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Heden, twintig mei tweeduizend vijftien, 

verscheen voor mij, Meester Igor Willem Robert Naaldijk, 

notaris ter standplaats Curaçao: 

De heer Roderick Arnold Claude van Kwartel, 

wonende op Curaçao, geboren te Curaçao op acht en twintig oktober 

negentienhonderd vier en zestig, 

volgens zijn verklaring ten deze handelende als bestuursvoorzitter en als daartoe 

aangewezen door het Bestuur van de te Curaçao gevestigde coöperatieve 

vereniging  KOOPERATIVA EMPLEADONAN PETROLERO. De 

comparant handelende als gemeld verklaarde dat in de op (datum) gehouden 

ledenvergadering is besloten de statuten van genoemde coöperatieve vereniging te 

wijzigen in voege als hierna vermeld. Van gemelde machtiging en van gemelde 

vergadering blijkt uit twee aan deze akte te hechten stukken. Ter uitvoering van 

gemeld besluit tot statutenwijziging verklaarde de comparant handelende als 

gemeld de statuten van gemelde coöperatieve vereniging algeheel te wijzigen als 

volgt: 

ALGEMENE BEPALINGEN 

 

NAAM 

 

Artikel 1 

 

De coöperatie draagt de naam: “KOOPERATIVA KEP" in deze Statuten verder te 

noemen “de coöperatie”. In het dagelijks verkeer kan de coöperatie worden 

aangeduid als “KEP” 

ZETEL 

 

Artikel 2 

 

De coöperatie is gevestigd te Willemstad op Curaçao. 

DUUR 

 

Artikel 3 

 

De coöperatie is aangegaan voor onbepaalde tijd.  

DOEL 

 

Artikel 4 

  

De coöperatie heeft ten doel: 

a. bij haar leden spaarzin te kweken; 

b. onder handhaving van de internationale beginselen van de coöperatie haar 

leden in de gelegenheid te stellen hun spaargelden in de coöperatie te beleggen 

en hen van de aldus gevormde fondsen kredieten te verlenen; 

c. de belangen van haar leden als consument te behartigen; 
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d. bijzondere aandacht te schenken aan het beginsel van voortdurende opvoeding 

in de zin van het behouden van de coöperatieve gedachte, het bijbrengen van 

de techniek van de coöperatie en de opvoeding van haar leden in de ruimste 

zin des woords. 

HET LIDMAATSCHAP  

EN DE DAARAAN VERBONDEN RECHTEN EN PLICHTEN 

 

Artikel 5 

 

1. Leden van de coöperatie kunnen zijn op Curaçao woonachtige personen, die 

de leeftijd zoals gespecificeerd in Artikel 3 van het Huishoudelijk Reglement 

nog niet hebben bereikt en die als zodanig zijn ingeschreven in het 

Bevolkingsregister en werkzaam zijn of zijn geweest in: 

a. de olieraffinaderij op Curaçao; 

b. de ondernemingen belast met het slepen van olietankers; 

c. groothandelsbedrijven belast met de verkoop van olieproducten; 

d. bedrijven belast met olieover- en opslag; 

e. de coöperatie “KEP” 

f. andere op Curaçao gevestigde ondernemingen. 

2. Als leden kunnen ook worden toegelaten de wettige echtgeno(o)t(e) danwel 

enige levensgezel(lin) en meerderjarige kinderen van leden, voor zover deze 

ingezetenen zijn van het land Curaçao en een vast inkomen genieten uit hoofde 

van arbeid of pensioen. De coöperatie erkent als levensgezel(lin) van het lid 

mede de persoon met wie het samenlevingsverband geregeld is door middel 

van een notariële samenlevingsovereenkomst en tenminste één jaar duurzaam 

heeft samengeleefd met het lid als ware met elkaar gehuwd. 

3. De in lid 2 genoemde personen kunnen na het overlijden van een lid als lid 

worden toegelaten mits een aanvraag daartoe binnen twee(2) maanden na het 

overlijden van het voormalig lid wordt gedaan. Voor deze gevallen bestaat er 

geen leeftijdslimiet. 

Artikel 6 

 

1. De aanvraag tot het lidmaatschap en de mededeling van toelating geschieden 

met gebruikmaking van de daarvoor door KEP voorgeschreven methoden 

2. Het Bestuur beslist binnen dertig(30) dagen na ontvangst van het verzoek 

over het toetreden. 

