in het gebied, eigendom van Reggefiber; 
k. Lid: iedere eigenaar die in een verhouding van lidmaatschap tot de 

Coöperatie staat en stemrecht heeft in de Algemene Vergadering;  
l. Lidmaatschap: de rechtsverhouding tussen een Lid als zodanig en de 

Coöperatie;  
m. Oprichters: de gezamenlijke oprichters van de Coöperatie; 
n. Tijdstip van aansluiting en toetreding: het tijdstip waarop een Lid de 

Ledenovereenkomst met de Coöperatie is aangegaan verschillend in voordat en 
nadat de rioolput is dichtgemaakt waarvan gebruik gemaakt wordt bij de aanleg 
van het netwerk. 

2. Onder "schriftelijk" wordt in deze statuten tevens verstaan: per telefax, per e-mail 
of via enig ander telecommunicatiemiddel dat in staat is geschreven tekst over te 
brengen. 

DOEL 
Artikel 3. 
De Coöperatie heeft ten doel: 
a. het aantrekken van een (bank)financiering ten behoeve van een aan te (laten) 

leggen telecommunicatienetwerk om in de stoffelijke behoeften van haar Leden te 
voorzien; 

b. het verrichten en bevorderen van al hetgeen met het vorenstaande verband 
houdt in de meest uitgebreide zin dan wel van al hetgeen in het belang van de 
Leden noodzakelijk of gewenst is. 

DUUR 
Artikel 4.  
De Coöperatie is opgericht voor onbepaalde tijd. 
 
WELKE DIENSTEN VERLEENT DE COÖPERATIE  



 

Artikel 5. 
De Coöperatie draagt zorg voor financiering van de aanleg van het project, de betaling 
aan Reggefiber en het voeren van een secretariaat. Verder houdt de Coöperatie toezicht 
op de naleving door Leden van de bepalingen van deze statuten en de betaling van de 
maandelijks verschuldigde bedragen. 
EXPLOITATIEKOSTEN COÖPERATIE 
Artikel 6. 
De exploitatiekosten (van onder de meer de administratie) worden berekend aan de 
hand van de werkelijke kostprijzen, waarbij tevens een opslag plaats kan vinden ten 
behoeve van de vorming van een voorziening voor toekomstige en gebudgetteerde 
lasten. 
Bij de berekening van de exploitatiekosten wordt ook rekening gehouden met de 
verschillende bijdragen door de leden te voldoen in verband met de financiering van 
aanleg van het project afhankelijk van het tijdstip van betaling en het Tijdstip van 
aansluiting en toetreding. Hiervoor wordt een afzonderlijk Huishoudelijk Reglement 
vastgesteld.  
BEGROTING EN TE STORTEN CONTRIBUTIE 
Artikel 7. 
1. Jaarlijks wordt door het Bestuur een meerjaren- en een jaarbegroting opgemaakt 

van de exploitatiekosten van de Coöperatie en ter vaststelling aan de Algemene 
Vergadering voorgelegd.  

2. De lidmaatschapsbijdrage wordt, tenzij anders overgekomen, maandelijks 
voldaan. 

3. Indien een Lid niet stipt het door hem verschuldigde heeft voldaan, is hij daarover 
jegens de Coöperatie wettelijke rente verschuldigd, terwijl tevens alle door de 
Coöperatie te maken kosten verband houdende met de inning ten laste van het 
betrokken Lid komen, de door Coöperatie te maken kosten van juridische bijstand 
en proceskosten daaronder begrepen. 

4.  Derden kunnen aan de contributieverplichtingen van Leden en de 
betalingsverplichtingen van Leden ingevolge de overeenkomsten geen rechten 
ontlenen. 

5. Bij het bepalen van de hoogte van de contributie wordt overeenkomstig een 
afzonderlijk vast te stellen Huishoudelijk Reglement rekening gehouden met het 
Tijdstip van aansluiting en toetreding door een Lid.  

BESTUUR 
Artikel 8. 
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het Bestuur belast met het 

besturen van de Coöperatie. 
2. Het Bestuur van de Coöperatie bestaat uit ten minste twee en ten hoogste vijf 

bestuurders, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. 
De functies van penningmeester en secretaris kunnen ook worden gecombineerd 
ingeval het bestuur uit twee (2) personen bestaat. Zowel een natuurlijk persoon 
als een rechtspersoon kan bestuurder zijn.  

