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§*P"/ OPRICHÏING
COÖPERATIEVE VERENIGING H/] ruSTIP WUIrIS U.N.

r 67107/HPB

0p negentien mei tweeduizend veertien verschenen voor míj, mr Hillebrand Philippus Breuker,
notaris te Drachten: --------
1. de heer Rients Haanstra, geboren te Wonseradeel op zeventien februari negentienhonderd

zesenvijftig, legitimatie: paspoort met nummer NW0P98120, geldig tot achtentwintig april
tweeduizend vierentwintig, uitgegeven te SÍdwest-Fryslàn op achtentwintig april -------
tweeduizend veertien, wonende te 8747 NT Wons, gemeente SÉdwest-Fryslàn, Terpweg -
11, geh uwd;
de heer Kier Boer, geboren te Ermelo op zeven januari negentienhonderd zevenenvijftig, -
legitimatie: paspoort met nummer NSRR3P2R0, geldig tot achttien november tweeduizend
achttien, uitgegeven te SÍdwest-Fryslàn op achttien november tweeduizend dertien, ----
wonende te 8747 N lvl Wons, gemeente SÍdwest-Fryslàn, Salverdastraat 6, gehuwd;------

hierna samen te noemen:'de oprichters'.
De verschenen personen verklaarden als volgt:------
OPRICHTING COOPERATIEVE VERENIGING

De oprichters verklaren een coöperatieve verenigíng op te richten en daarvoor de volgende ---
statuten vast te stellen.
NAAM EN ZETEL - Artikel 1

1. De coöperatíeve vereniging draagt de naam: Coöperatieve vereniging Mienskip W0ns
u,4..

2. Zíj is gevesti

DOEL - Artikel 2

gd te Wons, in de gemeente SÉdwest-Fryslàn.

De coöperatie heeft ten doel het bevorderen van de leefbaarheid van het dorp Wons en tracht
dit doel te bereiken door:
1. het bouwen en verwerven van voor verhuur in aanmerkingen komende woningen in Wons;
2. deze woningen verhuren op een wijze die de leefbaarheid van het dorp Wons bevordert en

versterkt;
3. andere voorkomende activiteiten, mits en voor zover deze een nauwe relatie hebben met

wonen, woningen en leefbaarheid in Wons, zoals:
a. zorg(taken) voor huurders. Dit betreft zowel aanpassing van woningen (domotica)

alsook andere activiteiten (stimuleren) waardoor dorpsbewoners hun hele leven in

Wons kunnen blijven wonen;
b. activiteiten voor woningeígenaren die op termíjn willen huren;
c. activiteiten voor huurders die op termijn wíllen kopen;
d. activiteiten voor kopers die als starter door willen groeien of (oudere)

woningbezitters die kleiner willen wonen (kinderen zijn het huis uit).
DUUR - Artikel 3

De coöperatie is opgericht voor onbepaalde tijd.
ORGANISATIE EN BESLUITVORMING - Artikel 4 --------
1. 'De coöperatie en de organen van de coöperatie worden ingericht volgens het

sociocratische model
2. Besluitvorming binnen de coöperatie, haar organen of daarvan afgeleide, vindt plaats op -

basis van het consentbeginsel
Het kiezen van personen gebeurt na overleg en met consent.
Het consentbeginsel is de wijze van besluitvorming waarbij de argumentering van een te
nemen besluit centÍaal staat, wat tot uiting komt in het feít dat geen van de aanwezige -

3.

4.
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personen overwegend en beargumenteerd bezwaar heeft tegen het nemen van dat besluit.
De organisatíe, onderdelen of afgeleide daarvan, wordt, wanneer een bepaalde grootte
wordt overschreden, opgedeeld in kringen waarbij de besluitvorming in die kring wordt --
geregeerd door het consentbeginsel. Steeds wordt een kring van lagere orde gekoppeld --
aan een kring van hogere orde, zodanig dat éen of meerdere afgevaardigden van deze ---
kríng behoren totde naast hogere kring. Een kring mag zelfstandig besluiten binnen de -
grenzen die door de'naasthogere' kring met consent zijn ingesteld. Binnen die grenzen --
kan een kring zi.jn doelstelling en het proces, om dat doel te bereiken, bepalen en de ----
uitvoering delegeren. De kring organiseert de drie elementen: leiden, uitvoeren en meten.
De naleving en vormgeving van het model worden bij reglement nader geregeld, zoals ---
gesteld in artikel 21 lid 3.

