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STATUTENWIJZIGING

Heden, de ACHTTIENDE JUNI -----------------------------------------------------------
TWEEDVIZEND DRIE, verscheen voor mij, Mr Jannette Blom, notaris met
plaats van vesti ging Haarl ernmenneer: ----------------------------------------------------
de heer GERHARDVS JANSEN, wonende te 2131 VP Hoofddorp, gemeente
Haarlernmenneer, Jane Addamsstraat 27, geboren te Vriezenveen op vijf en
twintig maart negentienhonderd zeven en veertig, gehuwd, ----------------------------
te dezen handelend in zijn hoedanigheid van bestuurder van na te melden
vereniging en alszodanig afzonderlijk tot het verrichten van na te rnelden
rechtshandelingen bevoegd, krachtens de hiertoe in na te melden op twee en
twintig april twee duizend drie gehouden vergadering verleende machtiging. ------
De comparant verklaarde: -------------------------------------------------------------------
dat te Hoofddorp is gevestigd de vereniging: COOPERA TIEVE WIND
ENERGIE VERENIGING MEERWIND V.A., kantoorhoudende te 2132 WL
Hoofddorp, Graan voor Visch 19605, ingeschreven in het register van de Kamer
van Koophandel te Amsterdam onder nurnmer 34068666; -----------------------------
dat de statuten van de vereniging zijn vastgesteld bij akte op zeventien mei
negentienhonderd negen en tachtig verleden voor Mr M.W.E. van Esch, destijds
notaris te Haarlernmenneer; -----------------------------------------------------------------
dat de algemene ledenvergaderingvan de vereniging in haar vergadering van twee
en twintig april twee duizend drie, gehouden te Hoofddorp, na een voorafgaande
vergadering van zeventien april tweeduizend drie, eveneens gehouden te
Hoofddorp, met inachtneming van het bepaaIde in de Artikelen 9 lid 4 en 13 leden
1 en 2 van de statuten op rechtsgeldige wijze heeft besloten de statu ten van de
vereni ging inte graal te wijzigen; ------------------------------------------------------------
blijkende van gemeld besluit en voormelde machtiging uit uittreksels van de
notulen, welke aan deze akte zijn gehecht. ------------------------------------------------
De statuten van de vereniging zullen luiden aIs volgt: ----------------------------------
-----------------:---------------- NAAM, ZETEL EN DUUR--------------------------------
--------------------------------------------Artikel 1 -------------------------------------------
1. De vereniging draagt de naam: COOPERATIEVE WIND ENERGIE

VERENIGIN G MEERWIND V .A. ---------------------------------------------------
2. Zij is gevestigd te Hoofddorp (gemeenteHaarlemmermeer).---------------------
3. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.----------------------------------
--------~------------------------------------ D()EL---------------------------------------------
--------------------------------------------Artikel 2 -------------------------------------------
De vereniging heeft ten doel het stimuleren van duurzame energie onder andere
door de rendabele exploitatie van een of meer windmolens en de levering van de
opgewekte energie aan de leden en/of derden. -------------------------------------------
-- LIDMAATSCHAP EN DAARAAN VERB()NDEN RECHTEN PLICHTEN--
--------------------------------------------Artikel 3 -------------------------------------------



JB/61132/MB 2

1. AIs lid van de verenigingkunnen toegelaten worden natuurlijk personen en
recl1tsj)ersonen.---------------------------------------------------------------------------

2. Het bestuur beslist over de toelating van leden. ------------;.-----------------------
3. Ieder lid betaalt jaarlijks een contributie, waarvan de hoogte door de

algemene ledenvergaderingwordt vastgesteld.-------------------------------------
4. Ongeacht het gestelde in lid 3, kan ieder lid een lening van minimaal

VIJFTIG EURO (€ 50,00) verstrekken aan de vereniging. Deze lening zal
worden vastgelegd in een afzonderlijke leenovereenkomst.---------------------

--------------------------------AA~~J>~I.I~ID ---------------------------------
------------------------------------------ J\rtUkeI4--------------------------------------------
EIke aansprakelijkheid van de leden of de oud-leden voor tekorten of andt,:"'-'"
aansprakelijkheden, is uitgesloten.----------------------------------------------------.
--------------------- EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP--------------------
----------------------------------------- Artikel 5----------------------------------------
Het lidmaatschap eindigt door: ----------------------------------------------------------
a. opzegging door het bestuur krachtens een besluit van de algemene

ledenvergadering wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan
worden het lidmaatschap te latenvoortduren; ---------------------------------

b. opzegging door het lid, welke opzegging schriftelijk moet geschieden met
inachtneming van een termijn van tenminste twee maanden; ---------------------

c. door overIijden.----------------------------------------------------------
----------------------------------- BESTUUR ---------------------------
----------------------------------Artikel 6------------------------------------------
1. De vereniging wordt bestuurd door tenminste vijf en maximaal zeven

personen. ------------------~--------------------------------------------------------
2. De algemene ledenvergadering bepaalt, met inachtneming van het bepaalde in

de vorige alinea, het aantal bestuursleden en benoemt de bestuursleden ujtA~
leden der vereniging. -------------------.------------------------------------------

