C'M'S'Derks Star Busmarm

STATUTEN
Naam en zetel
Artikel 1
1. De coöperatie draagt de naam: Koninklijke Cooperatie Rundveeyerbetering
Delta U.A.
De cooperatie kan tevens de handelsnamen CR Delta, CRY, HG en NRS voeren.
2. Zij is gevestigd te Arnhem.
Doel en middelen
Artikel 2
1. De cooperatie heeft ten doel:
het behartigen van de belangen van de leden voor zover deze belangen liggen op
het gebied van de rundveehouderj en rundveeverbetering, door met hen
overeenkomsten aan te gaan in het bedrijf dat de coöperatie te dien einde ten
behoeve van haar leden uitoefent of doet uitoefenen.
2. De cooperatie tracht haar doel te bereiken door middel van:
a. het (doen) verrichten en ter beschikking krijgen, verwerken en exploiteren
van gegevens met betrekking tot de stamboek- en fokregistratie van
rundvee;
b. het (doen) verrichten van melkproductieregistratie en het ter beschikking
krijgen, het verwerken en het exploiteren van gegevens met betrekking tot
melkproductieregistratie;
c. het ter beschikking krijgen, kopen, verkopen, distribueren en houden van
sperma, embryo's en ander fokmateriaal, alsmede het exploiteren van een
basisfokprogramma en het verrichten en doen verrichten van transplantaties
en inseminaties;
d. het (doen) verrichten van exterieurkeuringen van rundvee;
e. het (doen) ontwikkelen en exploiteren van nieuwe producten en markten op
het gebied van rundveeverbetering;
f. het handelen en bevorderen van handel in rundveefokkerijproducten en
andere producten op het gebied van de rundveehouderj, zowel in Nederland
als daarbuiten;
g. het bevorderen van een doelmatige werkwijze bij de georganiseerde
rundveeverbetering;
h. het geven van voorschriften en richtlijnen passend binnen de
doelomschrijving;
i. het bevorderen en verzorgen van onderzoek, onderwijs en voorlichting op
het gebied van de rundveeverbetering ten behoeve van de leden en van
derden;
het voeren van overleg en het samenwerken met andere organisaties en
instellingen betrokken bij de rundveeverbetering, rundveehouderj zowel
nationaal als internationaal en de rundergezondheidszorg;
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het samenwerken met, deelnemen in en het voeren van het bestuur over
andere vennootschappen en ondernemingen;
1. het (doen) financieren van andere vennootschappen en ondernemingen, ook
door middel van het stellen van zekerheden;
m. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of
hiervoor bevorderlijk kan zijn, dit alles in de meest uitgebreide zin.
3. De cooperatie kan in het bedrijf dat zij uitoefent overeenkomsten aangaan met
derden, echter slechts in die mate dat deze activiteiten in verhouding tot de
activiteiten ten behoeve van de leden van ondergeschikte betekenis zijn.
Leden
k.

Artikel

Lid van de cooperatie kunnen zijn natuurlijke personen en rechtspersonen die
zelfstandig of in samenwerking met anderen al dan niet in de vorm van een
personenvennootschap zonder rechtspersoonlijkheid een rundveebedrjf
uitoefenen, en rechtspersonen die zich de rundveeverbetering ten doel stellen.
2. Over toelating van leden beslist het hoofdbestuur.
3. Het lidmaatschap eindigt:
bij overlijden, ingeval van een natuurlijk persoon;
bij ontbinding, ingeval van een rechtspersoon;
bij beëindiging van de ondernemingsactiviteiten;
bij faillissement;
bij aanvraag van surséance van betaling;
door schriftelijke opzegging door het lid tegen het einde van het boekjaar
met opzeggingstermijn van drie maanden;
door opzegging door de cooperatie door het hoofdbestuur met een
beroepsmogelijkheid bij de geschillencommissie.
Het
hoofdbestuur
houdt een ledenregister bij.
4.
Geldmiddelen
Artikel 4
Het hoofdbestuur kan aan de leden per jaar een contributie opleggen, waarvan de
hoogte wordt vastgesteld door het hoofdbestuur met goedkeuring van de ledenraad.
