
Op drieentwintig december --_______~----------------------

negentienhonderdzesennegentig ------------~---------------
verschene~ voor mij, Mr. , notaris --
ter standplaats : ___________________________________ 

1. de heer , ondernemer, geboren te 
 op 

, legitimatie: paspoort, nummer , afgege-
ven te Haogezand-Sappemeer op vierentwintig december --
negentienhonderdéénennegentig; ----------------

2. mevrouw , ondernemer, geboren te  -
op

, legitimatie: paspoort, nummer , afgegeven. 
te Haogezand-Sappemeer op elf oktober negentienhonderd-
zesennegentig; ----------------------------------------

 
), met elkaar  
. ---------------------------------------------------

De comparanten hebben verklaard bij deze als cobpera~ie oF 
te richten een v~reni.ging, waarvan de statuten luiden als 

volgt. --------------------------------------------------- 
-----~------------------STATUTEN ------------------------ 

----------------------- Definni~ies -----------------------
-----------------------Artikel 1 -----------------------

In deze statuten wordt verstaan onder: -------------------

a. "cooperatie": na te noemen codperatie; ----------------

b. "het vakantiepark": het vakantiepark "RecY•eatíe-Bunga-

lowpark "De Leine"", gelegen t~ Kropswol.de, gemeente Hoo-

gezand-Sappemeer; ----------------------------------------

c. "de gebruikseenheid": elk perceel grond in het vakan- -

tiepark waarop een bungalow is of zal worden gebouwd; ----

d. "gemeenschappelijke zaken": de gemeEnschappelijke wegen 

en het water, mandelig eigendom van de leden der coápera-

tie, welke een gebruikseenheid in eigendom hebben; -------

e. "lid": ieder die lid is van de coáperatie; ------------

f. "lidmaatschap": de rechtsverhouding tussen een lid en 

de coápera~ie; -------------------------------------------

g. "gebruiker": degene, die krachtens een overeenkomst met 

een lid - derhalve anders dan krachtens het lidmaatschap -

het recht heeft op het mede-gebruik en nut van de gemeen-

schappeli~ke zaken en het genot van. de door de cooperatie 

te verlenen diensten als omschreven in het reglement; ----

h. "algemene vergaderïng": de algemene vergadering van de 

leden; ----------------------------------------------------

i. "het bestuur": het bestuur van de cooperatie; ----------

j. "het reglement": het op grand van het bepaalde in -----

artikel 22 van deze statuten vastgestelde reglement. ----- 

------------------- Naam, zetel en duur ------------------ 

----------------------- Artikel 2, -----------------------

1. De cooperatie draagt de naam: Coáperatie Recreatie-Bun-

galowpark "De Leine" U.A. ------------------------------

2. Zij is gevestigd ta Kropswolde, gemeente Hoogezand-Sap-

pemeer en is aangegaan voor onbepaalde tijd. ----------



1. Het doel van de cotipé~átïe is, in het daartoe ten be- -
hoeve van haar leden uit te oefenen bedrijf, te voor- -
zien in stoffelijke belangen (in de ruimste zin des ---
wooxds) van haar leden, door: ------------------------_ 
": het beheren van de gemeenschappelijke zaken, waaron-

der in ieder geval dient te worden verstaan het in 
behoorlijke staat van onderhoud houden en het be- --
hoorli~k doen functioneren van die gemeenschappelij-
ke zaken, alles met inachtneming van het daaromtrent 
bepaaléie in àeze statuten en het reglement; -
het verrichten en bevorderen in de meest uitgebreide 

• zin van al hetgeen met het vorenstaande in direct of 
indirect verband staat of in het belang van haar ---
leden noodzakelijk of gewenst is. ------------------

________________ Verenigingsjaar en boekjaar ------------- 
----------------------- Artikel 4. -----------------------
Het verenigings- en boekjaar valt samen met het kalen- ---
derjaar. --------------------------- 
------------------------- Leden -----------_-__----------- 
----------------------- Artikel 5 -----------------------
Leden van de cooperatie zijn de eigenaren van de gebruiks-
eenheden. Voor elke verkochte gebruikseenheid wordt een --
1id in de cooperatie geïntroduceerd. ---------------------
Zolang niet voor elke gebruikseenheid een lid is geintro-
duceerd komen aan de oprichters toe alle rechten en ver- -
plichtingen die voortvloeien uit het desbetreffende lid- -
maatschap. ----------------------------------------------- 
---------------------- Lidmaatschap _______--------------- 