3. Ieder jaar treedt tenminste een van de bestuursleden af volgens.een door het
bestuur, zo nodig na loting, opgesteld rooster. Op dit rooster neemt een
tussentijds gekozen lid de plaats. in van zijn voorganger. Een zittingsperiode
is ten hoogste drie jaar. ------------------------------:-------------------

4. Aftredenden zijn terstond herkiesbaar.----------------------------------------------
5. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Daalt het aantal

bestuursleden tot beneden drie, dan vindt voorziening plaats binnen twee
maanden. Zolang Diet in de vacature is voorzien, blijft het bestuur niettemin
volledig bevoegd. -----------------------------------------------------------------

6. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester en voor zover mogelijk hun pIaatsvervangers. De functies
van secretaris en penningmeester kunnen in een persoon verenigd zijn. --------

7. Een lid van het bestuur kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering
worden ontslagen doch eerst nadat de betrokkene de gelegenheid heeft gehad
om zich te verantwoorden. ------------------------------------------------------------
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-----------------------------BESTUURSBEVOEGDHEDEN -----------------------------
--------------------------------------------i\rtikel 7 -------------------------------------------
1. Het bestuur is bevoegd tot het sIuiten van overeenkomsten tot het verkrijgen,

vervreemden of bezwaren van registergoederen en tot het sIuiten van
overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zieh tot
zekerheidssteIling voor de sehuld van een derde verbindt, mits vooraf de
goedkeuring van de algemene ledenvergadering voor de voorgenomen
reehtshandeling is verleend.------------------------------------------------------------

2. Het bestuur is bevoegd tot vertegenwoordiging van de vereniging in en buiten
reehte. -------------------------------------------------------------------------------------

3. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee leden van het
bestuur die gezamenlijk handelen, mits een van hen de voorzitter, secretaris
of penningmeester is.--------------------------------------------------------------------

-------------------------i\~GE~NE~EDENVERGi\I)ER~G ------------------------
--------------------------------------------i\rtikel 8 -------------------------------------------
1. Binnen zes maanden na het einde van het boekjaar wordt de jaarlijkse

aIgernene Iedenvergadering gehouden, waarin het bestuur zijn jaarverslag
uitbrengt en rekening en verantwoording doet over het in het afgelopen
boekjaar gevoerd beheer door overlegging van de jaarrekening en waarin
wordt voorzien in de periodieke vacatures in het bestuur en in de
kascommissie.----------------------------------------------------------------------------

2. Voorts roept het bestuur de algernene ledenvergadering bijeen indien het
bestuur dit wenst, indien een bestuursbesluit de goedkeuring van de aIgemene
ledenvergadering behoeft of indien tenrninste een/twintigste (1120) deel van
de leden zulks schriftelijk, met opgave van de te behandelen onderwerpen
verzoeken. --------------------------------------------------------------------------------

3. Indien na indiening van een zodanig verzoek het bestuur niet binnen veertien
dagen de Ieden tot een vergadering heeft opgeroepen tegen een datum
uiterlijk een maand na de indiening, kan bijeenroeping geschieden door de
verzoekers.--------------------------------------------------------------------------------

4. Een aIgemene ledenvergadering wordt schriftelijk bijeengeroepen met
verrnelding van de agenda. De termijn van de oproeping bedraagt tenrninste
acht dagen. Deze terrnijn bedraagt echter tenminste veertien dagen indien een
voorsteI tot statutenwijziging of tot ontbinding van de vereniging voor de
eerste maaI aan de orde kornt. ---------------------------------------------------------

------------------------~ERFC~IJ~ ~EI)ENVERGi\I)ER~G------------------------
--------------------------------------------i\rtikeI 9 -------------------------------------------
1. AIs voorzitter van de aIgemene Iedenvergadering treedt op de voorzitter van

het bestuur of bij zijn ontstentenis diens plaatsvervanger. Bij ontstentenis van
beiden wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. ------------------------------

2. De notulen van de vergadering worden gehouden door de secretaris, zijn
plaatsvervanger, of een andere daartoe door de vergadering aangewezen
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persoon.------------------------ _

3. In de vergadering heeft ieder lid een stem. Eenlid kan krachtens schriftelijke
v?lmacht ter vergadering door een ander lid worden vertegenwoordigd, met
d~en verstande dat een lid ill totaal niet meer dan twee stemmen mag
uitbrengen, ---------------------- _

4. Besluiten (met uitzondering van besluit tot statutenwijziging en tot
ontbinding van de vereniging) worden genomen met volstrekte meerderheid
der geldig uitgebrachte stemmen ongeacht het ter vergadering aanwezige
aantalleden. ---:..------------------------- _

