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OPRICHTING COOPERATIE 
 
 
Vandaag, *, verscheen voor mij, mr. Fenneke Margreet Koster-Joenje, notaris 
gevestigd te Lelystad: 
mevrouw Mirona Marijke van der Weijden - van Dord, geboren te Amsterdam op 
zeventien april negentienhonderd zesenzeventig, als notarieel medewerkster 
werkzaam bij Notariaat Fenneke Koster-Joenje B.V. en met kantooradres 
Middendreef 285, 8233 GT Lelystad, hierbij handelend als schriftelijk 
gevolmachtigde, blijkens twee aan deze akte gehechte volmachten, van: 
1. Kim Vaessen - Joosten*; 
2. Ruby van den Heuvel*. 
De comparante, handelend als gemeld, verklaarde bij deze akte een coöperatie op 
te richten, waarvoor de volgende statuten zullen gelden: 
Naam en vestigingsplaats 
Artikel 1 
1. De coöperatie draagt de naam: Coöperatie Bee United* U.A. 
2. Zij is gevestigd te Maasbree*. 
Doel  
Artikel 2 
1. De coöperatie heeft als doel om apitherapeutische producten en diensten 

te verkopen, die zij op basis van een ledenovereenkomst bij de leden 
inkoopt. De ontwikkeling van apitherapeutische producten op basis van 
producten van de honingbijen (Apis mellifera en Apis cerana) en de 
vergaring van kennis over bijen (apis), bijenteelt en apicultuur, worden 
door de coöperatie gecombineerd met de onderwijs en voorlichting over 
imkerij (het oogsten en verwerken van bijenproducten of aan bijen 
gerelateerde producten) en apitherapie (de natuurgeneeskundige 
therapievorm waarbij gebruik wordt gemaakt van de geneeskrachtige 
werking van bijenproducten). 

2. De coöperatie kan producten en diensten ook bij anderen inkopen dan de 
leden. Dit mag echter niet in zodanige mate, dat de inkoop bij leden van 
ondergeschikte betekenis is. 

3. De coöperatie realiseert haar missie als zelfstandige onderneming. De 
coöperatie is financieel zelfvoorzienend en dus beperkt of niet afhankelijk van 
giften of subsidies; De coöperatie is sociaal in de wijze waarop de 
onderneming wordt gevoerd: winst mag, maar de financiële doelen staan ten 
dienste van de missie: het vergroten van de maatschappelijke impact. Bestuur 
en beleid zijn gebaseerd op een evenwichtige zeggenschap van alle 
betrokkenen. De coöperatie is fair naar iedereen, bewust van haar ecologische 
voetafdruk en is transparant. De missie is het inzetten van bijenproducten ter 
bevordering van de gezondheid van mens en dier en het uitdragen van de 
kennis over apitherapie, zodat zowel therapeuten als hun doelgroepen, op een 
bewuste manier de natuur beleven en met natuurproducten de gezondheid 
ondersteunen. 

Lidmaatschap 
Artikel 3 
1. De coöperatie kent leden A en B. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet 

worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen. In geval van een  
rechtspersoon zal deze zo veel mogelijk door dezelfde natuurlijke persoon 
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binnen de coöperatie vertegenwoordigd worden. 
2. Leden zijn zij die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld en 

door de algemene ledenvergadering als lid zijn toegelaten. Het bestuur 
bevestigt dit schriftelijk.  
Een besluit tot aanname van een nieuw lid B vereist een meerderheid van 
twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen in de algemene 
ledenvergadering. Bij een lid A is daarnaast instemming van alle andere leden 
A vereist. 

3. Het lidmaatschap eindigt: 
 - door opzegging door het lid; 
 - door opzegging door de coöperatie; 
 - door ontzetting; 
 - in geval van een natuurlijke persoon: door de dood van het lid; 
 - in geval van een rechtspersoon: door ontbinding. 
4. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan op elk moment schriftelijk aan 

het bestuur. Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan slechts 
schriftelijk geschieden tegen het eind van een maand en met inachtneming van 
een opzeggingstermijn van vier (4) weken. Het bestuur bevestigt de ontvangst 
hiervan schriftelijk. 