----------------------- Artikel 6. -----_____-------------
1. Ean lidmaatschap met de daaruit voortvloeiende rechten 

is ondeelbaar, zodat al die rechten slechts te zamen --
kunnen worden overgedragen danwel kunnen overgaan. ----

2. Het lidmaatschap is vatbaar voor vervreemding en gaat -
over door vererving, doch niet anders dan onder gelijk-
tijdige vervreemding of overgang van de eigendom van de 
gebruikseenheid of gebruikseenheden, waarop het lid- --
maatschap betrekking heeft. ---------------------------

3. Een lid kan zijn lidmaatschap slechts door opzegging --
beëindigen, indien een ander met ingang van de dag ----
waartegen is opgezegd in zijn plaats treedt als lid. --

4. Een lidmaatschap kan aan meer dan één persoon te zamen 
toekomen. Indien een lidmaatschap aan meer dan één ----
persoon te zamen toekomt, worden in deze statuten en --
het reglement die personen te zamen ook lid genoemd. --

,~~:--'Voor het geval een lidmaatschap aan meer dan één ------
persoon tezamen toekomt, is ieder van die personen ----
hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit dat lidmaatschap 
jegens de coé5pera~ie voortvloeiende verplichtingen en -

dient ieder van die personen zich hoofdelijk jegens de 
ootiperatie te verbinden tot nakoming van alle door die 



personen met de cooperatie aan te gane verbintenissen. 

Die personen kunnen voorts hun uit dat lidmaatschap ---
voortvloeiende rechten om een algemene vergadering bij 

te wonen en daarin hun stem uit te brengen slechts ----
uitoefenen door een door hen schriftelijk al of niet --
uit hun midden aangewezen gevolmachtigde, mits de par-

sonalia van die gevolmachtigde, alsmede de aan hem ----

verstrekte volmacht schriftelijk aan het bestuur zijn -

overgelegd. 
-------------------------------------------

--- Aansprakeli~kheid --------------------- 

----------------------- Artikel 7 -----------------------

De leden zijn niet aansprakelijk voor de schulden van de -

co~peratie, noch tijdens hun lidmaatschap noch later, nocr 

voor een tekort ingeval van een ontbinding of gerechtelij-

ke vereffening. ------------------------------------------ 

--------------------- Ledenregister ---------------------- 

----------------------- Artikel 8. -----------------------

1. Hei bestuur houdt nauwkeurig een ledenregister aan, ---

waarin alle leden zijn opgenomen. ---------------------

2. Ten aanzien van leden-rechtspersonen wordt tevens inge-
schreven degene die namens de rechtspersoon deze zal --

vertegenwoordigen, bij gebreke waarvan de rechtspersoor. 