Rechten en verpliehtingenlaansprakelijkheid
Artikel 5
1. Het hoofdbestuur kan namens de leden overeenkomsten aangaan passend binnen
de doelomschrijving van de cooperatie en in dit kader ten behoeve van de leden
rechten bedingen en te hunnen laste verplichtingen aangaan. Het hoofdbestuur
kan nakoming van bedongen rechten jegens een lid vorderen en ook
schadevergoeding aan een lid vorderen, tenzij dit lid zich daartegen verzet.
2. De leden zijn niet verplicht aan de cooperatie inlichtingen te verstrekken anders
dan die welke nodig zijn voor een goede uitvoering van de met de leden
aangegane overeenkomsten.
-
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Elke aansprakelijkheid van leden of oud-leden voor een tekort van de coöperatie
is uitgesloten.
Afdelingen
Artikel 6.1
1, De cooperatie kent afdelingen.
2. Elke afdeling heeft een afdelingsvergadering en een afdelingsbestuur.
Afdelingsvergaderingen
Artikel 6.2
1. Minimaal eenmaal per jaar vindt een afdelingsvergadering plaats waarvoor alle
leden in de desbetreffende afdeling worden uitgenodigd.
2. Voorzitter van de afdelingsvergadering is de voorzitter van het afdelingsbestuur,
bij diens afwezigheid de vice-voorzitter, bij diens afwezigheid een ander door de
vergadering aan te wijzen persoon, al dan niet lid van het afdelingsbestuur.
3. De vergaderingen worden bijeengeroepen door het afdelingsbestuur met
inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste zeven dagen. Bij de
oproeping worden de agendapunten vermeld.
4. In afdelingsvergaderingen heeft ieder lid één stem.
5. Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.
Afdelingsbestuur
Artikel 6.3
1. Afdelingsbestuurders moeten natuurlijke personen zijn. Ingeval van een lidrechtspersoon dient de te benoemen persoon directeur met volledige
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de desbetreffende rechtspersoon te zijn.
2. Leden van het afdelingsbestuur hebben zitting voor een termijn van vijfjaar en
kunnen daarna éénmaal worden herbenoemd.
3. Voor de eerste maal vindt benoeming voor een zodanig kortere termijn plaats dat
daarmee een evenwichtig rooster van aftreden wordt verkregen. Benoemingen
(tussentijds en gewoon) vinden vervolgens plaats binnen dit rooster.
4. Een lid van het afdelingsbestuur is niet herkiesbaar na het bereiken van het
zestigste levensjaar.
5. Afdelingsbestuurders worden gekozen door de afdelingsvergadering, die hen
ook kan schorsen en ontslaan.
6. Het afdelingsbestuur heeft onder meer tot taak het organiseren van de
afdelingsvergaderingen en het tussentijds informeren van het hoofdbestuur en de
staf verenigingszaken van de coöperatie over de wensen en ideeën van de leden.
7. Vijfentwintig leden van een afdeling kunnen aan het afdelingsbestuur verzoeken
een afdelingsvergadering bijeen te roepen, aan welk verzoek het
afdelingsbestuur gevolg moet geven.
8. Het afdelingsbestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een vice-voorzitter en
een secretaris aan.
3.
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9. Vergaderingen van het afdelingsbestuur worden opgeroepen door de voorzitter
dan wel de vice-voorzitter of de secretaris met inachtneming van een
oproepingstermijn van minimaal zeven dagen.
10. Ieder lid van het afdelingsbestuur heeft één stem. Besluiten worden genomen
met gewone meerderheid van stemmen in een rechtsgeldig opgeroepen
vergadering waarin ten minste de helft van het aantal afdelingsbestuursleden
aanwezig is.
Kringen
Artikel 7.1
1. Een aantal afdelingen vormt tezamen een kring. Het hoofdbestuur bepaalt welke
afdelingen tezamen een kring vormen.
2. Het hoofdbestuur kan wijziging brengen in de afdelingen welke tezamen een
kring vormen, doch alleen na overleg met de desbetreffende afdelingsbesturen.
Kringbestuur
Artikel 72

1. Elke kring kent een kringbestuur.
2. De afdelingsbestuursleden hebben zitting in het kringbestuur. Benoeming vindt
plaats door de ledenraad.
3. Een kring is een informatieplatform met een tweeledige taak, namelijk het
uitdragen van het beleid van de coöperatie en het aandragen van elementen voor
het beleid van de cooperatie.
4. Het kringbestuur wijst uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter en al
dan niet uit zijn midden een secretaris aan.
