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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
COÖPERATIE "HET DRENTS COLLECTIEF" U.A.
na statutenwijziging genaamd:
COÖPERATIE "AGRARISCHE NATUUR DRENTHE" U.A.

Heden, elf augustus tweeduizend zeventien (11-08-2017), verscheen voor mij, mr.
Anne Jochems de Groot, kandidaat-notaris, hierna te noemen: notaris, als plaatsver-vanger van mr. Jan Foppo Hendrik de Jong Posthumus, notaris te Assen: -------------de heer Hendrikus van 't Land (legitimatie: paspoort met nummer NXL321RJS,
geldig tot zestien januari tweeduizend zevenentwintig (16-01-2027)), geboren te
Zwolle op dertien maart negentienhonderd zevenenveertig (13-03-1947), gehuwd,
wonende te 8307 PV Ens, Zwijnsweg 22 1, hierbij handelende als vertegenwoordi--gingsbevoegd bestuurder van de coöperatie: Coöperatie "Het Drents Collectief"
U.A., statutair gevestigd in de gemeente Assen, kantoorhoudende te 9451 TE Rolde,
Gieterstraat 45, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder nummer 61554200, hierna ook te noemen: "de coöperatie" ----------------------De comparant, handelend als gemeld, verklaarde het volgende: -------------------------INLEIDING-------------------------------------------------------------------------------------1. In de ledenvergadering van de coöperatie, gehouden te acht en twintig maart
tweeduizend zeventien (28-03-2017) is besloten tot algehele wijziging van de
statuten van de coöperatie; ----------------------------------------------------------------2. Van gemeld besluit blijkt uit de notulen van gemelde vergadering die aan deze
akte worden gehecht. ----------------------------------------------------------------------3. Op grond van het bepaalde in artikel 18 lid 4 van de statuten van de coöperatie is
iedere bestuurder bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden .------STATUTENWIJZIGING----------------------------------------------------------------------De comparant, handelend als gemeld, verklaarde ter uitvoering van gemelde beslui
ten dat de statuten van de coöperatie gewijzigd worden als volgt: -----------------------DEFINITIES------------------------------------------------------------------------------------de ledenraad: bestaat uit afgevaardigden die door en uit de leden per gemeente of
samenwerkingsverband van gemeenten worden gekozen. De termen "ledenvergade-ring" en "ledenraad" hebben in deze statuten dezelfde betekenis. -----------------------donateur: een persoon die de coöperatie periodiek financieel steunt. -------------------schriftelijk: per brief, telefax, e-mail of enig ander electronisch communicatiemiddel,
mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is. --------------------------------------------Naam, zetel en organen -------------------------------------------------------------------------Artikel1.------------------------------------------------------------------------------------------1. De coöperatie draagt de naam: COÖPERATIE "AGRARISCHE NATUUR
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DRENTHE" U.A.. -------------------------------------------------------------------------