onbevoegd is enig recht jegens de vereniging uit te oe-

fenen. ------------------------------------------------

3. Bij het huishoudelijk reglement kunnen nadere regels --

gesteld worden ten aanzien van de inrichting en bijhou-

ding van het register, de gegevens die elk lid moet ---

verstrekken en het afgeven van afschriften of uittrek-

sels aan de leden. ------------------------------------ 

------------------ Geldelijke bijdragen ------------------ 

----------------------- Artikel 9 -----------------------

l. De gerechtigden tot de lidmaatschappen van de co~pera-

tie zijn verplicht de in het reglement als beheers- ---

kosten omschreven kosten bij te dragen en wel ieder van 

de eigenaren van een gebruikseenheid vaor een gelijk --

deel. -------------------------------------------------

2. Jaarlijks wordt door het bestuur eeg begroting van de -

beheerskosten van de coáperatze opgesield en ter vast-

stelling aan de algemene vergadering voorgelegd. ------

3. Elk lid is verplicht zijn deel van de beheerskosten bij 

wijze van voorschot te voldoen aan de cooperatie vóór -

de eerste werkdag van ieder jaar. ---------------------

Het bestuur kan besluiten deze jaarlijkse voorschotbij-

dragen in twee termijnen te doen betalen. -------------

4. Na afloop van elk boekjaar wordt ter berekening van de 

definitieve bijdrage, door elk lid verschuldigd, door 

het bomstuur een beheersrekening opgesteld voor dat ----

boekjaar en ter vaststelling aan de algemene vergode- -

ring voorgelegd. --------------------------------------

5. Voorzover de bijdrage, berekend volgens het bepaalde in 

de voorgaande leden het bedrag, bedoeld in lid 3, aver-

treft, is elk lid verplicht binnen twee maanden na de - 



vaststelling van de definitieve beheersrekening door dE 
algemene vergadering dit verschil aan de vereniging te 
voldoen, bij gebreke waarvan het betreffende lid, zo- -
lang het niet heeft betaald, een direct opeisbare boetE 
van tweehonderdvijftig gulden (f. 250,--) verbeurt voor 
elke maand of een gedeelte van een maand na ommekomst -
van de vorengenoemde termijn van twee maanden. --------

6. Bij vervreemding van de gebruikseenheid zijn de ver- --
krijger en het vroegere lid hoofdelijk aansprakelijk --
voor de verschuldigde voarschotbijdragen aIs bedoeld ir 
lid 3 van dit artikel en de daarop betrekking hebbende 
definitieve bijdragen als bedoeld in iid 4 van dit ar-
tíkel, die in het lopende of ín het voorafgaande boek-
jaar opeisbaar zijn geworden ot nog zullen worden. ----

7. A11een het vroegere l.id is aansprakelijk voor eventuelE 
extra voorsaho~bijdragen en de definitieve bijdragen --
die verschuldigd zijn als gevolg van de desbetreffende 
besluiten van de algemene vergadering die tot stand ge-
komen zijn in het tijdvak, gedurende hetwelk hij lid --
was. -------------------~------------------------------- 

------------------- Algemene vergadering ----------------- 
--_____.,____..__-_------ Artikel 10 ----------------------
1. Aan de algemene vergadering der.Ieden kamen alle be- --

voegdheden tos, die niet door de wet of de statuten aan 
andere organen zijn opgedragen. _______________________ 

2. Een eenstemmig besluit van a1J.e leden, ook al zijn deze 
niet in een vergadering bijeen, heeft dezelfde kracht -
als een basluit van de algsmene vergadering, mits op --
voorstel van het bestuur en schriftelijk genomen. ----- 

---------- Bijeenroeping algemene vergadering --__________ 

----------------------- Artikel 11. ----------------------
1. Het bestuur roept de algemene vergadering bijeen, zo --

vaak het dit wenselijk oordeelt of wanneer het daartoe 
valgans de statuten verplicht is. _____________________ 

2. De oproeping geschiedt schriftelijk door middel van een 

mededeling gericht aan het laatst bekend adres van elk 

lid, volgens het ledenregister. -----------------------

3. Op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aan-

tal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van tien --

procent der stemmen in de algemene vergadering, is het 

bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene 

vergadering op een termijn van niet langer dan vier we-
ken. --------------------------------------------------

4. Als aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg -

wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bij- -

eenroeping overgaan op de wijze genoemd in lid 2. -----
_______________ Stemrecht en besluitvorming -------------- 

----------------------- Artikel 12. ----------------------

1. Elk niet-geschorst lid heeft toegang tot de algemene -

vergadering en brengt daar zijn stem uit (stemgsrech-

tigd lid). -------------------------------------------

2. Een lid mist het stemrecht over zaken die hem, zijn --



echtgenoot o~ één van zijn bloed- of aanverwanten in -
de rechte lijn betreffen. ----------------------------
Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe --
gevolmachtigd ander lid laten uitbrengen. ---------___ 

3. De voorzitter en de secretaris van het bestuur of hun 
vervangers treden als zodanig ook op in de algemene --
vergadering -----------------------------------------

