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Heden, elfjuni tweeduizend twintig, verschenen voor mij, mr. Erwin Frank vanBolhuis, notaris gevestigd te Haarlem:

l. deheer JanFRENS, wonende te 1901 NW Castricum, Geversweg 4, geboren teDiever op vijf februari negentienhonderd negenenveertig, zich legitimerende metzijn paspoort nummer NP4L1F7L7, uitgegeven te Castricum op éénentwintigapril tweeduizend vijftien, gehuwd;

2. de heer Willem Hendrik Barteld BARTELDS, wonende te l 902 GR Castricum,Hoombloem 6, geborente Amsterdam op zeventien april negentienhonderdzesenvijftig, zich legitimerende met zijn Nederlandse identiteitskaart nummer-

IKCB14H27, uitgegeven te Castricum op drieëntwintig maart tweeduizendveertien, gehuwd;

3

deheerPaulusJacobusDaniëlSAP.wonendete 1921 EKAkersloot (gemeenteCasti-icum), Rembrandtsingel 8, geboren te Heemskerk op achtentwintig j anuarinegentienhonderd tweeënzeventig, zich legitimerende met zijn Nederlandse

identiteitskaart nummer IL41HL3JO,uitgegevente Castricum opnegenentwintigjanuari tweeduizend achttien, ongehuwdengeengeregistreerd partner in dezinvan het geregistreerd partnerschap.

Deverschenenpersonenverklaarden bij dezeakteeencoöperatieopterichten,waarvoor de volgende statuten zullen gelden;
Naam en zetel

Artikel l

1. 1

De coöperatie draagt de naam: Zon op CALorie Coöperatie U. A.

l .2

Zij is gevestigd te Castricum.

Doel en middelen
Artikel 2

2.1

De coöperatie heeft ten doel het voorzien in stoffelijke behoeften van haar_

leden, krachtens overeenkomsten (anders danvan verzekering) met hengesloten in het bedrijf dat zij te dien einde te hunnen behoeve uitoefent of-

doet uitoefenen. In het bijzonder richt de coöperatie zich op:
a. het stimuleren vanhet gebruikvanzonne-energie;
b. het op duurzame enecologisch onschadelijke wijze produceren, doenproduceren, leveren endoenleveren van energie, direct ofindirecttenbehoevevan leden, alles in de ruimste zin.
2.2

Zij tracht dit doel te bereiken door:

a. het geven van voorlichting over de opwekking enhet gebmik vanduurzame energie;

b. hetuitoefenen vaneenbedrijf tenbehoeve vandeleden;
c.

de verwerving, oprichting en exploitatie van een ofmeer zonneenergiesystemen, dan wel windmolens, dan wel duurzame gas- ofwarmte installaties;

d.

het financieren van toepassingen voor het gebruik van duurzameenergiebronnen;

e. in het kadervan haar onderneming overeenkomsten met haarleden t

sluiten; de coöperatie is ook bevoegd overeenkomsten met derden tesluiten;

2. 3

2. 4

f. alle overige wettelijke middelen.
De coöperatie kan overeenkomsten die zij met haar leden sluit, ook metanderen aangaan. Dit mag echter niet in zodanige mate, dat de
overeenkomstenmet de ledenvan ondergeschiktebetekenis zijn.
Als nevendoel kan de coöperatie ook andere maatschappelijke belangen vande leden behartigen.

2. 5

De middelenvan de coöperatiebestaanuit:
contributies;

bijdragenvan donateurs;
giften, erfstellingen, legaten;
geldleningen;
andere geldmiddelen.
Verdelin

van winst

Artikel 3

3. 1

De coöperatie mag winst (binnen coöperaties aangemerkt als een batig saldoof surplus) onder haar leden verdelen.

Uitsluitin bi'dra e van leden in een tekort
Artikel 4

4.l

4. 2

ledere verplichting van leden ofoud-leden om in eentekort bij te dragen,wordt uitgesloten. Indien aldus bij een gerechtelijke ofbuitengerechtelijke
vereffening van de boedel van de coöperatie blijkt dat haar bezittingenontoereikend zijn om haar verbintenissen te voldoen, zijn noch zij die bijhaar ontbinding lid waren, noch zij wier lidmaatschap voordien is geëindigd,tegenover de coöperatie voor een tekort aansprakelijk.
Vanwege de uitgesloten aansprakelijkheid is de rechtspersoon verplicht haarnaam volledig (behalve in reclames) te voeren.