5. Opzegging van het lidmaatschap namens de coöperatie kan op elk moment 
door het bestuur worden gedaan: 

 a. wanneer een lid ondanks verschillende schriftelijke aanmaningen 
gedurende langer dan drie maanden niet (volledig) zijn financiële 
verplichtingen aan de coöperatie is nagekomen; 

 b. wanneer redelijkerwijs van de coöperatie niet kan worden gevergd het 
lidmaatschap te laten voortduren; 

 c. in geval van een rechtspersoon: indien de overheersende zeggenschap 
over de rechtspersoon aan een derde wordt overgedragen; 

 d. wanneer het lid gedurende één jaar geen nieuwe overeenkomst voor de 
levering van producten of diensten met de coöperatie is aangegaan. 

 De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen. 
6. Het bestuur van de coöperatie kan een lid alleen uit het lidmaatschap ontzetten 

wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de 
coöperatie handelt of wanneer het lid de coöperatie op onredelijke wijze 
benadeelt. Het bestuur zal het lid dan zo snel mogelijk informeren over het 
besluit, onder opgave van de redenen. Het lid kan vervolgens binnen één 
maand in beroep gaan bij de algemene ledenvergadering. 

 Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.  
7. De coöperatie houdt een ledenregister bij dat in elk geval de naam, het adres 

en de woonplaats of vestigingsplaats van de leden bevat, en de datum waarop 
het lidmaatschap is begonnen. 

Algemene ledenvergaderingen 
Artikel 4 
1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de coöperatie alle 

bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn 
opgedragen.  

2. Algemene ledenvergaderingen worden ten minste eenmaal per jaar gehouden 
of op verzoek van het bestuur. 

3. Het bestuur roept de algemene ledenvergadering bij elkaar door een 
schriftelijke of elektronische oproep aan de leden. 
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4. De oproep wordt ten minste zeven dagen voor de vergadering verstuurd en bij 
de oproep worden de te behandelen onderwerpen en de locatie van de 
vergadering vermeld.  

5. Op schriftelijk verzoek van ten minste één/tiende gedeelte van de 
stemgerechtigde leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een 
algemene ledenvergadering, te houden binnen vier weken na indiening van het 
verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt 
gegeven, kunnen de verzoekers zelf de algemene ledenvergadering 
bijeenroepen. De verzoekers kunnen dan ook anderen dan bestuursleden 
belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen. 

Artikel 5 
1. Alle leden hebben toegang tot de algemene ledenvergadering. Het bestuur kan 

besluiten om ook anderen uit te nodigen. 
2. Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid B één stem in de 

algemene ledenvergadering. Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder 
lid A in de algemene ledenvergadering zoveel stemmen als het aantal leden B 
plus één, dit gedeeld door het aantal leden A, afgerond op een geheel getal 
naar boven en met een minimum van één stem. 

3. Ieder stemgerechtigd lid kan een andere stemgerechtigde schriftelijk of 
elektronisch machtigen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde 
kan voor ten hoogste twee personen als gemachtigde optreden.  

4. De algemene ledenvergaderingen worden voorgezeten door een bestuurslid. 
Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in het 
voorzitterschap. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de 
algemene ledenvergadering worden gehouden. 

5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere 
meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij meerderheid van de 
uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel 
verworpen. Indien bij verkiezing tussen personen door niemand een 
meerderheid is verkregen wordt herstemd tussen de twee personen, die het 
grootste aantal stemmen kregen. Als beide personen dan evenveel stemmen 
krijgen, wordt tussen hen geloot. 

6. Een lid mag stemmen door middel van een elektronisch communicatiemiddel, 
mits het lid dit twee dagen voorafgaand aan de vergadering bij het bestuur 
heeft aangevraagd, via het elektronisch communicatiemiddel kan worden 
geïdentificeerd, volledig de vergadering kan volgen en hieraan deel kan nemen 
en zijn stem kan uitbrengen.  

7. Van de algemene ledenvergadering worden notulen bijgehouden door een 
door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in dezelfde of in 
de eerstvolgende algemene ledenvergadering vastgesteld en als blijk daarvan 
door de voorzitter en de notulist van die vergadering ondertekend. 