5. Vergaderingen van het kringbestuur worden opgeroepen door de voorzitter dan
wel vice-voorzitter of de secretaris met inachtneming van een oproepingstermijn
van minimaal zeven dagen. Een of meer kringen tezamen kunnen het
hoofdbestuur verzoeken een vergadering van de ledenraad bijeen te roepen, aan
welk verzoek het hoofdbestuur gevolg moet geven.
6. Alle vergaderingen van het kringbestuur worden door ten minste één lid van het
hoofdbestuur bijgewoond,
7. Door een kring kunnen aan het hoofdbestuur agendapunten voor de ledenraad
worden voorgedragen, waarna het hoofdbestuur verplicht is deze punten op zijn
agenda op te nemen.
8. Ieder lid van het kringbestuur heeft één stem. Besluiten worden genomen met
gewone meerderheid van stemmen in een rechtsgeldig opgeroepen vergadering
waarin ten minste de helft van het aantal kringbestuurders en ten minste één lid
van het hoofdbestuur aanwezig is.
Ledenraad
Artikel 8
1. Alle afdelingsbestuursleden zijn in die hoedanigheid lid van de ledenraad. Ieder
lid van de ledenraad heeft één stem. Besluiten worden genomen met gewone
meerderheid van stemmen.
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2. De ledenraad heeft alle bevoegdheden die in de wet zijn toegekend aan de
algemene ledenvergadering, tenzij daarvan in deze statuten wordt afgeweken.
3. Aan de ledenraad wordt jaarlijks vóór aanvang van het betreffende boekjaar een
ondernemingsplan en een begroting van zowel CRY Holding B.V. als ook van
de coöperatie voorgelegd.
4. De voorzitter van het hoofdbestuur treedt op als voorzitter van de ledenraad,
tenzij door de ledenraad een andere persoon wordt aangewezen.
5. Verslaglegging vindt plaats door de secretaris van het hoofdbestuur, tenzij door
de voorzitter van de vergadering een andere persoon wordt aangewezen.
6. Een vergadering van de ledenraad vindt minimaal twee keer per jaar plaats.
7. De oproeping voor een vergadering van de ledenraad vindt plaats door het
hoofdbestuur met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste
veertien dagen. Bij de oproeping worden de agendapunten vermeld.
8. Leden van het hoofdbestuur en leden van de directie zijn aanwezig in
vergaderingen van de ledenraad en hebben aldaar een raadgevende stem.
Hoofdbestuur
Artikel 9
1. Het hoofdbestuur bestaat uit minimaal zes personen.
2. De leden van het hoofdbestuur worden benoemd voor een termijn van vier jaren.
Zij kunnen maximaal twee maal aansluitend worden herbenoemd.
3. Voor de eerste maal vindt benoeming voor een zodanig kortere termijn plaats dat
daarmee een evenwichtig rooster van aftreden wordt verkregen. Benoemingen
(tussentijds en gewoon) vinden vervolgens plaats binnen dit rooster.
4. Een lid van het hoofdbestuur is niet herkiesbaar na het bereiken van het zestigste
levensjaar.
5. Elk kringbestuur heeft het recht uit zijn kringleden een persoon voor benoeming
tot lid van het hoofdbestuur voor te dragen. Benoeming van de leden van het
hoofdbestuur geschiedt door de ledenraad uit de bindende voordracht van de
betreffende kring. Daarnaast benoemt de ledenraad op voordracht van het
hoofdbestuur één van de hoofdbestuursleden tot voorzitter. Leden van het
hoofdbestuur kunnen niet tegelijkertijd lid zijn van een kringbestuur.
6. Indien een kringbestuur niet binnen drie maanden na het ontstaan van de
desbetreffende vacature overgaat tot deze voordracht, zal de ledenraad bevoegd
zijn tot benoeming van het hoofdbestuurslid uit de leden van de desbetreffende
kring.
7. De ledenraad is bevoegd leden van het hoofdbestuur te ontslaan. De leden van
het hoofdbestuur kunnen door de ledenraad worden geschorst, welke schorsing
maximaal drie maanden kan duren.
8. Het hoofdbestuur heeft tot taak de coöperatie te besturen.
De begroting zal jaarlijks aan haar ter goedkeuring worden voorgelegd.