3. De Algemene Vergadering benoemt de Bestuurders voor een periode van ten 
hoogste drie (3) jaar en is te allen tijde bevoegd hen te schorsen of te ontslaan, 
alsmede (een) nieuwe Bestuurder(s) te benoemen. Het Bestuur kan een rooster 
van aftreden vaststellen. Bestuurders zijn na een periode van ten hoogste drie 
jaar terstond herkiesbaar. Indien een bestuurder terstond opnieuw wordt 
gekozen, geldt dit voor een volgende en laatste periode van ten hoogste drie (3) 
jaar. 

4. Behalve door een aan hem als zodanig verleend ontslag, houdt een door de 
Algemene Vergadering aangewezen persoon op Bestuurder te zijn door zijn 
overlijden, faillissement, aanvrage tot surseance van betaling, onder 



 

bewindstelling van de persoon van bestuurder, onder curatele stelling of 
ontslagname. 

5. De Algemene Vergadering kan aan het Bestuur of één of meer van de 
Bestuurders een door de Algemene Vergadering vast te stellen beloning en/of 
een vergoeding voor gemaakte onkosten toekennen. 

BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR 
Artikel 9.  
1.  Het Bestuur vergadert zo dikwijls als één of meer van de Bestuurders dat nodig 

acht. Behoudens het bepaalde in lid 2 van dit artikel kunnen besluiten van het 
Bestuur slechts geldig genomen worden met volstrekte meerderheid van de 
uitgebrachte stemmen in een vergadering van het Bestuur, waarin alle 
Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. In een vergadering van het 
Bestuur heeft iedere Bestuurder recht op het uitbrengen van één stem. 

2.  Geldige besluiten van het Bestuur kunnen ook buiten vergadering genomen 
worden, mits in dat geval alle Bestuurders zich schriftelijk voor de aanneming van 
dat besluit hebben uitgesproken. De stukken waaruit van de besluitvorming 
buiten vergaderingen blijkt, worden in de eerstvolgende bestuursvergadering 
voorgelezen en bij de notulen van de bestuursvergaderingen bewaard. 

3.  Het Bestuur kan slechts geldige besluiten nemen indien de Bestuurders 
schriftelijk ter vergadering zijn opgeroepen, onder vermelding van de te 
behandelen onderwerpen, op een termijn van ten minste vijf werkdagen waarbij 
de dag van oproeping en de dag waarop de vergadering plaats vindt niet worden 
meegerekend. 

4.  Indien niet alle Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn ter vergadering, 
kan over de aangekondigde onderwerpen wettig worden besloten in de 
eerstvolgende bestuursvergadering, ongeacht het aantal Bestuurders dat in die 
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. 

5.  Een Bestuurder kan zich in een vergadering van het Bestuur door een mede-
Bestuurder doen vertegenwoordigen, mits dit geschiedt krachtens een 
schriftelijke volmacht. 

6.  De voorzitter leidt de vergaderingen van het Bestuur. Bij verhindering van de 
voorzitter wijzen de aanwezige Bestuurders één hunner als voorzitter van die 
vergadering aan. 

7.  De bestuursvergaderingen worden bijeengeroepen door de secretaris. De 
oproeping wordt verzonden aan de adressen van de Bestuurders, zoals zij deze 
schriftelijk aan de Coöperatie hebben opgegeven. 

8.  Van het in elke bestuursvergadering verhandelde worden door of onder 
verantwoordelijkheid van de secretaris notulen gehouden. De notulen worden 
door het Bestuur vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter 
van de vergadering. Voorts houdt het Bestuur een besluitenlijst bij. 

9.  Het Bestuur kan een reglement vaststellen waarin wordt geregeld al hetgeen 
overigens naar zijn oordeel regeling behoeft met betrekking tot de werkwijze van 
het Bestuur. 

10.  Het Bestuur is gerechtigd zich bij de uitoefening van zijn bestuurstaken te doen 
bijstaan door een of meer commissies, bestaande uit ten minste drie en ten 
hoogste vijf personen die geen deel uit mogen maken van het Bestuur. De 
Algemene Vergadering stelt het aantal leden van die commissies vast en 
benoemt de leden van die commissies. Het Bestuur en die commissies stellen 
gezamenlijk de taak van de desbetreffende commissie vast. 

