
 

 
 
Benoeming Raad Van Commissarissen 
 
Zoals het bestuur vorig jaar al heeft aangekondigd willen we nog steeds een 
statutenwijziging doorvoeren om het aantal leden van 
HoekscheWaardDuurzaam te vergroten. En enkele moeilijk of kostbare 
aanpassingen door te voeren.  
De huidige statuten zijn daarin maatgevend waarbij artikel 25 en 17. 
 
De artikelen luiden: 
Artikel 25  
1.  De algemene ledenvergadering kan een besluit tot statutenwijziging of 

ontbinding van de coöperatie slechts nemen met een meerderheid van ten 
minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin 
ten minste drie/vierde van alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, 
tenzij op voorstel van het bestuur, welk voorstel de goedkeuring van de 
raad van commissarissen behoeft, in welk geval zodanig besluit met 
een volstrekte meerderheid van stemmen kan worden genomen.  

2.  Een besluit tot statutenwijziging kan voorts slechts worden genomen, indien 
gedurende een periode van tenminste veertien dagen voor de algemene 
ledenvergadering tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt 
gehouden, een afschrift van het voorstel tot statutenwijziging - in welk 
afschrift de voorgedragen wijziging woordelijk moet zijn opgenomen - ten 
kantore van de coöperatie voor de leden van de coöperatie ter inzage is 
gelegd.  

3.  Ieder lid van het bestuur is bevoegd de voor de wijziging der statuten 
vereiste notariële akte te doen verlijden. 

 
 
Artikel 17 - Toezicht 
1.  Het toezicht op het beleid en de handelingen van het bestuur en op de 

algemene gang van zaken in de coöperatie en de met haar verbonden 
onderneming wordt uitgeoefend door een raad van commissarissen, 
bestaande uit, een door de algemene ledenvergadering vast te stellen aantal 
van, tenminste drie en ten hoogste zeven leden. De commissarissen staan 
het bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de 
commissarissen zich naar het belang van de coöperatie en de met haar 
verbonden onderneming. Het bestuur verschaft de raad van commissarissen 



tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. Het 
lidmaatschap van de raad van commissarissen is onverenigbaar met het 
lidmaatschap van het bestuur, onverminderd het bepaalde in artikel 13 lid 6. 

2.  De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter, een 
vice-voorzitter en een secretaris.  

 Een lid van de raad van commissarissen kan meer dan één functie vervullen. 
 
De statuten kunnen worden gewijzigd door een bestuursvoorstel met 
goedkeuring van de raad van commissarissen.  
 
Op dit moment zijn er geen commissarissen. In deze ALV willen we het minimum 
aantal commissarissen benoemen. We hebben daartoe de volgende personen 
bereid gevonden om zitting te nemen in de Raad: 
 
Ben van der Schaaf uit Westmaas 
Jan van Eijk uit Puttershoek 
Koos Oostveen uit Klaaswaal. 
 
Het voorstel aan de ALV is om deze drie personen te benoemen in de raad van 
commissarissen. 
 
In de loop van 2020 zal het bestuur en de raad van commissarissen een voorstel 
tot statutenwijziging uitwerken en aan de ALV voorleggen. 
 


