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reglement
is eenaanvulling
vande Coóperatie
Dithuishoudelijk
op de Statuten
Wij Duuzaam
U.A.en magnietin tegenspraakzijn
metdezeStatuten.
Waardit bijtoepassing
in de
Staphorst
praktijk
altijdvoorrang
bovenhethuishoudelijk
tochhetgevalblijktte zijn,hebbende Statuten
reglement.
lnhoudsopgave:
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Artikel2: Algemene
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vanhetBestuur
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Artikel8: Wijziging
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Artikel9: Slotbepalingen
Begrippen
1. DeCoóperatie:
de Coóperatie
Wij DuuzaamStaphorst
U.A.,gevestigd
te Staphorst
ingeschreven
Zwolleondernummer71285512.
bijde KamervanKoophandelte
2. De Statuten:
de Statuten
vande Coóperatie,
zoalsvastgelegd
in eenaktegepasseerd
op 28
maart2018bijnotarisRitsmate Staphorst.
hetBestuur
vande Coóperatie
als naderbeschreven
in artikel10vande Statuten
3. HetBestuur:
vande Coóperatie.
4. Bestuurder(s):
de LedenvanhetBestuur
5. Lid/Leden:
eenLid/ de Ledenvande Coóperatie.
personen
6. Donateur:
diegeenlidzijn,maarjaarlijkseenvrijwillige
bijdrage
voldoenen zo de
in haardoelstelling
Coóperatie
ondersteunen.
7. (Algemene)
vergadering:
eenvergadering
vande Ledenvande Coóperatie,
Algemene
genoemd
(ALV)in artikel15
Vergadering
en naderbeschreven
alsAlgemene
Ledenvergadering
vande Statuten.
Ledenen/ofdonateurs
vande Coóperatie
vanhetBestuur
8. Werkgroep:
dieop voorspraak
of de
Vergadering
Algemene
eenonderwerp
uitwerken
of uitdiepen.
in hetkadervanhetrealiseren
vande Coóperatie
9. Projecten:
activiteiten
vande doelstellingen
B.V:de besloten
is opgericht
10.WUWindenergie
Staphorst
vennootschap
diedoorde Coóperatie
en
in standwordtgehouden
en daarvoor
om hetWindpark
Staphorst
te realiseren
en te exploiteren
De besloten
vennootschap
is gevestigd
bij
alsrisicodrager
optreedt.
te Staphorst
en ingeschreven
De besloten
vennootschap
wordt
de KamervanKoophandel
te Zwolleondernummer71595791.
verdervermeldalsWWS BV.
11. Gedragscode:
regelsdietot doelhebbenintegergedragvan Bestuurders
en anderebetrokkenen
te bevorderen.
12. Privacyverklaring:
zoalsdezevermeldstaatop de websitevande Coóperatie
de verklaring
vangegevens
vanpersonen
in hetkadervanonzedienstverlening.
omtrenthetverwerken
Hiermee
wilde Coóperatie
voldoenaande bepalingen
vande AVG.
13.Verklaring
vanhetministerie
vanVeiligheid
OmtrenthetGedrag(VOG):is eenverklaring
en
geenbezwaar
waaruitblijktdathetgedragvaneenpersoonin hetverleden
vormtvoorhet
Justitie
vervullen
vaneenspecifieke
taakof functiein de samenleving.
Degedefinieerde
begrippen
diehiernaalszodanigmeteenhoofdletter
wordenaangeduid
hebbende
voormelde
Gedefinieerde
kunnenzonderverliesvande inhoudelijke
betekenis
in
betekenis.
begrippen
wordengebruikt.
enkelvoud
of meervoud
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en donateurs
AÉikel1 - Leden,lidmaatschap
op de artikelen
2 Um7 en 15Um19vande Statuten.
Ditartikelis eenaanvulling
personen
(zowelminder-als meerderjarig)
is toegankelijk
voornatuurlijke
1.1. Hetlidmaatschap
en
personen
Natuurlijke
dienenwoonachtig
en rechtspersonen
rechtspersonen.
dienengevestigd
te zijnin de Gemeente
Staphorst.
vertegenwoordigd
1.2. Minderjarige
Ledenwordenin de.Coóperatie
doorhunwettig
vertegenwoordiger.
kanmeerdere
minderjarige
Ledenvertegenwoordigen,
maarkrijgt
1.3. Eenwettigvertegenwoordiger
Ledendie hij/zijvertegenwoordigt.
maximaal
éénstemvooralleminderjarige
indienmenna aanmelding
eenschriftelijke
vanhet
1.4. Menis lidvande Coóperatie
bevestiging
heeftontvangen,
de contributie
heeftbetaalden is ingeschreven
in het
lidmaatschap
ledenregister.
vanlid 1.1vanditartikelen op grondvan
om,in afwijking
1.5. HetBestuurheeftde bevoegdheid
motivatie,
natuurlijke
en rechtspersonen
eenbijde aanmelding
bijgevoegde
buitende
Gemeente
Staohorst
als lidtoete laten.