MIDDELEN EN ACTIVITEITEN - Artikel 5
1. De middelen van de coöperatie worden gevormd door: -

lidmaatschapsbijdragen ; -
in komsten uit bed rijfsa ctivite ite n;

bijdragen van donateurs en sponsoren
giften, schenkingen, erfstellingen, legaten en subsidies;
leningen van derden, onder de voorwaarden en bedingen als geregeld in de --------
betreffende overeen komsten ;

bezittingen;
overige geldm iddelen en inkomsten;
alle andere wettige en geoorloofde middelen, die tot het bereiken van het doel -----
bevorderlijk kunnen zijn.

2. De coöperatie kan ter uitvoering van wat in artikel 2 is bepaald, onder meer alle --------
eigendommen of zakelijke rechten verwerven, vervreemden, bezwaren, in huur nemen, --
verhuren, personeel werven, rechtsgeldige overeenkomsten afsluiten en fondsen vergaren;
kortom alle activiteiten uitoefenen of laten uitoefenen die haar maatschappelíjk doel ---
rech tvaard igen.

LEDEN - Artikel 6
De coöperatie kent alleen leden, dre:

a. een natuurlijk persoon zijn;----
b. het doel van de vereniging onderschrijven;
c. rechtens bekwaam zijn tot het aangaan van overeenkomsten;
d. de vrije beheers- en beschikkingsbevoegdheid over hun vermogen hebben.

LIDMAATSCHAP - Artikel 7
De coöperatie kent de volgende lidmaatschapscategorieën met de daarbij behorende volgende
lidmaatschapsbijdragen :------------
i. een te allen tijde verplichte eenm alige lidmaatschapsbijdrage voor een Iidmaatschap ----

gedurende ten hoogste tien jaar;
2. een jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage bij afname van coöperatieve diensten conform het in

artikel 2 lid 3 gestelde, zoals deze na een besluit hiertoe van de algemene vergadering, --
zijn omschreven bij reglement van de coöperatie;----

3. lidmaatschapsbijdrage (inleg) met dividenduitkering, waarbij zowel de hoogte van de ----
bijdrage als ook de uitkering door de algemene vergadering worden bepaald.--

Artikel 8
1. Het lidmaatschap van de coöperatie is persoonlijk en niet overdraagbaar, noch vatbaar om

door erfopvolging te worden verkregen.
2. Het gestelde in líd 1 van dit artikel is niet van toepassing op de rechten en aanspraken op

de ínleg ingeval van een lidmaatschapsbijdrage als genoemd in artikel 7 lid 3. De rechten
en aanspraken op de inleg ingeval van een lidmaatschapsbijdrage als genoemd in artikel 7
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lid 3 gaan (met uitzondering van het lidmaatschap van de coöperatie door erfopvolging) -
over op de erfgenamen. Bij het bestuur rust de plicht om de erfgenamen in geval van een

dergelijke gebeurtenis hiervan op de hoogte te stellen. In geval het bestuur hiertoe ------
verzuimt, kunnen de rechten en aanspraken niet door verjaring komen te vervallen met --
uitzondering ingeval van ontbinding van de coöperatie.

AANMELDING EN TOELATING - Artikel 9
1. De aanvraag tot het lidmaatschap en de mededeling van toelating geschieden schriftelijk

dan wel op een hiermee vergelijkbare juridisch toegestane elektronische wijze. -----------
2. Het bestuur beslist over de toelating tijdens de eerstvolgende bestuursvergaderinS.-------
3. Bij niet-toelating als lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten. Een

verzoek aan de algemene vergadering dient binnen één maand na ontvangst van het ----
bericht van weigering schriftelijk dan wel op een hiermee vergelijkbare elektronische wijze
te worden ingediend bij het bestuur en op de eerstvolgende algemene lede nverg aderin g -
behandeld te worden.

4. Het lidmaatschap gaat in op de dag volgend op de dag waarop het bestuur of de --------
algemene vergadering tot toelating heeft besloten.