Duur

Artikel 5

5. 1
5.2
5. 3

De coöperatie is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Het boekjaar van de coöperatie is gelijk aanhet kalenderjaar.
Voor zover de coöperatie in het eerste half]aar van een kalenderj aar wordt-

opgericht eindigt het eerste boekjaar op 31 (eenendertig) december van datjaar. Voor zover de coöperatie in hettweede hal^aar van eenkalenderjaarwordt opgericht eindigthet eerste boekjaar op 31 (eenendertig) decembervan het volgende kalenderjaar.
Lidmaatscha
Artikel 6

6.l

De coöperatie kent leden.

6. 2

Ledenzijn zij diezichschriftelijk als lid bij hetbestuurhebbenaangemeld-
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6.3
6.4

en door het bestuur als lid zijn toegelaten. Hiervan blijkt uit een door hetbestuur afgegeven verklaring. Bij afwijzing door het bestuur is beroet
mogelijk bij de algemene ledenvergadering.
De algemene ledenvergadering kan bij reglement nadere criteria vaststellenop basis waarvan een lid wordt toegelaten.

Het lidmaatschap is persoonlijk enkannietworden overgedragen ofdoorerfopvolging worden verkregen, tenzij in de ledenovereenkomst anders isbepaald.

6.5

6.6

Het lidmaatschap eindigt:
door de doodvan het lid;
door opzegging door het lid;
door opzegging door de coöperatie;
door ontzetting;

in geval vaneenrechtspersoon: door ontbinding, fusieofsplitsing.Opzeggingvanhet lidmaatschap doorhet lid kan slechts geschiedentegenhet einde van een boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur metinachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier (4) weken.-

Indieneenopzegging niettijdigheeftplaatsgevonden, loopt het
lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.
Het lidmaatschap kan onmiddellijk worden opgezegd door het lid:
a. indien redelijkerwij s van het lid niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren;

b. binnen een (l) maand nadat een besluit waarbij de rechten van de ledenzijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is-

geworden ofmedegedeeld (tenzij hetbetreft eenwijzigingvan d
geldelijke rechten en verplichtingen);

c. binnen een (l) maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot
omzettingvan de coöperatiein eenandere rechtsvorm oftot füsie.6.7

Opzeggingvanhetlidmaatschap namens de coöperatiekantegenhet eindevanhetlopende boekjaar doorhetbestuur worden gedaan:
a. wanneer eenlid nadaartoebij herhaling schriftelijk te zijn aangemaandop eennovember nietvolledig aanzijn geldelijke verplichtingenj egensde coöperatie over het lopende boekjaar heeft voldaan;

b. wanneerhetlidheeftopgehoudentevoldoen aandevereisten dieopdat6.8

moment voor het lidmaatschap worden gesteld;

Ontzetting uit het lidmaatschap kanalleen worden uitgesproken wanneereen
lid in strijd met de statuten, reglementen ofbesluiten van de coöperatie-

handeltofwanneerhetlid decoöperatieoponredelijke wijzebenadeelt. Zijgeschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in-

kennisstelt, metopgavevanderedenen. Hetbetrokken lid isbevoegdbinnenéén(l) maandnadeontvangstvandekennisgeving inberoepte gaan

6. 9

bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en
hangende het beroep is het lid geschorst. Wanneer het lidmaatschap in deloop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheeldoor het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.
De coöperatie houdt een ledenregister aan, tenminste bevattende de naam,het adres en de woonplaats respectievelijk de plaats van vestiging van de
leden, alsmede de datum van toetreding.

6. 10

Het bestuurkan aaneen nieuwlid entreegeld in rekeningbrengen. D<
hoogte van het entreegeld wordt door de ledenvergadering vastgesteld.-

Contributies

Artikel 7

7. 1

7. 2

Aan ieder lid kan jaarlijks een contributie in rekening worden gebracht. Dehoogte van de contributie wordt vastgesteld door de algemene
ledenvergadering.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van hetjaar aanvangt, is dejaarlijkse-

bijdrage naarrato van het aantal volledige maanden van lidmaatschap in dat7. 3

boekjaar door het lid verschuldigd.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft de-

jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij hetbestuur anders beslist.
Bestuur

Artikel 8

8.l
8. 2

Het bestuur bestaat uit natuurlijke ofrechtspersonen, die uit hunmidden eenvoorzitter, een secretaris en eenpenningmeester aanwijzen. Het bestuur kanook uit één(l) persoonbestaan.
De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd. De-

algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast.
8. 3

Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de

algemene ledenvergadering worden geschorst enontslagen. Dealgemene
ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid vantwee derde (2/3e) van de uitgebrachte stemmen.

8. 4

8. 5

De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnendrie maanden daarnatot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslidwordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering teverantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.
Bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd. De algemene

ledenvergadering kan eenrooster van aftreden vaststellen. Eenvolgens hetrooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar.