'1.6. Hetlidmaatschap
kanwordenbeëindigd
doorschriftelijke
bericht,
waaronder
ookverstaan
vande Coóperatie.
Er is eenopzegtermijn
van
wordteenberichtperemail,aanhetsecretariaat
jaarwaarinde beeindiging
vanhetkalender
vanhetlidmaatschap
eenmaand.De contributie
plaatsvindt
blijftverschuldigd.
genoemde
inleggeld
vanLedenbedraagt
nuleuro
1.7. Hetin artikel7 lid 1 suba vande Statuten
genoemde
perjaar.De in artikelTlid 1 subb vande Statuten
rentevergoeding
en overige
is nietvantoepassing.
voorwaarden
jaarhjkse
genoemde
bijdrage
bedraagt
vande
1.8. De in artikelTlid2 vande Statuten
bijaanvang
jaar.
per
wijziging
van
Een
dejaarlijkse
bijdrage
wordtvastgesteld
doorde
Coóperatie
tieneuro
ALV.
zijnbuitende gemeente.
í.9. Donateurs
mogenwoonachtig
of gevestigd
jaarlijkse
genoemde
donateursbijdrage
1.10. De in artikel2 lid5 vande Statuten
bedraagt
bij
vandejaarlijkse
vande Coóperatie
minimaaltien
europerjaar.Eenwijziging
bijdrage
aanvang
wordtvastgesteld
doorde ALV.
kanwordenbeëindigd
doorschriftelijke
bericht,
waaronder
1.11. Hetdonateurschap
ookverstaan
vande Coóperatie.
Er is eenopzegtermijn
van
wordteenberichtperemail,aanhetsecretariaat
jaarwaarinde beëindiging
vanhet
vanhetkalender
eenmaand.Dedonateursbijdrage
plaatsvindt
blUft
verschuldigd.
donateurschap
geïnd.
wordtin het1ekwartaalvan
1.12. De bijdrage
vanLedenen Donateurs
eenkalenderjaar
Artikel2 - Algemene(Leden)vergaderingen
14,15en 19vande Statuten.
Ditartikelis eenaanvulling
op de artikelen
perjaar
2.1. HetBestuur
eenAlgemene
Ledenvergadering
draagtet zorgvoordater minimaal
jaarvergadering
gehouden
na afloopvanhetboekjaar
wordtnamelijk
de
binnenzesmaanden
conformartikel14vande Statuten.
gebruikmaaktvanmogelijkheid
wordt
tot uitstel,
WanneerhetBestuur
op grondvande Statuten
ditvoorafgemeldaande Ledenmetopgaafvanreden.
plaatsaande
Vergadering
2.2. De uitnodiging
vooreenAlgemene
aande Ledenvindtschriftelijk
waaronder
ookwordt
vande ledenvolgenshetledenregister,
conformde Statuten
adressen
peremailaanhetemailadres
vande ledenvolgenshet
verstaan
eendigitaleuitnodiging
meteventueel
bijbehorende
ledenregister.
Op verzoekvanLedenwordteenuitnodiging
vergaderstukken
schriftelijk
op papieraanLedenverstrekt.
(ALV)bevatin iedergevalde volgende
agendapunten:
2.3. De agendavoordejaarvergadering
a) opening;
b) notulen
vorigevergadering,
voorzitter
de inhoudvanhette voerenc.q.gevoerde
beleid;
c) jaarrede
betreffende
vande Coóperatie
d) jaarverslag
vande
verslagvande Coóperatie
overhetafgelopen
boekjaar
onderoverlegging
e) financieel
verliesen winstrekening
overen de balansultimodatjaar;
voorhetlopendeboekjaar;
0 begroting
s)rondvraag;
h) sluiting.