5. Tot bewijs van lidmaatschap en/of lidmaatschapsbijdrage ontvangt een lid hiertoe een ---
door de voorzitter, secretaris en penningmeester gedateerd en ondertekend
ledencertificaat, waarbij in geval van een lidmaatschapsbíjdrage als genoemd in artikel 7

lid 3 zowel in cijfers als in letters de hoogte van de bi.jdrage wordt weerg egeve n. ---------
LEDEN REGISTER - Artikel 10
1. Het bestuur houdt een ledenregister bij waarin van alle leden zijn opgenomen: naam, ----

adres, alsmede de lid m aatscha pscateg orie en indien dit het geval is de hoogte van de inleg

van een lidmaatschapsbijdrage als genoemd in artikel 7 lid 3.

2. leder lid is verplicht aan het bestuur zijn adres alsmede de wijzigingen daarin schriftelijk
dan wel op een hiermee vergelijkbare elektronische wijze op te geven.

3. lndien 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 ----
toegezonden te krijgen. --------

4. Het bestuur legt het ledenregister op het adÍes van de vereniging ter inzage van de leden.

leder lid kan aldaar de gegevens hem betreffende inzien.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP - Artikel 1 l-----
1. Het lidmaatscha p eindigt:

a. door het overlijden van het lid;
b. door opzegging door het lid; -.
c. door opzegging door de coöperatie:
d. door ontzetting;
e. na ommekomst van de lidmaatschapspeÍiiode.

2. ln qeen van de qevallen qenoemd in lid 1 van dit artikel vindt restitutie van -------------
lidmaatschapsbijdrage plaats voor het in artikel 7 lid 1 genoemde wijze van lidmaatschap.

3. ln geval van overlijden van een lid eíndigt het lidmaatschap op de datum van overlijden. -
4. Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen. opzegging van het ---

lidmaatschap kan alleen schriftelijk, langs elektronische weg, of op een schriftelijk ------
reproduceerbare wijze geschieden. Na opzegging ontvangt het voormalige lid hiervan een

schriftelijke bevestiging bij voorkeur langs elektronische weg van het bestuur.

5. 0pzegging door de coöpeÍatíe geschiedt door het bestuur en kan slechts plaatsvinden: ---
- wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die door de statuten

aan het lidmaatschap worden gesteld;

wanneer een lid eén of meer van zijn verplichtingen jegens de coöperatie niet ------
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nakomt;
wanneer redelijkerwijs van de coöperatie niet gevergd kan worden het lidmaatschap
te laten voortd u ren.

0ntzetting geschiedt door het bestuur. 0ntzetting kan alleen geschieden wanneer een líd

in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de coöperatie handelt of de ------
coöperatie op onredelijke wijze benadeelt. Het betrokken lid wordt schriftelijk dan wel op

een vergelijkbare elektronische wíjze in kennis gesteld van het besluit, met opgave van --
redenen.

7. Tegen een besluít tot opzegging van het lidmaatschap door de coöperatie, op de grond dat
in redelijkheid niet van de coöperatie kan worden gevergd dat zij het lidmaatschap laat -
voortduren, evenals tegen een besluit tot ontzetting, staat de betrokkene binnen drie ----
maanden na ontvangst van de kennisgeving beroep open op de algemene vergadering. Het

beroep díent met redenen omkleed te zijn en schriftelijk dan wel op een vergelíjkbare ---
elektronische wijze te geschieden aan het bestuur. Het beroep zal behandeld worden op -
de eerstvolgende algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en gedurende de -
periode dat het beroep aanhangíg is, is het lid geschorst. Het geschorste Iid heeft echter
het recht zich in de algemene vergadering waarin het beroep wordt behandeld, te -------
verdedigen.

8. Een natuurlijk persoon wordt lid van de coöperatíe door een eenmalige bijdrage voor tien
jaar. Wanneer na ommekomst van deze lidmaatschapsperiode het lid niet opnieuw de ---
eenmalige bijdrage aan de coöperatie betaalt, vervalt het lidmaatschap na het einde van

het eerste kwartaal in het elfde jaar.

AANSPRAKELUKHEID VAN DE LEDEN - Artikel 1 2

Elke aansprakelijkheid van de leden is uitgesloten. De leden zijn niet aansprakelijk voor de ----
schulden van de coöperatie, noch tijdens hun lidmaatschap noch later, noch voor een tekort --
ingeval van een ontbinding of gerechtelijke vereffening.
ALGEMENE VERGADERING - Artikel 13

l. De a gemene vergadering bestaat uit de verzamelde leden van de in artikel 7 lid 1 -------
genoemde ledencategorie.