ONTSTENTENIS OF BELET 
Artikel 10.  
1.  Ingeval van ontstentenis of belet van een Bestuurder zijn de overgebleven 

Bestuurders of is de enig overgebleven Bestuurder tijdelijk met het gehele 



 

bestuur van de Coöperatie belast, terwijl bij ontstentenis of belet van alle 
Bestuurders de Coöperatie tijdelijk wordt bestuurd door de persoon, die daartoe 
elk jaar voor de tijd van één jaar door de Algemene Vergadering wordt 
aangewezen, onder verplichting voor het Bestuur om zo spoedig mogelijk een 
Algemene Vergadering bijeen te roepen, teneinde definitief in de vacature(s) te 
voorzien. 

2.  Ingeval van schorsing van een Bestuurder heeft de Algemene Vergadering de 
bevoegdheid om een tijdelijk Bestuurder aan te stellen. 

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN COÖPERATIE EN BESTUUR 
Artikel 11.  
1. De Coöperatie wordt vertegenwoordigd door het Bestuur. De bevoegdheid tot 

vertegenwoordiging van de Coöperatie komt bovendien toe aan twee gezamenlijk 
handelende Bestuurders.  
Het Bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, 
splitsen, vervreemden, bezwaren, pachten, leasen, huren of verhuren van 
registergoederen en het sluiten van overeenkomsten, waarbij de Coöperatie zich 
als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk 
maakt, of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. 

2. De Coöperatie is bevoegd, na verkregen toestemming van de betreffende Leden, 
namens deze Leden rechten te bedingen en in rechte op te treden tot handhaving 
van bedongen rechten, waaronder mede begrepen het vorderen van 
schadevergoeding. 

3. De Coöperatie is bevoegd overeenkomsten als die welke die zij met haar Leden 
sluit, ook met derden aan te gaan, doch dit mag niet in een zodanige mate 
geschieden dat de overeenkomsten met de Leden slechts van ondergeschikte 
betekenis zijn. 

4. Het Bestuur behoeft, onverminderd het bepaalde in lid 1, de voorafgaande 
goedkeuring van de Algemene Vergadering voor besluiten strekkende tot: 
a. het aangaan of verstrekken van een geldlening, indien met zulke geldlening 
  een bedrag van meer dan tien duizend euro (€ 10.000,00) is gemoeid; 
b. het rechtstreeks of middellijk deelnemen in het kapitaal van of het voeren 

van beheer over een andere onderneming en het wijzigen, overdragen of 
beëindigen van zodanige deelneming;  

c. het verstrekken van algemene of bijzondere procuratie aan 
(rechts)personen die geen Bestuurder zijn, indien daarmee de bevoegdheid 
wordt verleend tot vertegenwoordiging in zaken met een geldelijk belang 
van meer dan tien duizend euro (€ 10.000,00); 

d. overige handelingen, die een verbintenis voor de Coöperatie ten gevolg 
hebben, welke een bedrag of waarde gelijk aan tien duizend euro (€ 
10.000,00) te boven gaan en niet zijn vermeld in een vastgestelde 
begroting;  

e. het aangaan en beëindigen van arbeidsovereenkomsten; 
f. alle besluiten en handelingen met betrekking waartoe de Algemene 

Vergadering zulks zal hebben bepaald en aan het Bestuur zal hebben 
medegedeeld; 

g. het vaststellen van de begroting van de Coöperatie;  
5. Het ontbreken van de goedkeuring van de Algemene Vergadering voor 

genoemde besluiten, tast de bevoegdheid van het Bestuur tot 
vertegenwoordiging van de Coöperatie aan. 

6. Het Bestuur is bevoegd, na daartoe verkregen toestemming van de Algemene 
Vergadering, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde omtrent de 
besluitvorming van de Coöperatie, nieuwe verbintenissen aan het Lidmaatschap 
te verbinden. 



 

KASCOMMISSIE 
Artikel 12.  
1. Indien het onderzoek van de jaarrekening over enig jaar ingevolge het bepaalde 

in artikel 13 van deze statuten is opgedragen aan een accountant kan - en zo een 
opdracht als vorenbedoeld ontbreekt:  dient - de Algemene Vergadering jaarlijks 
uit ten minste twee (2) Leden - die geen deel uit mogen maken van het Bestuur - 
een kascommissie benoemen. 