8. Een unaniem besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in 
vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, 
dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering.  

Bestuur 
Artikel 6 
1. Het bestuur wordt door de algemene ledenvergadering benoemd.  
2. De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast. Het bestuur 

kan ook uit één persoon bestaan. Een meerkoppig bestuur beslist zelf over de 
taakverdeling. 
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3. Bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd. Bestuursleden kunnen 
te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden ontslagen of zelf hun 
bestuurslidmaatschap opzeggen. Daarnaast eindigt het bestuurslidmaatschap 
bij leden wanneer het lidmaatschap eindigt. 

4. Indien een bestuurder tijdelijk zijn werkzaamheden niet kan uitoefenen (belet) 
nemen de andere bestuurders zijn taken waar. Indien er geen andere 
bestuurders zijn, neemt het lid met de vroegste toetredingsdatum, of het lid met 
de vroegste geboortedatum de bestuurstaken waar. 

5. Het bestuur blijft bevoegd ook indien er vacatures in het bestuur zijn 
(ontstentenis). Indien er geen bestuursleden meer zijn, is elk van de leden 
bevoegd een algemene ledenvergadering uit te roepen om een nieuw bestuur 
te benoemen, met inachtneming van de artikelen 4 en 5. 

6. Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur zijn de artikelen 4 
en 5 zoveel mogelijk van toepassing.  

7. In het geval dat er slechts één bestuurder is of dat alle bestuurders een 
overeenkomst mee ondertekenen, wordt verondersteld dat aan de acties van 
het bestuur een bestuursbesluit ten grondslag ligt.  

Vertegenwoordiging 
Artikel 7 
1. Het bestuur vertegenwoordigt de coöperatie. Ook twee bestuursleden 

gezamenlijk kunnen de coöperatie vertegenwoordigen.  
2. Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van verplichtingen en het doen van 

uitgaven voor zover deze door de algemene ledenvergadering in de door haar 
vastgestelde begroting zijn vastgelegd. Daarnaast is het bestuur bevoegd tot 
het aangaan van verplichtingen waarvoor een of meer individuele leden zich 
garant hebben gesteld, mits geregeld in de in artikel 2 lid 1 genoemde 
ledenovereenkomst. De ledenvergadering kan te allen tijde nadere 
toestemming verlenen.  

3. In alle gevallen waarin de coöperatie een tegenstrijdig belang heeft met één of 
meer bestuurders kan de algemene ledenvergadering één of meer personen 
aanwijzen om de coöperatie te vertegenwoordigen. 

Raad van Commissarissen 
Artikel 8 
1. De coöperatie kent geen Raad van Commissarissen 
Contributies 
Artikel 9 
1. De algemene ledenvergadering kan een contributie vaststellen die ieder lid 

jaarlijks moet betalen. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld uiterlijk 
één maand voor aanvang van het nieuwe boekjaar waarop de contributie 
betrekking heeft, of daarna enkel met instemming van alle leden. Als de 
algemene ledenvergadering hierover geen besluit neemt, blijft de oude 
contributie gehandhaafd. 

2. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het jaar start, wordt de contributie 
berekend naar rato van het aantal volle kalendermaanden van het 
lidmaatschap in dat jaar. 

3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft de 
contributie voor het gehele jaar door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur 
anders beslist. 

4. De algemene ledenvergadering kan een entreegeld vaststellen dat nieuwe 
leden bij aanvang van hun lidmaatschap moeten voldoen. 
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5. Behalve wat er in de statuten is bepaald kan de coöperatie door een besluit 
geen verdere verplichtingen stellen aan de leden om financieel of in natura bij 
te dragen. Wel kan de coöperatie eisen stellen aan de wijze waarop activiteiten 
in coöperatieverband moeten worden uitgevoerd. 

Jaarrekening en winst 
Artikel 10 
1. Het boekjaar van de coöperatie is gelijk aan het kalenderjaar. 
2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens 

verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering met ten 
hoogste vier maanden, maakt het bestuur een jaarrekening op en verstuurt 
deze aan de leden. Ook maakt het bestuur een bestuursverslag. 