2. Aan de algemene vergadering komen binnen de coöperatie alle bevoegdheden toe die niet
door de wet of de statuten aan andere organen van de coöperatie zijn opgedragen. ------

3. Jaarlijks wordt ten minste een algemene vergadering gehouden binnen drie maanden na

het einde van het boekjaar, ter behandeling van de jaarstukken. 0p gerede gronden heeft
het bestuur het recht deze vergadering met maximaal drie maanden uit te stellen. -------

4. Voorts wordt een algemene vergadering gehouden zo dikwijls als het bestuuÍ dan wel een

tiende van het aantal leden daartoe schriftelijk, dan wel op een vergelijkbare elektronische
wijze, verzoekt en wel binnen een termijn van vier weken na indiening van het verzoek bij
het bestuur.------

5. Een alqemene verqaderinq wordt schrifte lijk, dan wel op een vergelijkbare elektronische -
wijze, bijeengeroepen.

6. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden, de bestuursleden, leden van door
het bestuur benoemde organen alsmede degenen die door het bestuur en/of de algemene
vergadering daartoe zi.jn uitgenodigd.

7. De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur of een door de

voorzitter daartoe aangezochte persoon.

8. Van het tíjdens de vergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris
of een door de voorzitter daartoe aangezochte persoon. ln geval van ontstentenis of belet
voorziet de vergadering zelf in haar leiding en verslaglegging. Notulen worden aan de ---
eerstvolgende algemene vergadering ter vaststelling voorgelegd en na vaststelling door de

voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.
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9. De algemene vergadering ís bevoegd onder haar verantwoordelijkheid bepaalde ---------
onderdelen van haar taak te doen uitvoeren door commissies die door de algemene ------
vergadering worden ingesteld en opgeheven. De algemene vergadering benoemt en ------
ontslaat de leden van die commissies.

BESLUITVORMIN

1. leder lid van
zijn men ing.

G ALGEMENE VERGADERING - Artikel l4

2. Een lid kan niet aan een ander lid schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van --
zijn of haar mening. ---------
Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de ------
algemene vergadering genomen zoals omschreven in artikel 4 van deze statuten. ---------
Het oordeel van de voorzitter is bepalend of een besluit is genomen, en bij diens --------
afweziqheid het oordeel van deqene die de vergadering op dat moment (tijdelijk) leidt. ---

BOEKJAAR, ADMINISTRATIE EN JAARSTUKKEN - Artikel 15

1. Het boekjaar van de vereniqinq valt samen met het kalenderjaar.
2. Het bestuur voert een administratie van de vermogenstoestand van de coöperatie en van

alles betreffende de werkzaamheden van de coöperatie naar de eisen die voortvloeien uit
deze werkzaamheden en bewaart de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere --
gegevensdragers op zodanige wi.jze dat te allen tijde de rechten en verplichtíngen van de

coöperatie kunnen worden gekend.

Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de coöperatie afgesloten. Daaruit
worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het ---
geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken, vergezeld van een rapport van een ---
registeraccountant of van een accountant-administÍatieconsulent, aan het bestuur ------
worden aangeboden

4. Het bestuur bewaart de in de leden 2 en 3 bedoelde boeken, bescheiden en andere ------
gegevensdraqers gedurende tien jaar

Artikel 16
'1. Het bestuur brengt op de eerste algemene vergadering na het boekjaar zi.jn verslag uit en

legt over haar beheer rekening en verantwoording af aan de algemene vergadering met --
behulp van de door haar opgestelde jaa rstu kke n. -------------

2. ln de eerste algemene vergadering van het boekjaar vindt de benoeming plaats van een --
kascommissie, bestaande uit drie leden, niet zijnde bestuursleden. Deze heeft tot taak de

rekening en verantwoording van het bestuur over het afgelopen boekjaar te onderzoeken.

ln de eerste algemene vergadering van het boekJaar brengt de kascommissie verslag uit --
van haar bevind ingen.

3. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te ----
verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken

en bescheiden van de vereniging te geven.---------
4. De opdracht aan de kascommissie kan door de algemene vergadering te allen tijde worden

herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissre.