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Aa en Hunze --------------------------------------3. De coöperatie kent de volgende organen: ----------------------------------------------a. de ledenraad (ook te noemen: ledenvergadering), bestaande uit afgevaardig
denvan de leden; ---------------------------------------------------------------------b. het bestuur; ----------------------------------------------------------------------------Doel, Middelen ------------------------------------------------------------------------------------
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Artikel 2.
1. De coöperatie heeft tot doel: -------------------------------------------------------------a. de zakelijke en/of stoffelijke belangen op economisch, agrarisch, sociaal,
cultureel en/of maatschappelijk gebied van haar leden te behartigen in de
ruimste zin van het woord. ---------------------------------------------------------De coöperatie zal hiertoe overeenkomsten sluiten met haar leden ter zake
van het verlenen van alle diensten die de realisatie van het doel mogelijk
maakt, een en ander in het bedrijf dat de coöperatie te dien einde ten behoe
ve van haar leden uitoefent of doet uitoefenen. ----------------------------------De leden bevorderen door het sluiten van deze overeenkomsten met de co
öperatie het agrarisch milieu, het natuur- landschaps- en waterbeheer, de
biodiversiteit, klimaatbestendigheid, de circulaire economie in het landelijk gebied, het ecologisch effectief beheer van een duurzame natuur en
landbouw, een duurzaam bodembeheer, innovatieve projectontwikkeling op
het gebied van agrarisch natuurbeheer en de ondersteuning van ruimtelijke
gebiedsprocessen ----------------------------------------------------------------------De coöperatie kan tevens andere ondersteunende diensten aan haar leden
verlenen;
b, het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met,
het besturen van, alsmede het (doen) financieren van andere ondernemin---gen, in welke rechtsvorm ook; ------------------------------------------------------c. het verstrekken en aangaan van geldleningen aan rechtspersonen waarmee
de coöperatie in een groep verbonden is, het beheren van en het beschikken
over registergoederen en het stellen van zekerheden, ook voor schulden van
rechtspersonen waarmee de coöperatie in een groep verbonden is; -----------2. De coöperatie kan soortgelijke overeenkomsten als hiervoor in lid 1 bedoeld ook
met anderen dan haar leden aangaan doch niet in zodanige mate dat de overeen
komsten met de leden slechts van ondergeschikte betekenis zijn -------------------3. De middelen van de coöperatie bestaan enerzijds uit inkomsten ter zake van bij
dragen van de leden en anderzijds uit inkomsten van de onderneming. -----------4. Overigens bestaat het vermogen van de coöperatie uit eventuele schenkingen,
legaten en alle overige wettige baten ----------------------------------------------------Leden, afgevaardigden
Artikel 3.
1. Onverminderd het overige in dit lid bepaalde kunnen slechts leden van de coöpe
ratie zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die: --------------------------------a. een agrarisch bedrijf (doen) uitoefenen; of ---------------------------------------b. agrarisch of overig grondgebruiker zijn, -----------------------------------------Indien een onderneming wordt gedreven door verschillende natuurlijke personen
en/of rechtspersonen, handelend in een niet-rechtspersoonlijkheid bezittende
samenwerkingsvorm, dan zal die samenwerkingsvorm als één lid worden aan
gemerkt, mits de personen die deel uitmaken van de samenwerkingsvorm één
van hen of een derde aanwijzen om krachtens schriftelijke (hieronder valt tevens
elektronisch) volmacht hen allen tegenover de coöperatie in alle opzichten te
vertegenwoordigen._________________________________________________________________________
2. Het bestuur beslist omtrent toelating van leden. Bij niet toelating tot lid kan de
ledenraad tot toelating besluiten. Een verzoek tot toelating wordt geweigerd in-dien een lid niet voldoet aan de eisen die vooraf door de ledenraad zijn gesteld.
3. Een aanvraag tot verkrij ging van het lidmaatschap dient schriftelijk te worden
gericht tot het bestuur.
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4. Het bestuur houdt een ledenregister bij waarin de namen en adressen van alle le
den zijn opgenomen. De leden zijn verplicht tot opgave van de in de vorige zin
bedoelde gegevens. Alle voor het lid bestemde kennisgevingen kunnen geschie
den aan het adres volgens het ledenregister. Opname in het ledenregister geldt
als bewijs van het lidmaatschap. Het bestuur houdt eveneens een lijst bij van alle
afgevaardigde leden -dan wel hun plaatsvervangers bij belet of ontstentenis- die
gezamenlijk de ledenraad vormen.
5. Het lidmaatschap is niet overdraagbaar en niet vatbaar voor overgang onder al
gemene titel.
Einde van het lidmaatschap
Artikel 4A.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door opzegging door het lid;
b. door opzegging door de coöperatie; ------------------------------------------------e. door ontzetting;
d. het overlijden van een lid;
e. ontbinding van de rechtspersoon als deze rechtspersoon lid is -----------------2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het
einde van een boekjaar van de coöperatie en met inachtneming van een opzeg--gingstermijn van zes maanden. Zij dient schriftelijk en aangetekend te geschie
den. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het door tot het
einde van het eerstvolgende kalendeij aar . ---------------------------------------------3. Opzegging namens de coöperatie geschiedt door het bestuur. Opzegging door
het bestuur dient te geschieden: ---------------------------------------------------------a. indien een lid niet meer voldoet aan de vereisten als genoemd in artikel 3 lid
1 van deze statuten;
b. in alle gevallen waarin een lid het vrije beheer over zijn vermogen verliest
per de datum waarop deze situatie intreedt; --------------------------------------c. indien een lid zijn verplichtingen jegens de coöperatie niet nakomt; ---------d. wanneer redelijkerwijs van de coöperatie niet kan worden gevergd het lid--maatschap te laten voortduren, bijvoorbeeld bij een uitspraak in tuchtrechte
lijke of strafrechtelijke zaken. ------------------------------------------------------e. Het bestuur van de coöperatie kan een lid meedelen dat zijn lidmaatschap
wordt beëindigd. Een dergelijke opzegging moet gemotiveerd, schriftelijk
per aangetekend schrijven of deurwaardersexploot aan het betreffende lid
worden meegedeeld en moet de datum inhouden waarop het lidmaatschap
een einde neemt. Het betreffende lid kan tegen deze opzegging in beroep
gaan bij de ledenraad, mits dit schriftelijk per aangetekend schrijven ge ----schiedt binnen zes weken na ontvangst van vorengenoemde opzegging. Het
beroep moet met redenen zijn omkleed en worden gericht aan de ledenraad,
per kantooradres van de coöperatie. Indien een dergelijk beroepsschrift ----wordt ontvangen, is het bestuur verplicht een bijzondere ledenraad bijeen te
roepen binnen een termijn van drie weken na de datum van ontvangst van
het beroepsschrift. Het bestuur is verplicht alle leden van de ledenraad bij de
uitnodiging van deze ledenraad gelijktijdig een kopie van de opzegging die
het bestuur aan het betreffende lid heeft doen uitgaan alsmede een kopie van
het beroepsschrift te verstrekken. Indien de ledenraad met een meerderheid
van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen instemt met het bestuursbesluit tot opzegging is de opzegging bekrachtigd, in overige gevallen
vervalt de opzegging. Het lid waar tegen een opzegging is uitgebracht, is
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bevoegd tot de datum van de aangezegde beëindiging zijn rechten als lid
volledig uit te oefenen. Vanaf de datum van aangezegde beëindiging kan het
lid alle rechten die aan een lidmaatschap zijn verbonden niet meer uitoefe
nen, behoudens zijn spreekrecht in de betreffende bijzondere ledenraad ----waarin zijn beroep wordt behandeld en het recht in die vergadering aanwe
zig te zijn en het convocaat daartoe te ontvangen. Het betreffende lid heeft
het recht zich door deskundigen bij te laten staan die eveneens in die verga
dering het woord mogen voeren. ---------------------------------------------------4. Het lidmaatschap eindigt door ontzetting per de datum waarop deze ontzetting