2.  De kascommissie onderzoekt de jaarrekening en brengt aan de Algemene 
Vergadering het verslag van haar bevindingen uit. 

3.  Indien het onderzoek van de jaarrekening bijzondere boekhoudkundige kennis 
vereist, kan de kascommissie zich op kosten van de Coöperatie doen bijstaan 
door een door haar aan te wijzen registeraccountant. 

4.  Het Bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste 
inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en 
haar inzage van de boeken en de bescheiden van de Coöperatie te verlenen. 

BOEKJAAR EN JAARREKENING  
Artikel 13.  
1.  Het boekjaar van de Coöperatie valt samen met het kalenderjaar. Het eerste 

boekjaar eindigt op eenendertig december tweeduizendveertien. 
2.  Jaarlijks worden per de laatste dag van het boekjaar de boeken van de 

Coöperatie afgesloten. Binnen vijf maanden daarna wordt door het Bestuur 
daaruit de jaarrekening opgemaakt, die na door een accountant en/of de 
kascommissie te zijn onderzocht, met zijn/haar/hun verslag, de verklaring van de 
eventuele accountant en de nodige voorstellen aan de Algemene Vergadering 
wordt overgelegd. Elk stuk waaruit de jaarrekening is samengesteld wordt door 
alle Bestuurders ondertekend; ontbreekt een handtekening, dan wordt daarvan 
onder opgave van de reden(en) melding gemaakt. 

3.  Het Bestuur kan volgens de wet verplicht zijn een accountant te benoemen 
teneinde de door het Bestuur ontworpen jaarrekening te onderzoeken en 
daarover aan de Algemene Vergadering verslag uit te brengen en een verklaring 
af te leggen. 

4.  Van de dag van oproeping tot de Algemene Vergadering bestemd tot 
behandeling van de jaarrekening tot de afloop van die vergadering liggen de 
jaarstukken, het/de verslag(en) en de eventuele verklaring als bedoeld in lid 2 van 
dit artikel ten kantore van de Coöperatie ter inzage van de Leden. 

5.  Vaststelling zonder voorbehoud van de jaarrekening door de Algemene 
Vergadering strekt het Bestuur niet tot decharge voor al hetgeen over het 
boekjaar, waarop de jaarrekening betrekking heeft, blijkens de boeken is verricht. 
Decharge dient bij afzonderlijk besluit van de Algemene Vergadering te 
geschieden. 

6. Indien de jaarrekening gewijzigd wordt vastgesteld, kunnen de Leden daarvan 
kosteloos een afschrift verkrijgen. 

ALGEMENE VERGADERINGEN  
Artikel 14.  
1.  Algemene Vergaderingen worden zoveel mogelijk gehouden in de gemeente 

Putten. 
2.  Tot het bijwonen van een Algemene Vergadering dient ieder Lid door het Bestuur 

te worden opgeroepen. De oproeping dient niet later te geschieden dan op de 
vijftiende dag voor de dag waarop de vergadering wordt gehouden, waarbij de 
dag van oproeping en de dag van de vergadering niet worden meegerekend. De 
oproeping geschiedt door middel van oproepingsbrieven, welke ook elektronisch 
mogen worden verzonden naar de leden. Deze vermelden de datum en de plaats 
van de vergadering en het aanvangstijdstip. De in de vergadering te behandelen 



 

onderwerpen worden vermeld in de oproepingsbrieven of door middel van een 
afzonderlijke brief ter kennis van de Leden en de Buitengewone leden gebracht 
binnen de voor de oproeping gestelde termijn. (Rechts)personen die tot de 
Algemene Vergadering worden opgeroepen, kunnen door het Bestuur de 
onderwerpen die zij ter vergadering behandeld willen zien, op de agenda doen 
plaatsen, mits zij die onderwerpen niet later aan het Bestuur opgeven dan tien 
dagen voor de dag waarop de vergadering, bestemd tot hun behandeling, wordt 
gehouden. Omtrent onderwerpen welke niet in de oproep of in een aanvullende 
oproep met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn, zijn 
aangekondigd, kan niet wettig worden besloten, tenzij het besluit met algemene 
stemmen wordt genomen in de Algemene Vergadering, waarin alle Leden 
aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 

3. Elk jaar worden ten minste twee Algemene Vergaderingen gehouden, waarvan:  
a.  de eerste wordt gehouden binnen een maand nadat het Bestuur de 

jaarrekening en het jaarverslag over het laatst verstreken boekjaar heeft 
vastgesteld; deze Algemene Vergadering wordt hierna aangeduid als: de 
sub a. bedoelde vergadering; 

b.  de tweede wordt gehouden in de tweede helft van het boekjaar, met dien 
verstande dat deze tweede vergadering met de sub a. bedoelde 
vergadering kan worden gecombineerd indien de Algemene Vergadering 
heeft besloten aan het Bestuur uitstel te verlenen van het moment van 
vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag.  