BESTUUR - Artikel 17
1. De coöperatieve vereniging wordt bestuurd door een bestuur dat bestaat uit vier door de

algemene vergadering uit haar midden te benoemen leden, niet zijnde huurders en ------
medebewoners van bij de coöperatie in bezit zijnde registergoederen, die in functie ------
worden aangezocht, te weten: voorzitter, secretaris, penningmeester en'operationeel ----
coördinator en eerste aanspreekpunt huurders'. ----

2. De algemene vergadering kan besluiten tot uitbreiding van het aantal bestuursleden.-----
3. Elk jaar treedt één van de leden van het bestuur af, volgens een door het bestuur op te --

stellen rooster. Een aftredend lid is terstond herbenoembaar. Een tussentijds benoemd ---

de coöperatie dat niet geschorst is, is bevoegd tot het uitbrengen van haar of

3.

4.
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bestuurslid neemt op het rooster van aftreding de plaats van zijn voorganger in. ---------
Een lid kan maximaal drie termijnen van drie jaar zitting hebben in het bestuur, waarna
het betreffende lid gedurende één jaar geen zitting in het bestuur kan hebben. ----------
Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het door de algemene vergadering

aan de dírectie, één of meer bestuursleden, alsook aan
e grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. ----

vastqestelde beleid.
Het bestuur is bevoegd onder haar verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van haar --
taak te doen uitvoeren door:
a. commissies die door de algemen e vergadering worden ingesteld en opgeheven. De --

algemene vergadering benoemt en ontslaat de leden van díe commissies;--
b. uitbesteding van werkzaamheden aan derden, waaronder in geval ook leden van de -

coöperatie, maar niet zijnde bestuursleden en pas nadat zij daartoe gemandateerd is

door de algemene vergadering. De algemene vergadering kan besluiten daartoe bij -
reglement aanvullende regels te stellen.

7. De algemene vergadering kan het bestuur mandateren tot het nemen van besluiten over
de aanstelling, de schorsing, het ontslag, het nemen van disciplinaire maatregelen en ---
overige rechtspositionele besluiten betreffende directie en personeel van de coöperatie.--

8. Bij incorrect geacht beleid kan het bestuur of een lid daarvan in een algemene
ledenvergadering ter verantwoording worden gevraagd. Mochten de conclusies díe het --
bestuur of het bestuurslid daaruit trekt niet tot een verbeterde bestuurlijke situatie leiden,
dan kan op een volgende algemene ledenvergadering tot vervanging van het bestuur of -
bestuurslid besloten worden. Het nieuwe of vernieuwde bestuur maakt de termijn -------
waarvoor het oude bestuur zittinq had vol. --------------

VERTEG ENWOORDIG ING - Artikel 18
1. Het bestuur ve rtege n woord íqt de vereniqing in en buiten rechte.
2. Deze vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende

bestuursleden, waarvan
penn inq meester vervult.

ten minste éen de functie van voorzitter, secretaris of

3. Het bestuur kan volmacht verlenen
derden, om de coöperatie binnen d

BESTUURSBEVOEGDHEID - Artikel 19
Het bestuur behoeft voorafgaand goedkeuring van de algemene vergadering voor het --------
verrichten van de navolgende handelingen:
a. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren of huren van registergoederen;
b. het overdragen tot zekerheid of het bezwaren van roerende goederen;

c. het vestigen en afstand doen van erfdienstbaarheden of andere zakelijke rec hten ;----- ---
d. het aangaan van geldleningen en het sluiten van kredietovereenkomsten een. bij reglement

bepaald bedrag te boven gaande;

e. het verbinden voor schulden van anderen, hetzij door borgtocht, hetzij op andere wijze;--
f. het verhuren, (vedbouwen of aanbouwen van registergoederen anders dan bij reglement

vastgesteld door de algemene vergadering.
STATUTENWIJZIGING - Artikel 20
1. Tot statutenwijziging kan worden besloten in een algemene vergadering.
2. Het voorstel totwijzigingvan de statuten kan uitgaanvan hetbestuurofvar een lid. ---
3. Voor een rechtsgeldig besluit van de algemene vergadering tot wijziging van de statuten

is vereist dat op die vergadering ten minste twee/derde deel van de leden aanwezig. ls dit
niet het geval dan wordt binnen een maand na de dag van de eerste vergadering een ----
tweede vergadering belegd, die volgens de gewone regelen wordt opgeroepen en die, ----
ongeacht het aantal alsdan aanwezige leden tot de voorgestelde statutenwijziging kan --
overeen komen.