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in eenALVaande ordekomen:
kunnende volgende
agendapunten
2.4. Daarnaast
a) benoeming
kascontrolecommissie
c.q.accountantscontrole;
in de Bestuursorganen;
in eventuele
vacatures
b) voorziening
jaarlijkse
voorhetlopendeboekjaar;
bijdrage
ledenen donateurs
c) vaststelling
Bestuurders,
d) bezoldiging
zoalsgenoemdin artikel13 lid3 en 4 vande Statuten;
e) besluiten
f) anderevoorstellen
vanhetBestuur.
Artikel3 - Stemrechtin de AlgemeneLedenvergadering
16vande Statuten.
Ditartikelis eenaanvulling
op de artikelen
Ledenhebbendirectstemrecht
in de vergaderingen
vande Coóperatie.
3.1. Alleenmeerderjarige
vertegenwoordigd
wordendoorzijnwettigveÉegenwoordiger
lidkanuitsluitend
3.2. Eenminderjarig
stemrecht.
en heeftdusindirect
Ledenkunnenbijafwezigheid
op de vergadering
eenvolmacht
afgevenaaneen
3.3. Meerderjarige
(perondertekende
briefof e-mail)kenbaar
anderlid.Ditdoenzij doorditschriftelijk
te maken
vaneigenvoor-en achternaam
aanhetBestuur
vanWij DuuzaamStaphorst,
ondervermelding
wordtverleend.
vanhetlidaanwiede volmacht
en voor-en achternaam
geldtalsvertegenwoordiging
in de zinvanvoorgaande
lidvan
3.4. Eenwettigevertegenwoordiging
ditartikel.
Ledenkanin een
vantweeof meerminderjarige
3.5. Eenwettigvertegenwoordiger
maximaal
vooralleminderjarige
Ledendie hij/zij
ledenvergadering
éénstemuitbrengen
vertegenwoordigt.
persoonheeftop uitnodiging
van
3.6. Donateurs
en eeniederandertotde vergadering
toegelaten
Zij hebbengeenstemrecht.
de voozittergelegenheid
te sprekenin de vergadering.
heefthetlidde keuzeuitdriemogelijkheden:
voor,tegenof onthouding.
3.7. Bijhetstemmen
vindtplaats:
Hetstemmen
o dooracclamatie;
(metbehulpvande presentielijst);
o hoofdelijk
o schriftelijk.
3.8. Bijhoofdelijke
stemming
telthetBestuur
de stemmen
aande handvande presentielijst.
Bij
het
Bestuur
een
stemcommissie
voorhetvezamelenvande
3.9.
schriftelijke
stemming
benoemt
De stemcommissie
brengtde
uitgebrachte
stemmenen de controle
op geldigheid.
Devoorzitter
maaktvervolgens
stemmingsuitslag
ter kennisvande voorzitter.
de uitslagbekend
aande Leden.
AÉikel4 - Takenen bevoegdheden
van het Bestuur
Ditartikelis eenaanvulling
op artikel10Vm'13vande Statuten.
4.1. HetBestuur
is verantwoordelijk
besluiten
te nemendie nodigzijnom
en bevoegd
om zelfstandig
werkzaam
Ditgeldtvoorallebesluiten,
de Coóperatie
te houdenen de doelennate streven.
zijnin de Statuten.
behoudens
de beperkingen
diegenoemd
vande
4.2. Detaakverdeling
wordtmetinachtneming
vande bepalingen
binnenhetBestuur
reglement
vastgesteld.
Statuten
en vanhethuishoudelijk
doorhetBestuur
reglement
4.3. HetBestuur
kanbinnende bepalingen
vande Statuten
en hethuishoudelijk
reglementen
opstellen.
aanvullende
4.4. HetBestuurkanuit haarmiddeneenlidmetspeciale
opdrachten
belasten.
De metdezefunctie
normenvergoed.
samenhangende
kostenwordenbinnenredelijke
4.5. HetBestuur
zaler voorzorgdragen
datde tenbehoeve
vaneenBestuursof commissiefunctie
gemaakte
werkelijke
en aantoonbare
kostenbinnenredelijke
normenvolledig
wordenvergoed.