volgens mededeling van het bestuur in gaat. Het bestuur kan een lid uit zijn lid-maatschap ontzetten wanneer een lid in strijd handelt met de statuten, reglementen of besluiten van de coöperatie of de coöperatie op onredelijke wijze bena
deelt. Zowel het bestuur als het betreffende lid is gehouden aan de (procedu----re)voorschriften als betrof het een opzegging van een lidmaatschap, met dien
verstande dat het lid waartegen ontzetting is uitgesproken met directe ingang van
de mededeling in de uitoefening van zijn rechten als lid is geschorst --------------5. Beëindiging van het lidmaatschap door opzegging is voor een lid mogelijk bin-nen één maand nadat een besluit tot omzetting van de coöperatie in een andere
rechtsvorm of tot fusie aan hem is meegedeeld, alsmede binnen één maand nadat
een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn ver------zwaard hem is bekend geworden overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:36
BurgerlijkWetboek. -----------------------------------------------------------------------6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar van de coöperatie eindigt,
blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.---------Artikel4 B ----------------------------------------------------------------------------------------1 . Een lid kan worden geschorst door het bestuur voor een door het bestuur te be
palentermijn: ------------------------------------------------------------------------------a. indien het lid na sommering nalatig blijft met de voldoening van zijn finan
ciële verplichtingen jegens de coöperatie; ----------------------------------------b. ingeval van zwaarwegende belangen. ---------------------------------------------2. In alle gevallen zal het bestuur eerst tot schorsing overgaan na het betreffende lid
tehebben gehoord --------------------------------------------------------------------------3. Indien een lid wordt geschorst zal het bestuur het betreffende lid hiervan schrif
telijk, onder opgave van redenen en met mededeling van de duur van de schor
sing, in kennis stellen ----------------------------------------------------------------------4. Een geschorst lid heeft te allen tijde het recht om zijn schorsing voor te leggen
aan de ledenraad. Indien een geschorst lid het bestuur meedeelt hiertoe over te
willen gaan is het bestuur verplicht om op de kortst mogelijke termijn een leden
raad bijeen te roepen, waarin dit onderwerp aan de orde komt. Bij de oproeping
moet worden meegedeeld dat aldaar de schorsing van het betreffende lid aan de
orde komt. Gaat het bestuur hiertoe niet binnen twee weken na ontvangst van het
verzoek over dan is het geschorste lid bevoegd de bedoelde vergadering bijeen te
roepen----------------------------------------------------------------------------------------5. De schorsing vervalt: ----------------------------------------------------------------------a. bij het einde van de duur van de schorsing; ---------------------------------------b. bij het einde van het lidmaatschap van het geschorste lid; ---------------------c. indien de ledenraad niet met een meerderheid van ten minste twee/derde van
de uitgebrachte stemmen instemt met het besluit van de schorsing. ----------6. Gedurende de schorsing kan het lid de aan zijn lidmaatschap verbonden rechten
niet uitoefenen, behoudens zijn spreekrecht in de betreffende bijzondere leden
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raad waarin zijn beroep wordt behandeld en het recht in die vergadering aanwe
zig te zijn en het convocaat daartoe te ontvangen. Het betreffende lid heeft het
recht zich door deskundigen bij te laten staan die eveneens in die vergadering het
woord mogen voeren.
Verplichtingen van de leden -------------------------------------------------------------------Artikel 5 -------------------------------------------------------------------------- -----------------1. De leden van de coöperatie zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bij
drage of tegenprestatie, die door de ledenraad zal worden vastgesteld. Het be---stuur kan besluiten dat een toetredend lid gehouden is tot betaling van een en---treegeld. De hoogte van het eventuele entreegeld wordt vastgesteld door de le --denraad---------------------------------------------------------------------------------------2. De leden zijn verplicht het bestuur kennis te geven van iedere wijziging van om
standigheden die betrekking hebben op de vereisten voor hun toelating als lid.
Zulks dient plaats te vinden aan het bestuur binnen een maand nadat zich de be
trokken wijziging heeft voorgedaan. ----------------------------------------------------Ledencontracten---------------------------------------------------------------------------------Artikel6 ------------------------- ------------------------------------------------------------------1. De coöperatie kan contracten afsluiten, die als volgt zijn te onderscheiden: -----a. ledencontracten met de afzonderlijke leden; -------------------------------------b. contracten met externe partijen namens en ten behoeve van de aangesloten
leden. -----------------------------------------------------------------------------------2. Indien dit in de overeenkomsten met leden uitdrukkelijk is bepaald, is het be
stuur bevoegd te besluiten wijzigingen aan te brengen in de overeenkomsten, zo
als die met de leden zijn aangegaan in de uitoefening van de organisatie van de
coöperatie genoemd in lid 1 sub a. ------------------------------------------------------3. Het bestuur is bevoegd met betrekking tot lid 1 sub b nakoming van bedongen
rechten jegens en schadevergoeding van een lid te vorderen, tenzij het lid zich
op grond van redelijkheid en billijkheid terecht hiertegen verzet. -----------------Uitsluiting aansprakelijkheid ------------------------------------------------------------------Artikel7 -------------------------------------------------------------------------------------------Iedere verplichting van de leden of oud-leden om in een tekort van de coöperatie bij
te dragen is uitgesloten. ------------------------------------------------------------------------Bestuur/dagelijks bestuur ----------------------------------------------------------------------Artikel8.------------------------------------------------------------------------------------------1. De coöperatie wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit minimaal drie en
maximaal negen natuurlijke personen. De benoeming van de bestuursleden ge
schiedt door de ledenraad. De helft plus één van de bestuursleden dient in ieder
geval uit leden te bestaan. De coöperatie streeft ernaar dat de helft van de be
stuur (exclusief de voorzitter) lid van de vereniging: Land- en Tuinbouw Organi
satie Noord (LTO Noord), statutair gevestigd te Zwolle, kantoorhoudende te
8031 DX Zwolle, Zwartewaterallee 14, ingeschreven in het handelsregister van
de Kamer van Koophandel onder nummer 08130650 (hierna ook te noemen:
LTO Noord) is. Na benoeming door de ledenraad zal het bestuur van LTO -----Noord op de hoogte worden gebracht van de (gewijzigde) bestuurssamenstelling
van de coöperatie. -------------------------------------------------------------------------Het bestuur kan uit haar midden een dagelijks bestuur samenstellen als nader bij
reglement te omschrijven. ----------------------------------------------------------------Het bestuur zal een uitvoerend directeur benoemen. De uitvoerend directeur fun
geert onder verantwoordelijkheid van het bestuur. De voorwaarden en bepa------
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lingen omtrent uitvoerend directeur zullen worden vastgelegd in een nader op te
stelen directiereglement. ------------------------------------------------------------------2. Elk bestuurslid kan te allen tijde worden geschorst of ontslagen door de leden
raad. Een schorsing eindigt indien niet binnen drie maanden daarna tot ontslag is
besloten.
3. Een niet voltallig bestuur blijft, zolang niet in de vacature(s) is voorzien, be ----voegd. Het bestuur is alsdan gehouden zo spoedig mogelijk maatregelen te tref
fen waardoor in de vacature(s) kan worden voorzien ---------------------------------4. De voorzitter wordt door de ledenraad gekozen en dient onafhankelijk te zijn en