4. De agenda van de sub a. bedoelde vergadering bevat ten minste de volgende 
onderwerpen: 

  a. de behandeling van het jaarverslag over het laatst verstreken boekjaar;  
  b. vaststelling van de jaarrekening over het laatst verstreken boekjaar; 
  c. decharge van de leden van het Bestuur; 

d. de bestemming van de in het laatst verstreken boekjaar behaalde winst 
dan wel de vaststelling van de wijze waarop een in dat boekjaar geleden 
verlies wordt gedelgd; 

e.  het verslag van het Bestuur omtrent de zaken van de Coöperatie en het 
gevoerde bestuur over het afgelopen boekjaar;  

f.  vaststelling van de meerjarenbegroting en de begroting over het lopende 
boekjaar.  

5. Buitengewone Algemene Vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het 
Bestuur dit nodig acht, dan wel een zodanige vergadering overeenkomstig het 
bepaalde in deze statuten wordt vereist. De bevoegdheid tot bijeenroeping van 
een buitengewone Algemene Vergadering komt voorts toe aan de voorzitter van 
het Bestuur en/of aan ten minste twee Bestuurders gezamenlijk. 

6.  Het Bestuur dient een buitengewone Algemene Vergadering bijeen te roepen, 
indien ten minste een zodanig aantal Leden als bevoegd is tot het uitbrengen van 
een tiende gedeelte van het totale aantal stemmen dat kan worden uitgebracht, 
daartoe schriftelijk een verzoek indient, onder nauwkeurige opgave van de te 
behandelen onderwerpen. Indien de Algemene Vergadering niet binnen vier 
weken na het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers - met inachtneming 
van de wet en de statuten zelf bevoegd de Algemene Vergadering bijeen te 
roepen. Zodanige bijeenroeping kan geschieden zowel op de wijze als is bepaald 
in lid 2 van dit artikel, als door middel van een advertentie in een Putten verspreid 
dag- of weekblad onverminderd het overigens in lid 2 bepaalde. 

TOEGANG TOT EN LEIDING VAN DE ALGEMENE VERGADERING 
Artikel 15.  
1.  De Algemene Vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het Bestuur en 

bij diens afwezigheid door een andere Bestuurder; is geen Bestuurder aanwezig 



 

dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding. 
2.  leder Lid is bevoegd hetzij in persoon, hetzij bij een schriftelijk daartoe 

aangewezen lasthebber en gevolmachtigde de Algemene Vergadering bij te 
wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. 

3.  De Leden of hun gemachtigden zullen voor de aanvang van de vergadering bij 
het betreden van de vergaderzaal de daartoe aanwezige presentielijst moeten 
tekenen, onder gehoudenheid voor de gemachtigden tot overlegging van de hen 
verstrekte volmacht. 

4.  Van het verhandelde in Algemene Vergaderingen worden, tenzij voor het 
constateren van een daarin te nemen besluit ingevolge de wet  notarieel proces-
verbaal is vereist, op door de voorzitter van de vergadering te bepalen wijze 
notulen gehouden, die door de voorzitter met een door de vergadering bij haar 
aanvang aangewezen persoon worden vastgesteld en getekend. Indien van het 
verhandelde in een Algemene Vergadering een notarieel proces-verbaal wordt 
opgemaakt, is de mede-ondertekening daarvan door de voorzitter alleen 
voldoende. 

5.  leder Lid kan van het Bestuur een afschrift van - of een uittreksel uit - de notulen 
verlangen tegen vergoeding tegen kostprijsniveau.  