4.6. Leden,diebinnende Coóperatie
vervullen
en nalatigzijnin hetvoldoen
eenBestuursfunctie
jegensde Coóperatie
kunnenop gronddaarvanbijbesluit
verplichtingen
aanhun(financiële)
wordenontheven.
vanhetBestuur
uithunBestuursfunctie
vanhaartakeneenvergoeding
welkebij
4.7. HetBestuurkanvoorde uitoefening
ontvangen,
reglement
wordenvastgelegd.
Jaarlijks
kanindiengewenst
eenvoorstel
aande ALVvoordeze
vergoeding
wordengedaan.
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4.8. HetBestuur:
vande Coóperatie
metal haaractiviteiten
en is
4.8.1. HetBestuurheeftalstaakhetbesturen
voorhetgoedfunctioneren
vande Coóperatie.
hierdoor
verantwoordelijk
4.8.2. HetBestuur
neemtBestuursbesluiten.
over
vande Coóperatie
tot€ 25.000.Voorbesluiten
4.8.3. HetBestuurbeslistoveruitgaven
uitgaven
bovendit bedragis hetbestuuralleenbevoegdindienhetbetreffende
in de begroting
diedoorledentijdenseenALVis
onderwerp
reedsis opgenomen
vastgesteld.
vertegenwoordiging
vanuitde Coóperatie
in
streeftnaareenoptimale
4.8.4. HetBestuur
gebruikgemaaktvande
Hierbijwordtzoveelmogelijk
werkgroepen
of deelactiviteiten.
juistekwaliteiten
kunnenledenzich
voordejuistewerkgroep.
Omditte realiseren
Werkgroepen
zijnadvies
kandidaat
en beslisthetBestuur.
stellenvoorwerkgroepen
gevend.
metexternen
vande
vertegenwoordigt
in contacten
de belangen
4.8.5. HetBestuur
Coóperatie.
vertegenwoordigt
en neemtnamensde Coóperatie
besluiten
als
4.8.6. HetBestuur
vande ondernemingen
diezij(mede)opricht.
aandeelhouder
vande geheleachterban.
vertegenwoordigt
de belangen
4.8.7. HetBestuur
metde achterban.
4.8.8. De Bestuurders
dragenbijaaneengoedecommunicatie
wijzebijaanhetsuccesvande Coóperatie
en
4.8.9. De Bestuurders
dragenop constructieve
haaractiviteiten.
nieuwemogelijkheden,
beoordelen
of de doorLedenaangedragen
4.8.10.De Bestuurders
passenbinnende doelstellingen
vande Coóperatie
en of deze
activiteiten
en initiatieven
te
voldoende
draagvlak
hebbenonderledenom daarvoor
eenactievewerkgroep
volgensartikel7 vanhethuishoudelijk
reglement.
formeren
4.8.11.HetBestuurlegtverantwoording
af aande leden,ondermeerin de ALV.
4.9. Devoozitter:
4.9.1. Heeftalgemene
leidingvande Coóperatie.
4.9.2. GeeftleidingaanhetBestuur.
de Coóperatie
naarbuitentoe.
4.9.3. Vertegenwoordigt
instanties.
4.9.4. Overlegt
metofficiële
voorBestuurders
4.9.5. ls heteersteaanspreekpunt
4.9.6. Leidtde Bestuursvergaderingen.
wordengenomen
in overeenstemming
metde wet,de
4.9.7. Zieteroptoedatbeslissingen
reglement
en eventuele
anderevoonrvaarden
diet.b.v.de
Statuten,
dit huishoudelijk
wordenafgesloten.
Coóperatie
en haaractiviteiten
huntakennaarbehoren
vervullen
en spreekthenhierop
4.9.8. Zieteroptoedat Bestuurders
aanindiendit niethetgevallijkt.
4.10. Depenningmeester:
vande Coóperatie.
4.10.1.Voertde financiële
administratie
vande financiële
administratie,
metnamein gevalvan
4.10.2.Waarborgt
de continuïteit
opvolging.
4.10.3.Steltfinancièle
overzichten
op
gedeelte
vanhetjaarverslag.