dus niet uit de leden te worden gekozen. De voorzitter maakt wel onderdeel uit
van het bestuur. De overige functies, waaronder die van secretaris en penning
meester, worden door het bestuur onder haar leden verdeeld. De functies van
voorzitter en penningmeester kunnen niet zijn verenigd in één persoon -----------De
bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij treden af
5.
volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftre
dend bestuurder is onmiddellijk één maal herbenoembaar. Nadat een bestuurslid
ten minste één jaar geen bestuurslid is geweest kan hij wederom, ongeacht eer
dere bestuursperioden, als bestuurslid worden benoemd. ---------------------------6. Het bestuurslidmaatschap van een bestuurslid eindigt voorts: ----------------------a. door zijn overlijden; ------------------------------------------------------------------b. wanneer hij het vrije beheer over zijn vermogen verliest;----------------------c. door zijn aftreden al dan niet volgens het in lid 5 bedoelde rooster van aftre
den. -------------------------------------------------------------------------------------Artikel9.------------------------------------------------------------------------------------------1. De voorzitter van het bestuur leidt de bestuursvergaderingen. Bij diens afwezig
heid voorziet de vergadering zelf in het voorzitterschap. De secretaris van het
bestuur of de bij diens afwezigheid door de voorzitter aangewezen aanwezige
houdt de notulen, die staande de vergadering of in de eerstkomende vergadering
van het bestuur worden vastgesteld ------------------------------------------------------In
de bestuursvergaderingen brengt elk bestuurslid één stem uit. Ongeldige ----2.
stemmen en blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen in een vergade
ring waarin ten minste de helft van het aantal bestuursleden aanwezig of verte--genwoordigd is. In geval van staking van stemmen beslist de ledenraad indien
een bestuurder zulks verlangt. Indien geen bestuurslid een beslissing van de le
denraad verlangt, is het voorstel verworpen. Indien een bestuurslid zulks ver
langt, geschiedt de stemming schriftelijk bij gesloten ongetekende briefjes. Het
bestuur is bevoegd tot het nemen van besluiten buiten vergadering, mits alle be
stuurders zijn gehoord en mits geen van de bestuursleden zich tegen deze wijze
van besluitvorming verzet. De bescheiden waaruit van een zodanig genomen be
sluit blijkt, worden door de secretaris bewaard. --------------------------------------3. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of twee ande
re bestuursleden zulks verlangt/verlangen. De oproeping tot de vergadering ge
schiedt door middel van een convocatie, vermeldende de te behandelen onder
werpen, gericht aan elk bestuurslid afzonderlijk. De termijn van oproeping be
draagt ten minste zeven dagen, de dag der oproeping en die van de vergadering
nietmeegerekend ---------------------------------------------------------------------------4. Bestuursleden kunnen zich ter vergadering door een daartoe schriftelijk gemach
tigd medebestuurslid doen vertegenwoordigen. Een bestuurslid mag echter -----maximaal twee stemmen, waaronder zijn eigen stem, uitbrengen. ------------------
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5. Indien in een vergadering alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn,
kan over alle onderwerpen rechtsgeldig worden besloten ook al is niet aan de in
lid 3 van dit artikel vermelde voorschriften voldaan ----------------------------------6. Aan de voorafgaande goedkeuring van de ledenraad zijn onderworpen alle be
sluiten van het bestuur omtrent -----------------------------------------------------------a. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen; -----------------------------------b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de coöperatie een bankkrediet
wordt verleend boven een bedrag als bij huishoudelijk reglement vast te ---stellen; ----------------------------------------------------------------------------------c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gel
den, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de coöpera
tie verleend bankkrediet boven een bedrag als bij reglement vast te stellen;
d. duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere on
dememing en het verbreken van zodanige samenwerking; ---------------------e. rechtstreekse of middellijke deelneming in het kapitaal van een andere on
dememing en het wijzigen van de omvang van zodanige deelneming;-------f. het doen van een voorstel tot juridische fusie of splitsing; ---------------------g. investeringen welke een boven een bedrag als bij huishoudelijk reglement
vast te stellen te boven gaat; --------------------------------------------------------h. het stellen van persoonlijke of zakelijke zekerheid-, -----------------------------i. het aanstellen van functionarissen met een doorlopende vertegenwoordi----gingsbevoegdheid en het vaststellen van hun bevoegdheid en titulatuur;----j. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten; -----------------------------------k. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale proce
dures, doch met uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen, die
geen uitstel kunnen lijden; -----------------------------------------------------------1. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten, waarbij een beloning
wordt toegekend, waarvan het bedrag per jaar hoger is dan een bedrag als
bij huishoudelijk reglement vast te stellen; ---------------------------------------m. het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten
boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien; -----------------------n. zodanige rechtshandelingen als bij huishoudelijk reglement duidelijk om
schreven en schriftelijk aan het bestuur zijn meegedeeld -----------------------Goedkeuring wordt geacht te zijn verleend indien deze besluiten voorvloeien uit
een reeds goedgekeurd jaarplan!begroting. --------------------------------------------Het ontbreken van de goedkeuring zoals bedoeld in dit lid tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of bestuurders niet aan. -----------------------Vertegenwoordiging- ---------------------------------------------------------------------------Artikel10. -------------------------------------------------------------- --------------------------1. Het bestuur vertegenwoordigt de coöperatie voor zover uit de wet niet anders
voortvloeit. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee
gezamenlijk handelende bestuursleden. ------------------------------------------------2. Het bestuur kan aan één of meer bestuursleden of aan anderen (bijvoorbeeld een
door het bestuur te benoemen uitvoerend directeur) volmacht verlenen om de
coöperatie binnen de in die volmacht omschreven grenzen te vertegenwoordi---gen. Deze volmacht wordt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het be
paalde in artikel 9 lid 6 is op het verlenen van een volmacht onverminderd van
toepassing. ---------------------------------------------------------------------------------Boekjaar, jaarrekening----------------------------------------------------------------------------
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Artikel 11.
1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. --------------------------------------------2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging
van deze termijn met ten hoogste vier maanden door de ledenraad op grond van
bijzondere omstandigheden, maakt het bestuur met inachtneming van titel 9
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek een jaarrekening op die aan de ledenraad ter
vaststelling wordt voorgelegd. Het bestuur legt de jaarrekening voor de leden ter
inzage ten kantore van de coöperatie. Binnen deze termijn legt het bestuur ook
het bestuursverslag ter inzage. De coöperatie zorgt ervoor dat de jaarrekening en
het bestuursverslag voor leden ook digitaal is in te zien. ----------------------------3. De jaarrekening gaat vergezeld van het bestuursverslag en van de in artikel 392
lid 1 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde overige gegevens. De opge
maakte jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuursleden; ontbreekt de
ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van re