8.6

Het bestuurblijft bevoegd ook indienervacatures in hetbestuiu-zijn. Indiener geenbestuursleden meer zijn, is elk vandeledenbevoegd eenalgemeneledenvergadering uit te roepen om een nieuw bestuur te benoemen, met-
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inachtneming van de artikelen 10 tot en met 12.

8. 7

Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is het bepaalde inde artikelen 10tot enmet 12 zoveel mogelijk van toepassing.

8. 8
8. 9

Het bestuur is belast met het besturen van de coöperatie.
Het bestuur is - voor zover de algemene ledenvergadering hier/oor tevoren-

de bevoegdheid heeft toegekend - bevoegd te besluiten tot het aangaanvanovereenkomsten tot verkrijging, vervreemding ofbezwaring van

registergoederen entot het aangaanvan overeenkomsten waarbij de
coöperatie zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich vooreen derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van eenander verbindt.
Verte enwoordi in

Artikel 9

9.l
9. 2

Het bestuur vertegenwoordigt de coöperatie.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan iedere bestuurder-

Al emene ledenver aderin en

Artikel 10

10.l
10.2

Algemene ledenvergaderingen worden tenminste eenmaal perjaar
gehouden en voorts door het bestuur bijeengeroepen zo dikwijls zij ditwenselijk acht ofdaartoe op grond van de wet verplicht is.
Op schriftelijk verzoek van ten minste éénvijfde (l/5e) gedeelte van ds
stemgerechtigde leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van eenalgemene ledenvergadering, te houden binnen vier (4) weken na indieningvan het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien (14) dagen geengevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelftot de bijeenroeping vande algemene ledenvergadering overgaan. De verzoekers kunnen alsdan-

anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en hetopstellen van de notulen.

10. 3

De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door
schriftelijke mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van tenminste zeven (7) dagen. Bij de oproeping worden de te behandelen

onderwerpen, het tijdstip en de locatie van de vergadering vermeld.
Artikel 11
11. 1
Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet
geschorst zijn, de donateurs alsmede diegenen, die daartoe door het bestuur-

en/ofde algemene ledenvergadering zijn uitgenodigd. Een geschorst lidheeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn schorsing wordtbehandeld, en is bevoegd daarover dan het woord te voeren.

11.2

Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid één(l) stem in de
algemene ledenvergadering. Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere-

stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn-

11.3

stem. Een stemgerechtigdekan voor ten hoogstetwee (2) personen alsgevolmachtigdeoptreden.
Een eenstemmigbesluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij nietin vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen,-

11.4
11.5

dezelfdekracht als eenbesluit van de algemene ledenvergadering. Ditbesluit kan ook schriftelijktot standkomen.
De voorzitter bepaalt de wijze waaropde stemmingenin de algemene
ledenvergaderingwordengehouden.
Alle besluitenwaaromtrentbij de wet ofbij deze statuten geengroten
meerderheidis voorgeschreven, worden genomenbij volstrekte meerderheidvan de uitgebrachtestemmen. Bij stakingvan stemmen over zakenis hetvoorstel verworpen. Stakende stemmen bij verkiezingvanpersonen, danbeslist het lot. Indienbij verkiezingtussenmeer dantweepersonendoorniemand eenvolstrekte meerderheidis verkregen wordt herstemdtussendetwee personen, die het grootste aantal stemmenkregen, zo nodigna
tussenstemmmg.

Artikel 12

12. 1

12.2

12. 3

De algemene ledenvergaderingenwordengeleid door de voorzitter of, bijdiens afwezigheid, door het langstzittende aanwezige bestuurslid. Zijn geenbestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.Het door de voorzitter ter algemeneledenvergaderinguitgesprokenoordeelomtrent de uitslag van een stemming, is beslissend. Het zelfde geldt voor deinhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een nietschriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt echteronmiddellijkna hetuitsprekenvan het oordeel van de
voorzitter dejuistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemmingplaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, eenstemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemmingvervallen de rechtsgevolgenvan de oorspronkelijke stemming.
Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen
gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezenpersoon. Deze notulen worden in de zelfde of in de eerstvolgende algemeneledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en desecretarisvan die vergaderingondertekend.

Jaarrekenin

Artikel 13
13. 1
Jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar, behoudens
verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering met tenhoogste vier (4) maanden, maakt het bestuur eenjaarrekening op en legtdeze voor de leden ter inzage ten kantore van de rechtspersoon. De
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13. 2

jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering die hetbestuur uiterlijk één(l) maand naafloop van determijn doet houden.Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de-

ondertekening vaneenofmeerhunner, danwordtdaarvanonderopgavevanredenenmelding gemaakt. Naverloop van determijn kaniederlid'in rechte-

vorderen vande gezamenlijke bestuurders datzij dezeverplichtingen-

nakomen.