4.10.4.Maakthetfinanciêle
spaarrekeningen,
beleggingen
en
4.10.5.Beheert
de kas,de bankrekeningen
en de eventuele
investeringen.
inkomsten
en voertop dezeactiviteiten
tussentijds
en na afronding
4.10.6.Begroot
en uitgaven
uit.
financiêle
controle
4.10.7.Beslist
zelfstandig
overuitgaven
tot€ 1.000.
instemming
vanhetdagelijks
bestuurmetbetrekking
tot
4.10.8.Beslistmetvoorafgaande
zakentot € 5.000.
daartoeomschreven
vallenbinnendejaarbegroting,
de kaders
4.10.9.Beoordeelt
of gedaneuitgaven
en declaraties
gemaakte
vanprojectbudgetten
en/ofde in Bestuursvergaderingen
afspraken.
werkgroepen
om voorbepaalde
tijdingestelde
en projectgroepen
4.10.10.Neemthetinitiatief
te verlenen.
decharge
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4.11. Desecretaris:
vermeld:
4.11.1.Maaktvanelkevergadering
eenverslagwaarinminimaal
.
Dedatumen plaatsvande vergadering.
o
Bestuurders.
Deaanwezige
en afwezige
o
Degenomenbesluiten.
vande Coóperatie.
4.11.2.Maakthetjaarverslag
rechtstreeks
4.11.3.Ontvangt
allebinnenkomende
correspondentie,
of viaandereBestuurders.
posUmail,
waarnodigandere
4.11.4.Neemtkennisvanen behandelt
de inkomende
schakelt
Bestuurders
in om de posUmail
te behandelen
en verzorgt
de daaruitvoortvloeiende
correspondentie.
documenten.
4.11.5.Archiveertallerelevante
vande Coóperatie.
4.11.6.Beheert
en documentenuitwisseling
de dataopslag
kunnenmetinstemming
vanhet
4.11.7
. Uitvoering
vanbepaalde
takenvande secretaris
personen.
Bestuur
wordengedelegeerd
aandaartoeaanwezen
4.12. Algemene
Bestuurders
en Bestuurstaken
7 Leden.Afhankelijk
vande
4.12.1.HetBestuurbestaatminimaal
uit3 en maximaal
kunnenalgemene
Bestuurders
worden
hoeveelheid
werkdiehetmoetverrichten
vindtplaatsvolgensde voorwaarden
zoalsbeschreven
in
Dezebenoeming
benoemd.
de Statuten.
vande overigetakenzoals:
4.12.2.Dealgemeen
Bestuurders
dragenmedebijin hetuitvoeren
.
kennismetbetrekking
totduurzame
Inbrenginhoudelijke
energie.
.
Inbrenginhoudelijke
kennismetbetrekking
tot participaties.
r
Internecommunicatie.
o
Externe
communicatie.
o
Leden-endonateursactiviteiten.
.
Ledenwerving.
.
Contacten
metcontractpartijen.
o Contacten
metexternebelanghebbenden.
.
Toezicht
waarinde gegevens
vande Ledenen
op beheervanhetledenregister,
donateurs
wordenbijgehouden
o
Beheervande website.
.
Overige
communicatiemiddelen
en -kanalen.
Bestuur
Artikel5 - Kandidaatstelling
vaneen(ofmeer)vacature(s)
binnen
HetBestuur
steltde Ledentijdigin kennisvanhetbestaan
HetBestuur
kanookzelÍeen
hetBestuur
en nodigthenuittot hetdoenvaneenvoordracht.
voordracht
doen.
moetschriftelijk
wordeningediend
en weluiterlijk
tienwerkdagen
5.2. Eenvoordracht
br1hetBestuur
geagendeerd
Ledenvergadering
waarinde benoeming
van Bestuurder(s)
voorde Algemene
staat.
verklaring
vande voorgedragen
5.3. Eenvoordracht
dientvergezeld
te gaanvaneenschriftelijke
waarinde kandidaat
zichbereidverklaart
eeneventuele
benoeming
kandidaat,
te aanvaarden.
5.1.

Artikel6 - Gedragscode
vande beginselen
vannon6.1. De Coóperatie
maaktgebruikvaneengedragscode
ter bewaking
metalsachterliggende
doelstelling
discriminatie,
transparantie
en objectiviteit,
de goede
Wij Duurzaam
te bevorderen
en te beschermen.
reputatie
vande Coóperatie
Staphorst
6.2. In de gedragscode
wordtvastgelegd
welkefunctionarissen
binnende Coóperatie
en binnende
vande gedragscode
doorhaaropgerichte
rechtspersonen
eenexemplaar
ondertekenen
bijhun
zullenhouden.
aantreden
en daarmee
verklaren
datztlzichhieraan

Da tum1: 1juni2019

5-

Huishoudelijkreglement
GoóperatieWij DuurzaamStaphorstU.A.