4. Elk besluit wordt genomen bij volstrekte meerderheid -
van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergaderins 
waarin tenminste een zodanig aantal leden aanwezig of 
vertegenwoordigd is, dat bevoegd is toi het uitbrenger 
van tenminste de helft der stemmen. ------------------
Blanco stemmen gelden als niet uitgebracht. ----------

5. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel ---
varworpen. Deze stemming geschiedt mondeling door ----
hoofdelijke omvraag van de voorzitter, tenzij de voor-
zitter schriftelijke stemming, als bedoeld in lid 6, -
wenselijk vindt. -------------------------------------

6. Over personen wordt steeds schriftelijk gestemd door -
middel van ongetekende, gesloten of dichtgevouwen ----
stembriefjes. Behaalt niemand de volstrekte meerder- -
heid van de geldig uitgebrachte stemmen, dan vindt eer 
tweede stemming plaats. Wordt aok dan geen volstrekte 
meerderheid behaald, dan vindt een herstemming plaats 
tussen de twee personen, die de meeste stemmen behaalt 
hebben. Zijn dit meer dan twee personen, dan wordt ---
vóór de herstemming door 1o~ing bepaald, welke persoor 
van de herstemming is uitgesloten. Heeft ook na de ---
herstemming niemand de volstrekte meerderheid behaald, 
dan beslist opnieuw het lat wie van de twee niet is --
gekozen. ---------------------------------------------

7. In alle gevallen mag ook bij wijze van acclamatie een 
besluit worden genomen, mits op voorstel van een of --
meer leden en geen stemgerechtigd lid zich hiertegen 
verzet. ----------------------------------------------

8. De voorzitter van de vergadering beslist over de gel-

digheid van een uitgebrachte stem e~ over de wijze, --
waarop geloot zal worden. ----------------------------

9. De voorzifter oordeelt eveneens over de vraag of de --
vergadering al dan niet een besluii heeft genomen en -

welke de inhoud is van een besluit over een voorstel, 

dat niet schriftelijk is vastgelegd. -----------------

10. Wordt echter dadelijk na het uitspreken van het in hei 

voorgaande lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan -

betwíst, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien 

de meerderheid der vergadering of, indien de oorspron-

kelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk is --

geschied, een stemgerechtigd lid dit verlangt. Door dE 

nieuwe stemming vervalt elk rechtsgevolg van de oor- -

spronkelijke stemming ------------------------------- 
----------- Jaarrekening.•Jaarverslag. Begroting --------- 

----------------------- Artikel 13. -------____-----------
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1. Het bestuur brengt op een algemene vergadering, te ----
houden binnen zes maanden na afloop van het vereni- ---
gingsjaar, zijn jaarverslag uit en doet, onder overleg-
ging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoor-
ding over zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerc 
beheer. -----------------------------------------------
Tevens maakt het bestuur een jaarrekening op, welke tez 
vaststelling wordt voorgelegd aan de algemene vergade-
ring, die het bestuur uiterlijk één maand na afloop var. 
de termijn doet houden. -------------------------------

2. Tegelijk met de in het eerste lid genoemde stukken ----
wordt aan de algemene vergadering ter goedkeuring -----
overgel.egd een begroting van de inkomsten en uitgaven -
over het nieuwe verenigingsjaar, tenzij deze reeds in -
een eerder vergacíering is vastgesteld. ----------------
Overschrijding van een uitgavenpost van de goedgekeurde 
begroting is slechts geoorloofd in zeer dringende ge- -
vallen, die geen uitstel gedogen. ---------------------

3. De opgemaakte jaarrekening wordt ondertekend door de --
bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meer 
hunner, dan wordt hiervan melding gemaakt onder opgave 
van redenen. ------------------------------------------

4. De algemene vergadering benoemd elk jaar een commissie 
van tenminste twee ].eden, die geen deel mogen uitmaken 
van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de jaarreke-
ning erg verdere jaarstukken an brengt aan de algemene -
vergadering verslag van haar bevinding schriftelijk ---
uit. --------------------------------------------------

5. De termijn genoemd in het eerste lid, kan door de -----
algemene vergadering met ten hoogste vijf maanden -----
worden verlengd. -------------------------------------- 

------------- Het bestuur. Benoeming. Ontslag ------------ 
----------------------- Artikel 14. ----------