9. Het hoofdbestuur vertegenwoordigt de coöperatie. De coöperatie kan ook
vertegenwoordigd worden door twee gezamenlijk handelende leden van het
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hoofdbestuur, mits ten minste één van hen voorzitter dan wel vice-voorzitter,
penningmeester of secretaris (tevens hoofdbestuurslid) is.
10. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer leden van het hoofdbestuur
berust het bestuur tijdelijk bij de overblijvende leden van het hoofdbestuur. Bij
ontstentenis of belet van alle leden van het hoofdbestuur wordt het bestuur
tijdelijk overgenomen door de persoon die daartoe door de ledenraad is
aangewezen.
11. Het hoofdbestuur benoemt uit zijn midden een vice-voorzitter en al dan niet uit
zijn midden een secretaris.
12. Het hoofdbestuur vergadert ten minste zesmaal per jaar. De oproeping voor
vergaderingen van het hoofdbestuur vindt plaats met inachtneming van een
oproepingstermijn van ten minste zeven dagen.
13. Elk lid van het hoofdbestuur heeft één stem. Alle besluiten worden genomen bij
volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin
ten minste de helft van het aantal leden van het hoofdbestuur aanwezig of
vertegenwoordigd is.
14. De navolgende besluiten van het hoofdbestuur zijn onderworpen aan de
goedkeuring van de ledenraad:
a. het hoofdbestuur behoeft de voorafgaande goedkeuring indien het gaat om
het uitoefenen van stemrecht op aandelen in het kapitaal van CRY Holding
B.V. Dit betreft onder andere de vaststelling van het ondernemingsplan (dat
zich kan uitstrekken over meerdere jaren), de goedkeuring van de
jaarrekening en de bestemming van de winst.
b. uitgifte van schuldbrieven ten laste van de cooperatie;
C. uitgifte van schuldbrieven ten laste van een personenvennootschap waarvan
de cooperatie volledig aansprakelijk vennote is;
d. aanvrage van een notering van intrekking van de notering van de
schuldbrieven, bedoeld in de onderdelen a. en b., in de prijscourant van
enige beurs;
e. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de cooperatie of
een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of
vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennoot in een
commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze
samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de
cooperatie;
f. het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste één/tiende van het
bedrag van het eigen vermogen van de cooperatie volgens de laatst
vastgestelde balans, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van
die een deelneming;
g. investeringen welke een bedrag vereisen van ten minste één/tiende van het
hiervoor bedoelde eigen vermogen;
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h. het verkrijgen van onroerende goederen voor zover daarmee een bedrag van
meer dan één/tiende van het hiervoor bedoelde eigen vermogen gemoeid is;
i. het aangaan van geldleningen voor zover daarmee een bedrag van meer dan
één/tiende van het hiervoor bedoelde eigen vermogen gemoeid is;
j. borgstellingen voor zover daarmee een bedrag van meer dan één/tiende van
het hiervoor bedoelde eigen vermogen gemoeid is.
Directie
Artikel 10
1. De dagelijkse leiding van de coöperatie kan onder toezicht van het hoofdbestuur
worden opgedragen aan een directie, die uit een of meer personen bestaat en die
verantwoording aan het hoofdbestuur verschuldigd is. Hetgeen in deze statuten
is geregeld ten aanzien van een directeur, geldt tevens voor elk van de
directeuren, indien er meer dan één is benoemd.
De te benoemen directie is tevens lid van de directie van CRY Holding B.V.
2. De directie wordt benoemd en ontslagen door het hoofdbestuur. Het
hoofdbestuur stelt de taak en de werkwijze van de directie vast door middel van
een directiereglement, alsmede de aanstellings-. en ontslagvoorwaarden. De
arbeidsovereenkomst met een directeur wordt schriftelijk vastgelegd. De directie
is gehouden instructies van het hoofdbestuur op te volgen en is, tenzij zijn
aanwezigheid aldaar niet wordt verlangd, aanwezig in de vergadering van het
hoofdbestuur en is desverzocht aanwezig in de vergadering van de ledenraad,
Commissie
Geschillencommissie
Artikel 11
1. De coöperatie heeft een geschillencommissie, waarvan de leden en de
plaatsvervangende leden worden benoemd en ontslagen door de ledenraad. Het
aantal leden van de geschillencommissie respectievelijk plaatsvervangende leden
is drie.