*,'":,':i

0 u u r z a am
Staphorst

Projectgroepen
en Commissies
AÉikel7 - Werkgroepen,
instellen
voorhetorganiseren
Projectgroepen
en Commissies
7.1. HetBestuurkanWerkgroepen,
vanwerkzaamheden
of projecten
diebijdragen
aande realisering
vande
en uitvoeren
genoemd.
Ze wordenallen"groepen"
vande Coóperatie.
doelstellingen
pergevalvastgesteld.
wordtdoorhetBestuur
en omvangvaneenwerkgroep
7.2. Desamenstelling
groep
niet-leden
zryn,
vanwege
hun
kennis,ditter
kunnen.ook
b.v.
specifieke
7.3. De Ledenvaneen
goedkeuring
vanhetBestuur.
vande
Zij bewaakthetgoedfunctioneren
7.4. lederegroepbenoemtuithaarmiddeneenvoorzitter.
groep,verzorgen
methetBestuur
en de andereorganen
vande Coóperatie
en
de contacten
vande groep.
verslaguitaanhetBestuur
overde activiteiten
en resultaten
brengen
wordendoorhetBestuuringesteld,
krrlgen
hunopdracht
vanhetBestuur
en zijn
7.5. Degroepen
verschuldigd
aanhetBestuur.
rekening
en verantwoording
namensde Coóperatie
naarbuiten,tenzijdaarover
voorafvan
7.6. Groepen
tredennietzelfstandig
vanhetBestuur
vooris verkregen.
hetBestuurmondelinge
of schriftelijke
toestemming
ingangontbinden
of eenindividueel
lidvande
7.7. HetBestuurkaneengroepmetonmiddellijke
vanzijntakenontheffen.
werkgroep
Artikel8 - Wijziginghuishoudelijkreglement
in hethuishoudelijk
reglement
kunnenuitsluitend
wordenaangebracht
bij besluit
8.1. Wijzigingen
Vergadering.
Vergadering
waarineen
vande Algemene
Op de agendavandeAlgemene
duidelijk
mededeling
te wordengedaan.
voorstel
totwijziging
aande ordekomt,dientdaarvan
vanhethuishoudelijk
reglement
is voorbehouden
aanhet
totwijziging
8.2. Hetdoenvanvoorstellen
in te dienenbij
vande Leden,zulksdoorde Ledenschriftelijk
Bestuur,
eventueel
op voordracht
Algemene
Vergadering.
hetBestuur
uiterlijk
14dagenvóórde eerstkomende
vanhethuishoudelijk
reglement,
draagter zorgvoordateenvoorstel
totwijziging
8.3. Desecretaris
wordtmeegezonden
metde
waarinde voorgestelde
wrlzigingen
woordelijk
zijnopgenomen,
zalwordenbehandeld.
Vergadering
waarinhetwijzigingsvoorstel
agendavoorde Algemene
vande
vanhethuishoudelijk
reglement
behoefttenminste
twee/derde
8.4. Eenbesluittotwijziging
in eenvergadering
waarintenminste
twee/derde
vande Leden
uitgebrachte
stemmen,
igd is.
tegenwoord
ig of vertegenwoord
Indienditquorumnietwordtbereikt,
moetde voozitterde vergadering
schorsen
en eennieuwe
vanhet
vergadering
uitschrijven.
In dezevergadering
zijnallebesluiten
totwijziging
huishoudelijk
reglement
meteengewonemeerderheid
vande alsdangeldiguitgebrachte
hetquorumdervergadering,
rechtsgeldig.
stemmen,
ongeacht
AÉikel9 - Wijzigingenin contactgegevens
verplichten
zichwijzigingen
vanhungegevens,
zoalsnaam,adres,
9.1. De Ledenen donateurs
faxnummer,
e-mailadres,
IBAN/bankrekeningnummer
en anderezakendie
telefoonnummer,
of donateurschap,
onmiddellijk
doorte geven
verbandkunnenhoudenmethunlidmaatschap
aande Coóperatie.
gegevens
vantoepassing.
is de Privacyverklaring
9.2. Op de in hetvorigelidgenoemde
Artikel10 - Slotbepaling
vanenigebepaling
van
10.1. In allegevallen
waarinverschil
vanmeningbestaatoverde toepassing
hethuishoudelijke
reglement
beslisthetBestuur

Vastgesteldop de ledenvergadering
d.d
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