den melding gemaakt. ---------------------------------------------------------------------4. De coöperatie zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag en de
krachtens artikel 392 lid 1 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen
overige gegevens vanaf de oproep voor de vergadering van de ledenraad, be----stemd tot behandeling van de jaarrekening, te haren kantore aanwezig zijn. De
leden kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van krijgen.
5. Jaarlijks wordt aan de ledenraad ter goedkeuring voorgelegd een begroting van
inkomsten en uitgaven. Overschrijding van de posten van de door de ledenraad
goedgekeurde begroting of materiële wijziging van de begroting zijn zonder
voorafgaande goedkeuring van de ledenraad slechts toegestaan in zeer dringende
gevallen die geen uitstel gedogen --------------------------------------------------------6. De ledenraad beslist op welke wijze de jaarrekening zal worden gecontroleerd en
wie deze controle zal uitvoeren, alle met inachtneming van de wettelijke bepa--lingen.----------------------------------------------------------------------------------------7. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de coöperatie en van al-les betreffende de werkzaamheden van de coöperatie, naar de eisen die voort
vloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren
en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zo
danige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de
coöperatie kunnen worden gekend. -----------------------------------------------------8. Het bestuur is verplicht de in lid 3 en in de lid 7 bedoelde bescheiden gedurende
de wettelijke bewaartermijn te bewaren. -----------------------------------------------Winsten verlies ----------------------------------------------------------------------------------Artikel12. ----------------------------------------------------------------------------------------De winst staat ter beschikking van de ledenraad, waarbij de ledenraad op voorstel
van het bestuur de winst zal bestemmen conform het doel van de coöperatie. --------Ledenraad-----------------------------------------------------------------------------------------Artikel13. ----------------------------------------------------------------------------------------1. Aan de ledenraad komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statu
ten aan andere organen zijn opgedragen ------------------------------------------------2. De ledenraad bestaat uit afgevaardigden die door en uit de leden worden be-----noemd. Deze afgevaardigden maken deel uit van de leden in een gemeente of
samenwerkingsverband van gemeenten binnen Drenthe en worden door en uit de
leden die daar wonen of daar gevestigd zijn benoemd. De wijze van benoeming
van afgevaardigden wordt bij huishoudelijk reglement nader uitgewerkt. De le
den die binnen een gemeente in Drenthe of samenwerkingsverband van ge------
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meenten wonen of daar gevestigd zijn doen gezamenlijk per gemeente opgave
wie hun afgevaardigde is en wie zijn of haar plaatsvervanger is. De verkiezing
tot afgevaardigde geldt voor een periode als bij huishoudelijk reglement vast te
stellen. Hoeveel leden een afgevaardigde vertegenwoordigd is niet van belang.-2. Toegang tot de ledenraad hebben de afgevaardigden en het bestuur. --------------3. Aan de beraadslagingen nemen deel de afgevaardigden en het bestuur alsmede
indien daartoe uitgenodigd- leden van een adviserende commissie. ---------------4. Over de toelating van anderen dan in lid 3 bedoelde personen, beslist het be ----stuur. -----------------------------------------------------------------------------------------5. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar wordt een ledenver
gadering gehouden. Tevens wordt voorafgaand aan een boekjaar een vergade
ring van de leden gehouden waarin de begroting voor het komende boekjaar
door het bestuur wordt voorgesteld en besproken -------------------------------------6. In de ledenvergadering komen onder meer aan de orde: -----------------------------a. het bestuursverslag en de jaarrekening alsmede de begroting als hiervoor
bedoeld; --------------------------------------------------------------------------------b. bestemming van de winst volgens de jaarrekening; -----------------------------c. voorstellen van het bestuur of de afgevaardigde leden, aangekondigd bij de
oproeping tot de ledenraad. ---------------------------------------------------------d. décharge van het bestuur voor het gevoerde beleid over het betreffende ----boekjaar, voor zover dit uit de jaarrekening blijkt of anderszins aan de le---denraad kenbaar is gemaakt; --------------------------------------------------------7. Andere vergaderingen van de ledenraad worden gehouden zo dikwijls het be
stuur zulks wenselijk oordeelt ------------------------------------------------------------8. Voorts is het bestuur verplicht op schriftelijk verzoek van een zodanig aantal afgevaardigde leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende van het aantal
stemmen dat in een voltallige ledenraad kan worden uitgebracht, tot het bijeen-roepen van een ledenraad op een termijn van niet langer dan vier weken na in
diening van het verzoek. Indien aan het verzoek niet binnen veertien dagen ge
hoor wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping overgaan
door oproeping overeenkomstig het hierna in artikel 17 bepaalde of bij adverten
tie in ten minste één ter plaatse waar de coöperatie is gevestigd veelgelezen dag
blad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de
leiding der vergadering en het opstellen der notulen ----------------------------------Toegang tot en stemrecht in de ledenraad ---------------------------------------------------Artikel14. ----------------------------------------------------------------------------------------1. Iedere afgevaardigde, dan wel diens plaatsvervanger, is bevoegd de ledenraad bij
te wonen en stem uit te brengen. Iedere afgevaardigde brengt één stem uit, onge
acht het aantal leden dat hij vertegenwoordigt. ---------------------------------------2. Toegang tot de ledenraad hebben de afgevaardigde leden met inachtneming van
het in lid 1 bepaalde en de bestuursleden van de coöperatie. Geen toegang tot de
vergadering hebben bestuursleden en leden die zijn geschorst, met dien verstan
de dat een geschorst lid toegang heeft tot de vergadering waarin het besluit tot
schorsing en/of opzegging of ontzetting wordt behandeld. Hij heeft tevens het
recht in die vergadering het woord te voeren. -----------------------------------------3. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de voorzitter
van de vergadering. Bij niet-toelating kan de vergadering alsnog tot toelating be
sluiten. ---------------------------------------------------------------------------------------4. Afgevaardigden kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een
ander persoon die de ledenvergadering kan bijwonen middels schriftelijke vol---
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macht ten genoegen van de voorzitter van de vergadering, echter uitsluitend als
ook hun plaatsvervanger niet bij de ledenvergadering aanwezig kan zijn. --------Voorzitterschap, notulen -----------------------------------------------------------------------Artikel 15. ----------------------------------------------------------------------------------------1. De ledenraad wordt geleid door de voorzitter van het bestuur en bij zijn afwe---zigheid door een door het bestuur in onderling overleg aangewezen bestuurslid.
Zijn geen bestuursleden aanwezig dan voorziet de ledenraad zelf in haar leiding.
2. Van het verhandelde in elke ledenraad worden door de secretaris of een ander
door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gehouden. De notulen
worden door de voorzitter en de secretaris door ondertekening vastgesteld en
worden bij de vergaderstukken voor de eerstvolgende vergadering gevoegd.----Besluitvorming van de ledenraad -------------------------------------------------------------Artikel16. ----------------------------------------------------------------------------------------1. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van
de ledenraad genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
2. Ongeldige en blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
3. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft
verkregen, heeft een tweede stemming plaats. Heeft alsdan weer niemand de
volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat het
zij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee
personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waar-onder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de
personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezon
derd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal
stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal
stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitge-----maakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer
kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de
stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen. -------------------------4. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van perso
nen, dan is het verworpen -----------------------------------------------------------------Alle
stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke
5.
stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks véér de stemming
verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. Be
sluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke
stemming verlangt --------------------------------------------------------------------------6. Een éénstemmig besluit van alle leden van de ledenraad, ook al zijn deze niet in
een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, de
zelfde kracht als een besluit genomen tijdens de vergadering van de ledenraad.-7. Zolang in een ledenraad alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen
geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle
aan de orde komende onderwerpen dus mede een voorstel tot statutenwijziging
of tot ontbinding ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de
voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen
en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet
inacht genomen. ---------------------------------------------------------------------------Biieenroepenledenraad -------------------------------------------------------------------------Artikel17. ----------------------------------------------------------------------------------------1. De ledenraad wordt bijeengeroepen door het bestuur, onverminderd het bepaalde
bij artikel 13 lid 5. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de
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afgevaardigde leden volgens het ledenregister. De termijn voor de oproeping be
draagt ten minste twee weken, de dag van oproeping en die van de vergadering
nietmeegerekend ---------------------------------------------------------------------------2. Bij de oproeping worden plaats en tijdstip van de vergadering alsmede de op
voorstel van het bestuur of haar leden te behandelen onderwerpen vermeld, on
verminderd het hierna omtrent statutenwijziging bepaalde. -------------------------3. Onderwerpen die de meerderheid van de afgevaardigde leden behandeld wenst
te zien worden eveneens op de agenda gezet, mits deze ten minste zeven dagen
v66r de ledenvergadering schriftelijk zijn meegedeeld aan het bestuur. ----------4. Ter vergadering kunnen ook andere onderwerpen in behandeling worden geno
men die niet op de agenda voorkomen, mits dit gebeurt in een vergadering waar
alle afgevaardigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn; besluiten omtrent
deze onderwerpen kunnen alsdan uitsluitend bij unanimiteit worden genomen.
Statutenwijziging --------------------------------------------------------------------------------A-rtikel 18. ----------------------------------------------------------------------------------------1. In de statuten van de coöperatie kan geen verandering worden gebracht dan door
een besluit genomen in de ledenraad, waartoe is opgeroepen met de mededeling
dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. Artikel 8 lid 1 kan
slechts worden gewijzigd na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de in
dat artikellid vermelde verenigingen. ---------------------------------------------------2. Zij die de oproeping tot de vergadering ter behandeling van een voorstel tot sta
tutenwijziging hebben gedaan, dragen zorg dat ten minste vijf dagen voor de
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de tekst van de voorgedragen
wijziging woordelijk is opgenomen op een daartoe geschikte plaats voor de le--den ter inzage wordt gelegd tot na afloop van de dag waarop de vergadering
wordtgehouden -----------------------------------------------------------------------------3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de stemmen,
uitgebracht in een vergadering van de ledenraad waarin ten minste de helft van
de afgevaardigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is het vereiste quorum
niet vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te
houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de vergadering van
de ledenraad, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering van de
ledenraad aan de orde is geweest, ongeacht het aantal vertegenwoordigde afge
vaardigden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste ----twee/derde van de uitgebrachte stemmen -----------------------------------------------4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte
is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.--Ontbinding----------------------------------------------------------------------------------------Artikel19. ----------------------------------------------------------------------------------------1. De coöperatie kan worden ontbonden door een besluit van de ledenraad. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige
toepassing. ----------------------------------------------------------------------------------2. Hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen van de coöperatie is
overgebleven, wordt uitgekeerd aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid van de coöperatie waren. Bij het besluit tot ontbinding kan echter
ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven. -----------------3. Gedurende de wettelijke bewaartermijn blijven de boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers van de coöperatie berusten onder degene die daartoe door de
ledenraad is aangewezen. -----------------------------------------------------------------Reglementen---------------------------------------------------------------------------------------
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Artikel 20.
1. De ledenraad stelt een huishoudelijk reglement vast ----------------------------------2. De ledenraad kan één of meer andere reglementen vaststellen, waarin die ün----derwerpen worden geregeld die in deze statuten niet of niet volledig zijn gere
geld.
3. Het huishoudelijk reglement en andere reglementen mogen niet in strijd zijn met
de wet en/of deze statuten -----------------------------------------------------------------Commissies
Artikel 21.
1. Het bestuur kan overgaan tot het instellen van één of meerdere commissies voor
een bepaalde of onbepaalde tijd ----------------------------------------------------------2. De in dergelijke commissies benoemde personen kunnen buiten de leden worden
benoemd.
3. De bevoegdheid van een commissie gaat niet verder dan die van adviesorgaan.-4. Indien en voor zover het binnen commissies wenselijk wordt geacht middels
besluitvorming het advies vast te stellen, dan wordt een dergelijk besluit --------genomen met een absolute meerderheid van stemmen. ------------------------------BIJLAGE
Als bijlage is aan deze akte gehecht: ---------------------------------------------------------notulen;
schriftelijke goedkeuringen verenigingen. ---------------------------------------------WAARVAN AKTE is verleden te Assen op de datum in het hoofd van deze akte
vermeld.
De comparant is mij, notaris, bekend. De inhoud van de akte is aan hem opgegeven
en toegelicht. De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen
prijs te stellen, van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en met de in-houd in te stemmen.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de
comparant en vervolgens door mij, notaris. -------------------------------------------------(Volgt ondertekening)
-
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Notulen ledenvergadering Coöperatie "Het Drents Collectief
Datum