STEMRECHT/BESLUITVORMING 
Artikel 16.  
1. Ieder Lid heeft in de Algemene Vergadering recht op het uitbrengen van één 

stem. Besluiten worden genomen met een meerderheid van 50 procent.  
2. Stemming over andere voorstellen dan benoeming van personen geschiedt 

mondeling; staken de stemmen dan is het voorstel verworpen. 
LEDEN 
Artikel 17.  
1.  Uitsluitend diegenen die een aangesloten zijn/worden op het glasvezelnetwerk 

kunnen Lid zijn van de Coöperatie.  
2. Indien meerdere (rechts)personen gezamenlijk Eigenaar zijn, zijn zij als zodanig 

gezamenlijk Lid van de Coöperatie. Zij dienen schriftelijk één hunner aan te 
wijzen om de aan het Lidmaatschap verbonden rechten uit te oefenen en van 
deze aanwijzing aan de Coöperatie kennis te geven. Bij gebreke van een 
zodanige aanwijzing, casu quo kennisgeving, kunnen de aan het Lidmaatschap 
verbonden rechten niet worden uitgeoefend. Zij die gezamenlijk Lid van de 
Coöperatie zijn, zijn tegenover de Coöperatie hoofdelijk verbonden voor de 
nakoming van de verplichtingen die uit het Lidmaatschap voortvloeien. 

OPZEGGING DOOR EEN LID EN DE DAARAAN VERBONDEN VOORWAARDEN 
Artikel 18.  
De Coöperatie verbindt aan de opzegging van het Lidmaatschap door een Lid als 
voorwaarde de verplichting tot volledige schadeloosstelling van de Coöperatie en haar 
Leden door dat Lid. De hoogte van deze schadeloosstelling is gelijk  aan de som  van de 
resterende termijnen van het lidmaatschap. 
 
VERVREEMDING VAN HET LIDMAATSCHAP 
Artikel 19.  
Vervreemding van het lidmaatschap is uitsluitend mogelijk in het hierna omschreven 
geval. 
Het Lidmaatschap kan op verzoek van een Lid worden overgedragen indien er sprake is 
van een overdracht van de eigendom van de betreffende woning waarin zich de 
aansluiting bevindt van het glasvezelnetwerk. De overdracht kan uitsluitend plaats 
vinden aan de nieuwe eigenaar van de  woning nadat deze nieuwe eigenaar de 
verplichtingen uit de Ledenovereenkomst van het overdragende Lid heeft overgenomen 
en voortaan aansprakelijk is voor de nakoming van de daarin opgenomen 



 

betalingsverplichtingen. Het overdragende- en toetredende Lid dienen bij het secretariaat 
van de Coöperatie een verzoek in tot overdracht, waarna een overeenkomst tot 
overdracht van het lidmaatschap zal worden opgesteld en ondertekend. 
VERZWARING VAN VERPLICHTINGEN EN OPZEGGINGSMOGELIJKHEID 
Artikel 20.  
Leden ontlenen geen bevoegdheid tot opzegging van hun Lidmaatschap aan een 
wijziging van de aan het Lidmaatschap verbonden geldelijke rechten en verplichtingen. 
LEDENREGISTER 
Artikel 21.  
1.  Ieder Lid dient steeds zijn woonplaats en adres schriftelijk op te geven aan de 

Coöperatie. Oproepingen, kennisgevingen, mededelingen en, meer in algemene 
zin, alle berichten die zijn bestemd voor Leden geschieden schriftelijk aan het 
adres dat zij aan de Coöperatie hebben opgegeven. 

2.  Het Bestuur houdt een register en wel zodanig, dat daaruit te allen tijde blijkt wie 
de Leden van de Coöperatie zijn, het adres van het tot dat Lidmaatschap 
gerechtigd Lid en diens bevoegde vertegenwoordiger(s).  

3.  leder Lid heeft inzage in het ledenregister en ontvangt op zijn schriftelijk verzoek 
tegen ten hoogste de kostprijs een uittreksel van de gegevens die het register 
omtrent hem bevat. 

NALEVING STATUTEN 
Artikel 22.  
Elk Lid is verplicht tot naleving van deze statuten en moet voorts alle medewerking 
verlenen aan de uitvoering van besluiten van de Algemene Vergadering. 
OPZEGGING DOOR DE COÖPERATIE 
Artikel 23.  
Opzegging van het Lidmaatschap door de Coöperatie kan geschieden: 
a.  wanneer een Lid heeft opgehouden te voldoen aan de door de statuten voor het 

Lidmaatschap gestelde eisen, dan wel; 
b.  ingeval van ontbinding, faillissement of aanvrage van surseance van betaling van 

het betreffende Lid. 
WINST EN VERLIES 
Artikel 24.  
1. De winst die in het laatst verstreken boekjaar is behaald, zal door het Bestuur 

geheel worden gereserveerd en is slechts uitkeerbaar nadat alle schulden van de 
Coöperatie zijn voldaan, dan wel wanneer de Coöperatie wordt opgeheven. 