4. Het bestuur doet zo spoedig mogelijk daarna van de aangenomen statutenwi.jziging een -



notariële akte opmaken.
REGLEMENTEN - Artikel 21

1. De algemene vergadering is bevoegd tot het vaststellen van reglementen ter regeling van

al hetgeen naar haar oordeel regeling behoeft.
2. Deze reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet of deze statuten. -------
3. 0nverlet al het andere stelt de algemene vergadering conform artikel 4lid 6 een nadere -

regeling vast. De inhoud en het functioneren van deze regeling binnen de organisatie ----
wordt elk jaar ten minste één maal als punt op de agenda van de algemene vergadering -
g eze t.

4. Zaken waarin de statuten en reglementen niet voorzien, kunnen bij wijze van voorlopige -
voorziening worden geregeld door het bestuur tot de eerstvolgende a lgemene------------
vergadering.

ONTBINDING EN VEREFFENING - Artíkel 22
1. De algemene vergadering kan besluiten de coöperatieve vereniging te ontbinden. --------
2. 0p het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 20 op gelijke wijze van -------

toepassing. ------------

ning geschiedt door het bestuur, tenzij de algemene vergadering anders mocht

SLOTVERKLARINGEN

Artikel 23 ---
1. De vereffe

beslu iten.
2. Bij het besluit tot ontbinding stelt de algemene vergadering de beloning der vereffenaars

vast en bepaalt zij de bestemming van het liquidatiesaldo.
3. De coöperatieve vereniging blijft na haar ontbinding rechtspersoonliikheid behouden voor

zover dit voor de vereffeninq van haar zaken nodig is. De statuten blijven gedurende de --
vereffening zoveel mogelijk van kracht.

4. Na afloop van de vereffening blí.jven de boeken en bescheiden van de vereniging -:------
gedurende tien jaar onder berusting van de daartoe door de algemene vergadering aan te

wijzen persoon. Deze zal bevoegd zijn een opvolgend bewaarder aan te stellen met ------
dezelfde bevoegdheid.

De oprichters verklaarden ten slotte:
Eerste bestu u r ---
Het eerste bestuur bestaat uit drie leden.

ln afwijking van de in de statuten voorgeschreven procedure worden voor de eerste maal tot -
bestuurslid benoemd:--------
1. de verschenen persoon Kier Boer, als voorzitter;
2. de heer Wilco Rinia, geboren te Wonseradeel op zes juli negentienhonderd

zeve n en zeventig, legitimatie: paspoort met nummer NPHDFR679, geldig tot zeven -------
augustus tweeduizend veertien, uitgegeven te W0nseradiel op zeven augustus

tweeduizend negen, wonende te 8747 NÏ Wons, gemeente Sddwest-Fryslàn, Terpweg 16,

ongehuwd en niet geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap,

als secretaris;
3. de verschenen persoon Rients Haanstra, als penningmeester.

Eerste boekjaar
Het eerste boekjaar van de coö

coöperatieve vereniging wordt
peratieve vereniging eindigt ultimo het jaar waarin de ---------
opgerich t. ------ --

Adres
Het adres van de coöperatieve vereniging is: Terpweg 11, 8747 NT Wons. -----------
lnschrijving in het handelsreg ister
Het bestuur draagt zorg voor onmiddellijke eerste inschrijving van de coöperatieve vereniging

in het handelsregister, om te voorkomen dat de bestuursleden hoofdelijk aansprakelijk blijven



voor verbintenissen va

WOONPLAATSKEUZE
Partijen kiezen voor alles
bewaarder van deze akte.

wat deze akte betreft woonplaats op het kantoor van de notaris, ----

BEKENDHEID EN SLOT

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken
personen en partijen is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe ----
bestemde docu menten vastqesteld.
WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Drachten op de datum, in het hoofd van deze akte --
vermeld. ---------
Na zakeli.jke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen en een --------
toelichting daarop, hebben dezen verklaard van de inhoud van deze akte te hebben

kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.---
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen personen en -
mij, notaris, ondertekend om zestien uur en eenenveertig minuten.-------

(Volgen handtekeningen)

U IÏGEGEVEN VOOR AFSCHRIff :

n de coöperatieve vereniging.