Tijd
Plaats

U.A.

28 maart 2017
19.00 uur
Café Hoofsteenge, Grolloo.

Aanwezige ledenraadsleden

M. Smit
H. van Haren
J. Boer
T. Spijkerman
G.Horsting
P. Idserda
A.Tolner
H.Stuut

Afwezige ledenraadsleden

W Huijng
J.Huizing
F. Nevels

Aanwezig bestuur HDC

J. R. Smeenge
H. van 't Land
K.Flinkert
K. Nieboer

Aanwezig overig
bestuurslid ANV
accountant
accountant
juridisch adviseur HDC

1.

'

M. Duintjer
G. Rol
R de Jonge
A. Schrijver

Opening

De voorzitter van het bestuur, de heer van 't Land, opent de ledenraadsvergadering van de
Coöperatie "Het Drents Collectief"U.A. (HDC) en heet iedereen van harte welkom.
2.

Notulen ledenvergadering 13 december 2016

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. Er zijn geen vragen of opmerkingen naar
aanleiding van de notulen.
3.

Ingekomen stukken en mededelingen

De voorzitter schetst het fusieproces tussen HDC) en ANV. Na de positieve besluitvorming in
de ledenvergadering van HDC van 13 december 2016 is verder gewerkt aan de verdere
vormgeving en inrichting van de nieuwe Organisatie. Er is een voorlopig overgangsbestuur
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gevormd bestaande uit de bestuursleden van HDC en de bestuursleden van ANV De
werkgroep heeft voorstellen voorbereid voor het overgangsbestuur. De fusie geschiedt door
een activa/passiva transactie waarbij HDC de overnemende partij is. Onderdeel van de
overname zijn een nieuwe naam, nieuwe statuten, nieuw huishoudelijk reglement,
benoeming bestuur en voortzetting van de projecten van ANV. De 1e-den van ANV worden lid
van de Coöperatie, tenzij zij aangeven dat niet te willen. Vandaag is de besluitvorming binnen
HDC over de statuten, huishoudelijk reglement, benoeming bestuur. Voor de activa/passiva
transactie is de vaststelling van de jaarrekening van HDC en ANV van belang. Dit vanwege de
bepaling van de waarde van de activa en passiva. De leden van ANV besluiten vandaag ook
over de fusie en de jaarrekening.
4.

Jaarrekening 2016

De penningmeester, mevrouw K. Nieboer, en de aanwezige accountants de heren R. de Jonge
en G. Rol geven een toelichting op de jaarrekening. Over 2016 is een verlies geleden van
€ 4.395,

--.

Op de balans per 31 december 2016 staat een vordering van € 1.545.916,--. Dit

betreft de te ontvangen uitkering over het jaar 2016 van de RVO inzake het Agrarisch Natuur
en Landschapsbeheer (ANLb). In 2017 is hiervan al 70% ontvangen; de overige 30% zal
binnenkort worden ontvangen. Tegenover deze vordering staat een schuld aan de
deelnemers van het ANLb van € 1.285.915,--. De uitbetaling van 70% hiervan heeft in 2017
inmiddels ook al plaatsgevonden. Het jaar 2016 was het eerste jaar dat het ANLb effectief
was en tot uitbetaling is overgegaan. De kosten die in 2015 zijn gemaakt voor het ANLb ad
€ 154.643,-- zijn op de balans per 31 december 2016 geactiveerd. In de jaarrekening 2016 is
van dit bedrag € 90.209,-- ten laste van het winst- en verliesrekening gebracht. De
resterende € 64.434,-- zal in de komende 5 jaar

-

2017 tot en met 2021- ten laste van de

winst- en verliesrekening worden gebracht.
Om de liquiditeit op peil te houden is van de Provincie Drenthe een renteloze lening
ontvangen van € 638.000,-- Aflossing vindt plaats middels verrekening, uiterlijk met de
.

(laatste) uitbetaling van de ANLb subsidie in 2022. Het rentepercentage van deze lening
bedraagt per einde boekjaar 0% vast tot en met de einddatum. Er zijn geen zekerheden voor
deze lening verstrekt. Van LTO Noord is een lening ontvangen die per juli 2017 afloopt.
De nieuwe Organisatie is wat het ANLb gedeelte betreft vrijgesteld van BTW; voor het overige
niet. Qua uitvoering vergt -dit het nodige van de administratie.
De voorzitter zegt buitengewoon tevreden te zijn met de uitvoering van het ANLb door de
werkorganisatie. De kwaliteit is van een hoog niveau. Dat vindt het RVO ook gezien de
uitbetalingen die zij doen.
Er moet, zo vervolgt de voorzitter, nog wel goed naar de kosteneffectiviteit worden gekeken.
Vooral de kleine leefgebieden waar veel veranderingen plaatsvinden vergen veel tijd en
kosten. Van de ontvangen bijdragen van het RVO is in principe 16,67% bestemd voor de
Coöperatie. Daarvoor -moeten zij al het werk doen. Een van de prioriteiten van de nieuwe
Organisatie is dan ook het maken van realistische meerjaren- en liquiditeitsbegrotingen.
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De ledenvergadering stelt vervolgens de jaarrekening en het jaarverslag over 2016 en
verleent decharge aan het bestuur over het over 2016 gevoerde bestuur.