2.  Ten laste van door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts 
worden gedelgd indien en voor zover de wet dat toestaat. 

3. Het bepaalde in de voorgaande leden is van toepassing op een besluit van de 
Algemene Vergadering tot uitkering aan de Leden van een reserve of een deel 
daarvan. 

 
ONTBINDING EN VEREFFENING 
Artikel 25.  
1.     De Algemene Vergadering kan besluiten tot ontbinding van de Coöperatie. 
2.  De Coöperatie blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dat voor de 

vereffening van haar vermogen noodzakelijk is. 
3.  In stukken en aankondigingen die van de ontbonden Coöperatie uitgaan moet 

aan haar naam worden toegevoegd: in liquidatie. 
4.  Tenzij de Algemene Vergadering anders besluit of de wet anders voorschrijft, 

treden de Bestuurders als vereffenaars van het vermogen van de ontbonden 
Coöperatie op. 

5.  De vereffenaars doen aan het handelsregister waarin de Coöperatie is 
ingeschreven de met de ontbinding en de vereffening verband houdende wettelijk 



 

vereiste opgaven. 
6.  Hetgeen van het vermogen van de ontbonden Coöperatie resteert na voldoening 

van al haar schulden, wordt aan de leden overgedragen naar evenredigheid van 
de stemverhoudingen in de Algemene Vergadering op het tijdstip waarop tot de 
ontbinding werd besloten en met inachtneming van de verschillen tussen de 
Leden als gevolg van het Tijdstip van aansluiting en toetreding. Met het bedrag 
wegens uitkering wordt in verrekening gebracht de verplichting(en) van een Lid 
uit hoofde van zijn Ledenovereenkomst en  contributie. 

7.  Na voltooiing van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de 
ontbonden Coöperatie gedurende zeven (7) jaren berusten bij degene die 
daartoe schriftelijk door de vereffenaars is aangewezen. 

UITGESLOTEN AANSPRAKELIJKHEID 
Artikel 26.  
Iedere verplichting van leden of oud-leden om bij te dragen in een tekort bij vereffening, 
wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
Artikel 27.  
Krachtens besluit van de Algemene Vergadering kan de Coöperatie een huishoudelijk 
reglement vaststellen dat nadere regels geeft omtrent de door de Coöperatie te verlenen 
werkzaamheden en diensten. Bepalingen in het huishoudelijk reglement in strijd met 
deze statuten of de wet worden voor niet geschreven gehouden. leder Lid is gehouden 
tot naleving van alle bepalingen van het huishoudelijk reglement.  
SLOTBEPALING 
Artikel 28.  
1.  In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien, noch de wet een regeling treft, 

beslist de Algemene Vergadering. 
2.  Indien een bepaling in deze statuten nietig dan wel vernietigbaar is, dient deze 

bepaling voor niet geschreven gehouden te worden; deze nietigheid casu quo 
vernietigbaarheid laat de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen van deze 
statuten onverlet. 

SLOTVERKLARING 
Tenslotte verklaarden de verschenen personen, handelend als gemeld, dat tot eerste 
bestuursleden van de coöperatie worden benoemd:  
1.  de comparant sub 1, in de functie van secretaris/penningmeester; en   
2. de comparant sub 2, in de functie van voorzitter. 
Slotverklaringen 
De verschenen personen verklaarden dat zij tijdig tevoren de gelegenheid hebben 
gekregen om van de inhoud van deze akte kennis te nemen. 
Tenslotte verklaarden de verschenen personen dat zij zo nodig door mij, notaris, zijn 
gewezen op de gevolgen die voor hen uit de inhoud van deze akte voortvloeien. 
SLOT 
Deze akte is verleden te Putten op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De 
verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. 
De inhoud van de akte is aan hen zakelijk opgegeven en toegelicht. De verschenen 
personen hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, van 
de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen. 
Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen personen en 
mij, notaris, ondertekend. 