3. Het bestuur zorgt dat het bestuursverslag en de opgemaakte jaarrekening met 
onderliggende stukken, vanaf de oproep voor de algemene ledenvergadering 
tot aan de vergadering, voor alle leden in te zien is op het vestigingsadres van 
de coöperatie.  

4. De opgemaakte jaarrekening wordt ondertekend door de bestuursleden; 
ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt dat onder 
opgaaf van reden vermeld. 

5. De jaarrekening wordt vastgesteld tijdens een algemene ledenvergadering die 
het bestuur uiterlijk een maand na het opmaken van de jaarrekening laat 
plaatsvinden. Door vaststelling van de jaarrekening wordt niet automatisch 
decharge verleend aan het bestuur, hiervoor is een apart besluit nodig. 

6. Iedere verplichting van leden of oud-leden om in een tekort van de coöperatie 
bij te dragen, is uitgesloten. Vanwege deze uitgesloten aansprakelijkheid zal de 
coöperatie steeds haar volledige naam gebruiken (inclusief de letters U.A.), 
behalve waar het gaat om reclame-uitingen.  

Artikel 11 
1. De coöperatie mag winst onder haar leden verdelen. 
2. De algemene ledenvergadering bepaalt voor welk deel de winst wordt 

uitgekeerd aan de leden, of toegevoegd aan het vermogen van de coöperatie.  
3. De mate waarin een (oud-)lid in de uit te keren winst deelt, is evenredig met het 

bedrag dat de coöperatie gedurende het lidmaatschap in het boekjaar aan 
producten of diensten bij het lid heeft ingekocht. 

Statutenwijziging 
Artikel 12 
1. De algemene ledenvergadering kan de statuten van de coöperatie alleen 

wijzigen, als dit bij de oproep van de vergadering al is geagendeerd. 
2. De woordelijke tekst van de wijziging wordt ten minste zeven dagen voor de 

vergadering aan de leden verstuurd en ter inzage gelegd op het 
vestigingsadres van de coöperatie. 

3. Voor een statutenwijziging is een meerderheid nodig van ten minste drie/vierde 
van het aantal uitgebrachte stemmen. 

4. De statutenwijziging treedt pas in werking nadat daarvan een notariële akte is 
opgemaakt. Ieder van de bestuursleden is bevoegd om deze akte van 
statutenwijziging te tekenen. 

5. De bepalingen in lid 1 en 2 zijn niet van toepassing, indien in de algemene 
ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en 
het besluit tot statutenwijziging unaniem wordt genomen. 

6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van 
statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals 
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deze na de wijziging luiden, te verstrekken aan het handelsregister. 
Ontbinding en vereffening 
Artikel 13 
1. De bepalingen in artikel 12 leden 1, 2, 3 en 5 zijn ook van toepassing op een 

besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de coöperatie. 
2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit 

de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in 
overeenstemming met het doel van de coöperatie. Het bestuur regelt de 
vereffening. 

3. Ook het opzeggen, overlijden of bij een rechtspersoon het ontbinden van het 
laatste overgebleven lid leidt tot ontbinding van de coöperatie. (De vereffenaar 
van) het laatst overgebleven lid zal dan de vereffening regelen. 

4. De boeken en bescheiden van de ontbonden coöperatie moeten worden 
bewaard gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is 
degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen. 

Reglementen 
Artikel 14 
1. De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en 

wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet 
of niet volledig wordt voorzien. 

2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de wet of 
met deze statuten. 

3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement zijn de 
bepalingen van artikel 12 lid 1, 2 en 5 van gelijke toepassing. 

Slotverklaring 
Tenslotte verklaarde de comparante: 
Als A-leden* van de coöperatie treden toe de genoemde oprichters. Als eerste 
bestuursleden worden benoemd: Kim Vaessen-Joosten en Ruby van den Heuvel* 
Slot 
Deze akte is verleden te Lelystad op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. 
De comparante is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan haar 
opgegeven en toegelicht. De comparante heeft verklaard op volledige voorlezing 
van de akte geen prijs te stellen, van de inhoud van de akte te hebben kennis 
genomen en daarmee in te stemmen. 
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door 
de comparante en vervolgens door mij, notaris, om  