5.

Statuten en huishoudelijk reglement

De volgende wijzigingen worden voorgesteld.
1. Artikel 2 lid 1 sub b "het oprichten van verwen/en van, het deelnemen in, het

samenwerken met, het besturen van, alsmede het (doen) financieren van andere
ondernemingen, in welke rechtsvorm ook" zou zich moeten beperken tot ondernemingen die
in relatie staan tot de doelstelling van de Coöperatie. Besloten wordt de beperking van dit
artikel in het huishoudelijk reglement op te nemen.
2. Dok in het huishoudelijk reglement wordt opgenomen dat bij de vergaderingen van de
ledenraad de leden van het bestuur (AB) aanwezig zijn.
3. In artikel 9 van het huishoudelijk reglement wordt in de tweede zin voor het zinsdeel
"natuur en landschapsbeheer" het woord agrarisch ingevoegd.
In de huidige statuten, aldus de heer Schrijver, is een recht van voordracht voor 3
bestuursleden opgenomen van LTO Noord. In die statuten is tevens opgenomen dat LTO
Noord goedkeuring moet geven indien dat voordrachtsrecht wordt gewijzigd. Het
voordrachtsrecht van LTO Noord is in de nieuwe statuten niet opgenomen. De laatste zin in
de voorliggende statuten in artikel 18 lid 1- Artikel 8 lid 1 enz

....-

moet dan ook vervallen.

Aan LTO Noord is gevraagd toestemming te verlenen om het voordrachtsrecht te schrappen.
Het overleg met LTO Noord hierover is nog gaande.
Voorts is het voorstel om de grens van 5 ha als voorwaarde voor het lidmaatschap van de
coöperatie te laten vervallen.
De voorzitter constateert dat het vereiste quorum voor de wijziging van de statuten aanwezig
is.
In verband met het overleg met LTO Noord over het recht van voordracht gaat de
ledenvergadering akkoord om, indien LTO Noord de toestemming niet verleent, het recht
van voordracht voor de helft van de bestuursleden in de statuten te handhaven dan wel een
bepaling op te nemen dat de helft van het aantal bestuurleden lid van LTO Noord dient te
zijn.
De ledenvergadering stelt vervolgens met inachtneming van het voorste.l tot
vervallenverklaring van de grens van 5 ha en verwijdering van de laatste zin in artikel 8 lid 1,
de-statuten vast
De ledenvergadering besluit vervolgens tot vaststelling van het huishoudelijk reglement met
inbegrip van de hiervoor bij punt 1 tot en met 3 genoemde wijzigingen.
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De heer Duintjer stelt dat het belangrijk is de formulering en bepaling van missie en visie van
de nieuwe Organisatie op korte termijn goed te beschrijven. De voorzitter beaamt dit.
6.

Benoeming bestuursleden

De heer Smeenge, nu nog bestuurslid van HDC, licht toe waarom hij niet in het nieuwe
bestuur wil plaatsnemen. Hij benadrukt dat een goede informatievoorziening naar de leden
essentieel is voor de Coöperatie. Hij is van mening dat de Coöperatie en ook hijzelf hierin
tekort geschoten is.
De ledenvergadering benoemt voor een periode van 4 jaar mw. K Nieboer en de heren J.R.
De Jong, O.W. Eleveld, K. Flinkert en H. Stuut tot lid van het bestuur. De heer van J.H. van 't
Land wordt eveneens voor een periode van 4 jaar benoemd als bestuurslid en voorzitter van
het bestuur.

7.

Rondvraag

De heer Duintjer wil het nieuwe bestuur nog graag meegeven dat niet alleen de
informatievoorziening naar de leden maar ook de informatievoorziening van het Dagelijks
Bestuur naar het Algemeen Bestuur belangrijk is.
8.

Sluiting

Iets na 20.00 uur bedankt de voorzitter alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit de
vergadering.

««««««««««<

Vastgesteld in de Ledenraad van 26juli2017
H. van 't Land, voorzitter

K. Flinkert,, secretaris
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ANV Drenthe

Brief van bestuur ANV aan de Coöperatie

Geacht bestuur,

Hierbij geeft het bestuur van ANV haar goedkeuring aan de voorgenomen wijziging van
artikel 8 lid 1 van de statuten van de Coöperatie "Het Drents Collectief "U.A. In artikel 8 lid 1
is opgenomen dat ANV een bindende voordacht heeft voor de benoeming van drie
bestuursleden.
In verband met de voorgenomen fusie tussen ANV en HDC (nieuwe naam
Coöperatie"Agrarische Natuur Drenthe"U.A. ) en de opheffing daarna van ANV is een
dergelijke bepaling zinloos geworden.

Hoogach

Namens
M.J. Duintjer

Land- en Tuinbouw Organisatie Noord
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Vestiging Drachten

Agrarische Natuur Drenthe
T.a.v. vz. dhr, H. van 't Land
Gieterstraat 45
9451 TE Rolde
Per mail: info@andrenthe.nl

Doorkiesnummer: 088 -88 86 666
Faxnummer:
088-8886660

Betreft:

Datum: 18 juli 2017

Referentie:

02017lrnlpb-nv

statutenwijziging

Geachte heer Van 't Land,
Het Algemeen Bestuur van LTO Noord heeft in haar vergadering van 12 juni 2017 ingestemd met onderstaande
wijziging van de statuten:

De coöperatie streeft ernaar dat de helft van de bestuur (exclusief de voorzitter) lid van LTO Noord is. Na
benoeming door de ledenraad zal het bestuur van LTO Noord op de hoogte worden gebracht van de (gewijzigde
(bestuurssamenstelling van de Coöperatie "Agrarische Natuur Drenthe" U.A.

Hoogachtend,

Algemeen secretaris LTO Noord

LTO Noord Morra 2 9204 KH Drachten Postbus 186 -9200 AD Drachten
T 088 888 66 66 F 088 888 6660 E info@ltonoord.nl 1 www.ltonoord.nl
Het hoofdkantoor is gevestigd in Zwolle KvK 08 13 06 50
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