2. De geschillencommissie heeft tot taak de behandeling van geschillen tussen de
cooperatie en haar leden en klanten.
3. Ook in andere gevallen waarin er sprake is van geschillen tussen leden en het
hoofdbestuur zal de geschillencommissie optreden als beroepsinstantie nadat het
hoofdbestuur in het geschil een besluit heeft genomen.
4. Een lid en bij geweigerde toelating een niet-lid kan uiterlijk binnen een maand
nadat het hoofdbestuur een besluit heeft genomen van dit besluit in beroep gaan
bij de geschillencommissie.
5. Besluiten van het hoofdbestuur zullen niet ten uitvoer worden gelegd gedurende
de periode dat de mogelijkheid bestaat om van het besluit in beroep te gaan bij
de geschillencommissie.
Commissies
Artikel 11.2
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Zowel de ledenraad als het hoofdbestuur kunnen andere commissies instellen en
opheffen. De taken, bevoegdheden en werkwijze van deze commissies worden
geregeld in een daartoe door het hoofdbestuur vast te stellen reglement.
Besluiten
Artikel 11.3
In alle commissies kunnen alleen besluiten worden genomen met gewone
meerderheid van stemmen, indien de vergadering is opgeroepen met inachtneming
van een oproepingstermijn van zeven dagen en ten minste de helft van het aantal
leden aanwezig is. Bij staking van stemmen vindt binnen één maand een tweede
vergadering over hetzelfde onderwerp plaats.
Indien de stemmen dan weer staken, heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.
Het hier bepaalde geldt ook voor alle subcommissies.
Boekjaar/jaarrekening
Artikel 12
1. Het boekjaar loopt van één september tot en met eenendertig augustus.
2. Telkens binnen zes maanden na afloop van een boekjaar maakt het hoofdbestuur
een jaarrekening op en brengt een jaarverslag uit. De jaarrekening wordt
ondertekend door alle leden van het hoofdbestuur. Indien één van hen niet
ondertekent, wordt de reden daarvan vermeld.
3. De jaarrekening wordt vastgesteld door de ledenraad.
4. Décharge van het hoofdbestuur voor het door hen gevoerde beleid vindt plaats
nadat een voorstel daartoe op de agenda van de ledenraad geplaatst en een
besluit daartoe is genomen.
5. Nadat het hoofdbestuur hieromtrent een advies heeft uitgebracht, kan de
ledenraad bepalen dat (een deel van) het resultaat wordt gereserveerd.
Het eventueel na reservering resterende winstsaldo staat ter beschikking van de
ledenraad.
6. De jaarrekening wordt gecontroleerd door een accountant. Het hoofdbestuur
wijst de onafhankelijke registeraccountant aan. De verklaring van de accountant
omtrent de door hem uitgevoerde controle wordt toegevoegd aan de
jaarrekening.
7. De begroting wordt jaarlijks voorgelegd aan de ledenraad.
Statutenwijziging, fusie en ontbinding
Artikel 13
1. Een besluit tot wijziging van de statuten, tot fusie of tot ontbinding kan alleen
worden genomen door een vergadering van de ledenraad waarin, twee/derde van
de leden aanwezig of vertegenwoordigd is en met een meerderheid van
twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
2. Indien de quorumeis van twee/derde niet wordt gehaald, dan wordt binnen vier
weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over
het voorstel zoals dit in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht
het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden kan worden besloten, mits met
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een gewone meerderheid van stemmen. Voor wijziging van bepalingen in de
statuten die betrekking hebben op de aansprakelijkheid en op rechten en
verplichtingen van de leden, blijft ook voor deze tweede vergadering een
meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen gelden.
3. Statutenwijziging, fusie en ontbinding kan alleen plaatsvinden op voorstel van
het hoofdbestuur.
4. Alvorens een besluit kan worden genomen tot wijziging van de statuten, fusie of
ontbinding, dient het letterlijke voorstel ter kennis te zijn gebracht van alle leden
van de ledenraad, uiterlijk op de datum van oproeping van de vergadering,
waarin het besluit aan de orde komt.
Huishoudelijk Reglement
Artikel 14
Nadere regels omtrent onder meer het functioneren van de organen van de coöperatie
zullen in één of meer huishoudelijk reglementen worden vastgesteld. Vaststelling,
wijziging of opheffing van een huishoudelijk reglement geschiedt door de ledenraad.