5. Over onderwerpen die met op de agenda zijn vermeld kunnen niettemin
geldige besluiten worden genomen in een algemene vergadering waarin a;-, .
leden in persoon aanwezig zijn en mits het besluit met algemene stemm. _
wordt genomen. ---------------------------------------------------------- :.. _

6. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, stemmingen over personen
geschieden schriftelijk tenzij de vergadering eenstemmig tot een andere wijze
van stemmen besluit. -----------------------------------------------------------------_

7. Blanco en ongeldige stemmen worden als met uitgebracht aangemerkt. --------
8. Staken de stemmen dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. -----------
9. Indien de stemming een verkiezing betreft en geen der kandidaten de.

volstrekte meerderheid heeft verkregen, vindt herstemming plaats tussen de
kandidaten die de meeste stemmen hebben verworven. ---------------------------

----------GELDMIDDELEN, BOEKJMR, JAARVERSLAG --------------
----------------- EN REKENING ENVERANTWOORDING--------------------
.----------------------------Artikel 10--------------------------------------
1. De geldmiddelen der vereniging bestaan uit contributies, bijdragen van de

donateurs, exploitatieresultaten, eventuele verkrijgingen ingevolge
erfstellingen, legaten en schenkingen en tenslotte uit eventuele andere bate=>

2. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. --------------------------------
-----------------------------------------Artikel 11-----------------------------------------
1. Het bestuur brengt zijn jaarverslag uit op de in artikel 8 lid 1 bedoelde

ledenvergadering en doet rekening en verantwoording van zijn ill het
afgelopen boekjaar gevoerde bestuur. Het legt daartoe over; een balans; een
winst- en verliesrekening en een toelichting op deze stukken, alsmede het
verslag van de kascommissie. ------------:..-------------------------------------

2. De kascommissie bestaat uit drie leden, die jaarlijks door de algemene
Iedenvergaderingworden benoemd.-----------.:.---------------------------------

3. Goedkeuring van de jaarrekening door de algemene ledenvergadering strekt
het bestuur tot decharge voor het door hen in het afgelopen boekjaar gevoerde
beleid.-----------------------------------------------------------------------------------

4. De algemene ledenvergadering stelt vast: -------------------------------------------
a. welke bedragen aan een reservefonds moeten worden toegevoegd; -------
b. het rentepercentage dat vergoed wordt zoals vermeld in de

leenovereenkomsten met de leden.-----------------------------------------------
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---------------------Slli\1LlJ1[]j~IJ~I(}Ir{(} ~~ ()~1L13~I)Ir{(}---------------------
------------------------------------------- i\rtikel 12-------------------------------------------
1. Een besluit tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de vereniging

kan slechts worden genomen· in een vergadering opgeroepen met
inachtnerning van het bepaalde in artikeI 8 en onder toezending van de
volledige tekst van de voorgestelde wijziging in de statuten, waarin tenrninste
twee/derde deeI van de leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd
is, en alsdan met tenrninste drie/vierde deel van de geldig uitgebrachte
stemmen voor het voorstel.-------------------------------------------------------------

2. Is op die vergadering niet tenminste twee/derde deel van de leden aanwezig
of vertegenwoordigd, dan wordt binnen een maand na de eerste vergadering
een tweede vergadering belegd, die volgens de gewone regels wordt
opgeroepen en die, ongeacht het aantaI alsdan aanwezige of
vertegenwoordigde leden besluit met een meerderheid van tenminste
drie/vierde deel van de geldig uitgebrachte stemmen kan nemen. ---------------

3. Een statutenwijziging wordt eerst van kracht nadat deze bij notariele akte is
vastgelegd.--------------------------------------------------------------------------------

4. Ingeval van ontbinding van de vereniging is het bestuur met de vereffening
belast, tenzij de ledenvergadering anders beslist. De Iedenvergadering bepaalt
de bestemming van het batig saldo met dien verstande dat allereerst aan de
.leden de leningen met de daarbij geschreven renten worden terugbetaald. -----

De comparant is mij, notaris, bekend op grond van in de wet als zodanig erkende
identiteitsbewijzen, waarvan een kopie aan deze akte zal worden gehecht.----------
~~"}\j\J }\lC~,------------------------------------------------------~------------------
in minuut opgemaakt, is verleden te Haarlemmermeer, op de datum als in het
hoofd dezer is gemeld. -----------------------------------------------------------------------
Na zakelijke opgave van- en toelichting op de inhoud dezer akte aan de comparant
heeft deze verklaard van de inhoud dezer akte te hebben kennis genomen en op
volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.---------------------------------------
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparant en mij, notaris,
ondertekend. -----------------------------------------------------------------------------------
C"oIgt ondertekening)
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"VOOR AFSCHRIFT":