1. Het bestuur van de cooperatie bestaat uit een oneven --

aantal personen van tenminste één en ten hoogste vijf, 
waarvan tenminste vier uit de leden door de algemene --

vergaderi.ng te benoemen en te allen tijde door deze te 
ontslaan. ---------------------------------------------

Het aantal 7.eden wordt vastgesteld door de algemene ---
vergaderíng met inachtneming van het hierna in lid 2 --

bepaalde. ---------------------------------------------

2. Indien het bestuur uit meer dan één persoon bestaat, --

hebben de oprichters tezamen te a11en tijde het recht -

één bestuurslid in het bestuur te benoemen. -----------

3. Tenzij de algemene vergadering een persoon in een -----

desbetreffende bestuursfunctie benoemt, bepaalt het ---

bestuur zelf welke bestuurder{s) in het bestuur de ----

functies van respectievelijk voorzitter, secretaris en 

penningmeester, alsmede hun vervangers, vervult/vervul-

len. --------------------------------------------------

De functie van secretaris en penningmeester kan door --

één persoon vervuld worden. ---------------------------
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_______________ gevoegdheíd van het bestuur --------------
______------------------ Ar-~ikel 15. -----------------------
1. Het bestuur is belast met het besturen van de coápera- 

tie en het is bevoegd alle rechtshandelingen te ver- --
richten, tenzij de statuten anders bepalen. -----------

2. Zonder toestemming van de algemene vergadering is het -
bestuur niet bevoegd tot het stuiten van avereenkoms~er 
tot het kopen, vervreemden of bezwaren van onroerende 
zaken of andere registergoederen, noch tot het sluiten 
van overeenkomsten waarbij de cooperatie zich als borg 
of hoofdelijk medeschuldenares verbindt, zich voor een 
derde sterk maakt of zich tot zekarheidsstelling voor -
een; schuld van een derde verbindt. --------------------

3. A11e besluiten tot het aangaan van geldleningen en an-
dere overeenkomsten en rechtshandelingen behoeven de --
voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, -
indi.en en vaorzaver zij dit voor de toekomst bepaalt. -
Bij dii besluit kan worden bepaald dat de goedkeuring -
ook achteraf verleend mag worden in bijzondere door de 
algemene vergadering ~e bepalen gevallen. ------------- 

----------- Vertegenwoordiging door het bestuur 
___..___________________ Artikel 16. ---------------_______ 

1. Ter uitvoering van een besluit van het bestuur of van -
de algemene vergadering, wordt de cobpera~ie vertegen-
woordigd door de voarzítter en de secretaris tezamen of 
hun plaatsvervanger. __________________________________ 
Indien het bestuur uit één bestuurslid bestaat, is dit 
bestuurslid bevoegd de cooperatie te vertegenwoordigen. 

2. De penningmeester is bevoegd tot hei innen en betalen -
van vorderingen en schulden. --------------------------
Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergaderins 
bepalen dat voor het opnemen van gelden of het beschik-
ken over een krediet bij een bankinstelling de medewer-
king van ean daartoe aangewezen lid van het bestuur ---
vereist .i s, indien de opname of de beschikking een be-
paald bedrag overschrijdt. ---------------------------- 

---------------- Aftreding van het bestuur --------------- 
----------------------- Artikel 17 ----------------------
1. De bestuursleden hebben zitting•in het bestuur voor eer 

periode van drie jaar en treden af overeenkomstig een -
door het bestuur op te stellen rooster. Een aftredend -

lid is terstond herbenoembaar. ------------------------
2. Een tussentijds benoemd bestuurslid neemt ap het roos-

ter van aftreding de plaats van zijn voorganger in. ---

--- Vergaderingen van het bestuur ------------- 
----------------------- Artikel 18. ------------__________ 

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of twee 

andere bestuursleden dit wenselijk vinden. ------------

2. Een vergadering wordt, behoudens in een spoedeisend ge-

val, tenminste drie dagen tevoren door de secretaris --

bijeengeroepen. -----------------------------------~_-__ 

3. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen in een 



gegeven omtrent het beheer van de gemeenschappelijke --
zaken. Deze regels mogen niet in strijd komen met de --
wet of de statuten. __________________________________. 

