
Toelichting op een aantal artikelen uit de statuten van 9-6-2020  van 

Energiecoöperatie Huibertstroom 

 

Art 6.5 Het lidmaatschap is persoonlijk. Het kan niet overgedragen worden of geërfd worden. 

Art 7. De gegevens van de leden worden bijgehouden in het ledenregister. In tegenstelling tot wat in 

de statuten staat, worden geboortedatum en burgerservicenummer niet geregistreerd. 

Art 9.2 Opzegging van het lidmaatschap kan tegen het einde van een coöperatie jaar (d.w.z. per 31 

december) als je vóór 1 oktober de opzegging schriftelijk of per email hebt doorgegeven. 

Art 13. Het bestuur is bevoegd om alle rechtshandelingen te verrichten, tenzij de statuten anders 

bepalen. In dit artikel worden een aantal zaken benoemd. Het bestuur mag bijvoorbeeld niet 

zelfstandig een pand kopen, daarvoor is de goedkeuring van de algemene vergadering (ALV) nodig. 

Art 17. Een ALV moet minimaal 8 dagen van te voren worden aangekondigd middels een brief of 

email. Leden kunnen ook zelf om een ALV vragen, als minstens 10% van de leden dat ondersteunt. 

Dan moet de ALV uiterlijk na 4 weken plaatsvinden.  

Art 18.1 Een lid heeft één stem en kan een ander lid schriftelijk machtigen om zijn stem uit te 

brengen. Een lid kan maximaal door twee andere leden worden gemachtigd.  

Art 18.3 Als er gestemd wordt over iets wat een lid zelf betreft of zijn naaste familie, dan heeft het lid 

geen stemrecht.  

Art 18.5 Er wordt mondeling gestemd tenzij het een persoon betreft, dan is de stemming schriftelijk. 

Er kan ook bij acclamatie gestemd worden, bijvoorbeeld door het opsteken van handen. 

18.6 Een voorstel wordt aangenomen als de meerderheid van de uitgebrachte stemmen het voorstel 

aanneemt. In dit artikel wordt verder omschreven wat er gebeurt als er evenveel voor- als 

tegenstemmers zijn. 

18.7 Na stemming spreekt de voorzitter het oordeel (de uitslag) uit en daarmee is het besluit 

definitief. Tenzij een lid direct na het uitspreken de juistheid van het oordeel betwist (bijvoorbeeld 

het aantal opgestoken handen voor en tegen is niet duidelijk genoeg), dan moet er een nieuwe 

stemming plaatsvinden.  

Art 19. Er worden notulen gemaakt van de ALV.  

Art 20.1 Voor 1 juli van ieder kalenderjaar moet de jaarvergadering worden gehouden. In de 

jaarvergadering brengt het bestuur verslag uit over de gang van zaken binnen de coöperatie en over 

het gevoerde beleid. De jaarstukken worden ter goedkeuring aan de leden voorgelegd. 

Art 20.3 De jaarstukken worden (vooralsnog) gecontroleerd door een kascommissie. Deze bestaat uit 

twee leden die niet in het bestuur zitten. De kascommissie brengt verslag uit aan de jaarvergadering. 

Als de kascommissie het nodig vindt, kan er een deskundige met boekhoudkundige kennis 

ingeschakeld worden. Als de coöperatie groeit, kan er in de toekomst controle door een accountant 

plaatsvinden in plaats van door een kascommissie. 

Art 21. Als uit de jaarrekening blijkt dat er geld over is, dan kan dat een bestemming krijgen: 

toevoegen aan de reserveringen, extra afschrijvingen, bedrijfsverbetering of doorschuiven naar het 

volgende boekjaar. Ook kan het als dividend aan de leden worden uitgekeerd.  



Art 22. Als er een reservefonds is, dan kan er niet worden uitgekeerd. 

Art 23. Om de statuten te kunnen wijzigen, moet er een ALV plaatsvinden waarbij in de aankondiging 

vermeld is dat er een wijziging van de statuten wordt voorgesteld. Een dergelijke ALV moet minimaal 

14 dagen van te voren aangekondigd worden en de wijzigingen van de statuten moeten minimaal 5 

dagen vóór de vergadering ter inzage beschikbaar zijn voor de leden. Minimaal 2/3 van de leden 

moeten aanwezig zijn op de ALV. Is dat niet het geval, dan wordt er tussen de twee en vier weken 

daarna wéér een ALV georganiseerd. De wijziging van de statuten worden aangenomen als 2/3 van 

de uitgebrachte stemmen voor de wijziging zijn.  

Art 28. De ALV kan een huishoudelijk reglement vaststellen en wijzigen. Dat wat niet of onvoldoende 

in de statuten staat, kan in een huishoudelijk reglement worden vastgelegd. De besluitvorming gaat 

op dezelfde wijze als bij de statuten (art. 23).   

 

Disclaimer 

Hoewel bovenstaande met zorg is geformuleerd, kunnen er geen rechten aan ontleend worden. De 

statuten die vastgelegd zijn bij de notaris zijn leidend.  