13. 3

Derechtspersoon zorgtdatdeopgemaaktej aarrekeningvanafdeoproep-

voor dealgemene ledenvergadering te zijnenkantore aanwezigis.

Bestemmin winst

Artikel 14

14. 1

Dewinst staatter beschikking vandealgemene ledenvergadering, diedezegeheel kanuitkeren aandeleden ofkantoevoegen aanhetvermogen vande-

coöperatie.
Statutenwijziging
Artikel 15

15. 1

Wijzigingvandestatuten kan slechts plaatsvinden dooreenbesluit vande-

algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met demededeling dat15.2

wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

Diegenen diehierbij hebben opgeroepen moeten tenminste vijf (5) dagen_

voor de dagvandevergadering eenafschrift vanhetvoorstel/waarin de
voorgestelde statutenwijziging woordelijk is opgenomen, op een daartos

geschikteplaatsvoordeledenterinzageleggen,totnaafloopvandedag,-

15.3

15.4

waarop de vergadering werd gehouden.

Tot wijziging van de statuten kandoorde algemene ledenvergadering-

slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste drie vierds
(3/4e) van het aantal uitgebrachte stemmen.
De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte-

is opgemaakt. Iedervan debestuursleden is bevoegd de akte van
15.5

15.6

statutenwijziging te doen verlijden.

Hetbepaalde indeleden l en2 isnietvantoepassing indien indealgemene-

ledenvergadering allestemgerechtigden aanwezigofvertegenwoordigd zijnenhetbesluittotstatutenwijzigingmetalgemenestemmenwordtgenomen-

De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte vanstatutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals-

dezenadewijzigingluiden, neerte leggentenkantore vanhet
Handelsregister vandeKamervanKoophandel.

Ontbindin envereffenin
Artikel 16

16.l

Hetbepaaldeinartikel 15leden l, 2, 3 en5 isvanovereenkomstige
toepassing op eenbesluitvandealgemene ledenvergadering tot ontbinding-

van de coöperatie.

16.2
16. 3
16. 4

De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoeldebesluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk inovereenstemming met het doel van de coöperatie.
De vereffening geschiedt door het bestuur.
Na de ontbinding blijft de coöperatie voortbestaan voor zover dit tot
vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven-

de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken enaankondigingen die van de coöperatie uitgaan, moeten aan haar naamworden toegevoegd de woorden "in liquidatie".

16. 5

De vereffening eindigt op hettijdstip waarop geen aande vereffenaarbekende baten meer aanwezigzijn.

16.6

De boekenenbescheidenvan de ontbondencoöperatiemoeten worden-

bewaard gedurende de wettelijke bewaartermijn. Bewaarder is degene di(
door de vereffenaarsals zodanigis aangewezen.
Re tementen

Artikel 17

17. 1

De algemene ledenvergadering kan een ofmeer reglementen vaststellen en-

wijzigen, waarinonderwerpen worden geregeld waarindoor dezestatutenniet ofniet volledig wordt voorzien.

17. 2

Eenreglement mag geenbepalingenbevatten, die strijdig zijnmet dewet ofmet deze statuten.

17. 3

Opbesluiten tot vaststelling entot wijzigingvaneenreglement is hetbepaalde in artikel 15 leden l, 2 en5 van overeenkomstige toepassing.-

Slotbepaling

Artikel18

18. 1

Aan de algemene ledenvergadering komen in de coöperatie alle

bevoegdhedentoe, dieniet door dewet ofdestatuten aanandereorganenzijn opgedragen.
Slotverklarin

Tenslotte verklaarden de verschenenpersonen:

I. datdeoprichters alslidtoetredentot decoöperatieendatdeoprichters benoemdworden tot eerste beshiursleden en wel:
a. als voorzitter: de heer J. FRENS, voornoemd;

b. als secretaris: de heer W.H. B. BARTELDS, voornoemd;

c. alspenningmeester: deheerP.J.D. SAP,voornoemd.
II. dat het eerste boekjaar van de coöperatie eindigt per eenendertig decembertweeduizend eenentwintig (31-12-2021).
Slot van de akte

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE is verleden te Haarlem op de datum als in hethoofd van dezs
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akte is vermeld.

Dezakelijke inhoudvan dezeakte is aandeverschenen personen meegedeeld entoegelicht.

Deverschenen personen hebben verklaard tijdig van de inhoud van de akte te hebben-

kemüsgenomen, daarmee in te steinmen enop volledige voorlezing geenprijs testellen.

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenenpersonen en mij, notaris, ondertekend.

Volgt ondertekening.
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