2. Ieder lid is gehouden tot naleving van alle bepalingen 
van het reglement en in verband daarmede verplicht hij 
zich bij de verkrijging var zijn lidmaatschap, voor ---
zover nodig, zich uitdrukkkelijk daartoe jegens de ----
co~peratie te verbinden. _____________________________. 

Slotbepalin~ ------------------------------------------~--
De comparanten verklaarden tenslotte dat in afwijking van 
de wijze van benoeming van bestuursleden voor de eerste --
maal tot bestuurder van de coáperatie wordt benoemd, de --
comparant sub 1 genoemd. ---------------------------------
De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identi- -

teit van de bij deze akte betrokken comparanten/partijen -
is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde 
en daartoe bestemde documenten vastgesteld. --------------

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Assen 
op de datum in het hoofd dezer akte vermeld. -------------

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de -
comparanten, hebben dezen éénparig verklaard van de inhouc 
van deze akte te hebben kennis genomen en op volledige ---
voarlezing daarvan geen prijs te stellen. ----------------

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de -
comparanten en mij, notaris, ondertekend. ----------------



vergadering waarin meer dan de helft van de ~n functie 
zijnde bestuursleden aanwezig is. ---------------------

4. Overigens zijn de artikelen 10 lid 2 en 12 leden 4, 5, 
6, 7 en 8 van overeenkomstige toepassing. ------------- 
---------------- Statutenwijziging ------------------- 

----------------------- Artikel 19 ----------------------
l. Zn de statuten kan geen verandering worden aangebracht 

dan op voorstel van het bestuur, door een besluit van -
de algemene vergadering tot welke vergadering ---------
opgeraepen is met de mededeling dat aldaar wijziging --
van de statuten zal worden voorgesteld. ---------------

2. Bij de oproeping moet caorden vermeld de plaats alwaar -
het schriftelijk voorstel ter inzage van elk lid ligt -
tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt --
gehouden. -------------------------------- -----

3. Het in het vorige lid genoemde voorstel moet op een ge-
schikte plaats ter inzage gelegd worden, tenminste vijf 
dagen vóór de vergadering tot na afloop van de dag ----
waarop de vergadering gehouden wordt. -----------------

4. Het voorgaande is niet van toepassing indien in de ----
algemene vergadering alle Leden aanwezig of -----------
vertegenwoordigd zijn en het besluit met algemene -----
stemmen genomen wordt. -------------------------------- 

----------------------- Artikel 20 ----------------------
1. Een besluip tot wijziging kan slechts genomen worden --

met een meerderheid van tenminste twee/derde van de ---
geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin 
tenminste tv~ee/derde gedeelte van het aantal stemge- --
rechtigde leden aanwezig af vertegenwoordigd is. Is dit 
aantal niet bereikt, dan wordt binnen een termijn van -
vaertien tot dertig dagen na deze vergadering een nieu-
we vergadering bijeengeroepen, waarin het besluit kan -
worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/-
derde gedeelte van de geldig uitgebrachte stemmen, on-
geacht het aantal stemgerechtigde leden. --------------

2. Een besluit treedt niet in werking dan nadat hiervan --
een notariële akte is opgemaakt. ---------------------- 

---------------- Ontbinding van de vereniging -------_____ 

--------------- -------- Artikel 21. ----------------------

l. De cooperatieve wordt ontbonden door een daartoe strek-

kend besluit van de algemene vergadering, op welk -----

besluit de artikelen 19 en 20 lid 1 van overeenkomstige 
toepassing zijn. -------------------------------------_ 

Bij het besluit wordt tevens bepaald de bestemming van 

een eventueel batig saldo. ----------------------------
2. Het bestuur is belast met de vereffening van het vermo-

gen van de cooperatie, tenzij bij het besluit tot ont-
binding een of meer andere vereffenaars worden benoemd. 

----------------~__---- Reglementen ---------------------- 
----------------------- Artikel 22 ----------------______ 

1. De algemene vergadering kan één•of meer reglementen ---

vaststellen, waarbij ondermeer nadere regels worden ---