3. Bij toelating wordt aan de aanvrager medegedeeld onder welk nummer hij/zij 

als lid is ingeschreven en ontvangt hij/zij het bewijs van lidmaatschap, de 

Statuten en het Huishoudelijk Reglement. 

4. Niet-toelating wordt aan de aanvrager schriftellijk met een deugdelijke reden 

medegedeeld. 

  



  
SÓLIDO I KONFIABEL 

 3 

Artikel 7 

 

Een persoon, die door het Bestuur tot het lidmaatschap is toegelaten wordt eerst lid, 

nadat hij/zij een inschrijfgeld van vijfentwintig gulden (f.25,=) heeft voldaan en 

heeft ingeschreven en volgestort voor tenminste één aandeel. 

 

Artikel 8 

 

Ten kantore van de coöperatie wordt een register aangehouden waarop de leden 

naar volgorde van hun toetreding worden ingeschreven, onder vermelding van het 

volgnummer dat hun bij toetreding wordt gegeven, hun namen, voornamen, 

woonplaats, adres, geboortedatum en datum van toetreding. In dit register wordt 

nauwkeurig aantekening gehouden van iedere beëindiging van het lidmaatschap, 

een en ander met vermelding van de datum van de beëindiging. De door de leden 

opgegeven adreswijzigingen worden eveneens aangetekend. 

 

Artikel 9 

 

1. Het lidmaatschap eindigt door: 

a. opzegging door het Bestuur krachtens Artikel 33, het niet meer voldoen 

aan de vereisten gesteld in Artikel 5 lid 1 en Artikel 13 van deze 

Statuten, alsook wanneer redelijkerwijs van de coöperatie niet gevergd 

kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; 

b. opzegging door het lid krachtens Artikel 10 van deze Statuten; 

c. overlijden; 

d. faillissement; 

e. onder curatelestelling; 

f. opneming in een gesloten afdeling van een krankzinnigengesticht; 

g. royement door de Raad van Commissarissen krachtens Artikel 18 van 

deze Statuten of wanneer het lid de coöperatie op onredelijke wijze 

benadeelt. 

2. Jaarlijks mag het aantal leden met niet meer dan één twintigste (1/20ste) 

afnemen, waarbij steeds de opzeggingen als bedoeld in lid 1 onder b. zullen 

worden beschouwd als de laatst vervallen lidmaatschappen, en wel in 

volgorde van de data van ontvangst van de opzeggingen. 

 

Artikel 10 

 

Een lid kan zijn lidmaatschap tenminste dertig(30) dagen voor het einde van een 

boekjaar opzeggen, ingaande op het moment van het einde van dat boekjaar, met 

inachtneming van Artikel 9 lid 2. Het lid mag geen debiteur van de vereniging zijn 

ten tijde van de opzegging. 
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Artikel 11 

 

1. Indien het lidmaatschap eindigt verliest het lid de functies, die op grond van 

het lidmaatschap in de coöperatie worden bekleed. 

2. Indien het lidmaatschap is geëindigd, heeft het gewezen lid jegens de 

coöperatie geen andere rechten dan op uitbetaling van het hem/haar 

toekomend ledendividend en op terugbetaling van het bedrag van zijn 

deelname in het aandelenkapitaal met inachtneming van het gestelde in 

Artikel 34. 

Artikel 12 

 

Ieder lid heeft één(1) stem in de Algemene Ledenvergadering. 

 

Artikel 13 

 

Het lid is te allen tijde verplicht zijn deelneming in het aandelenkapitaal te 

vermeerderen door maandelijks minimaal vijfentwintig gulden (f.25,=) te storten. 

 

Artikel 14 

 

Elke aansprakelijkheid van de leden of de oud-leden om bij te dragen in een tekort 

na vereffening van de coöperatie is uitgesloten. 

 

Artikel 15 

 

Het lidmaatschap geeft recht op dividend, in verhouding tot de hoegrootheid van 

het bedrag der kapitaalsdeelname, te rekenen in volgestorte aandelen, indien en 

voor zover een dividend door de Algemene Ledenvergadering is vastgesteld. 

 

Artikel 16 

 

De leden zijn verplicht zich te gedragen overeenkomstig deze Statuten, het 

Huishoudelijk Reglement, de besluiten van de Algemene Ledenvergadering en die 

van het Bestuur. Zij zijn verplicht, waar mogelijk te waken voor de belangen van 

de coöperatie en haar naam en krediet hoog te houden. 

 

Artikel 17 

 

1. Het Bestuur is bevoegd leden, die ondanks schriftelijke waarschuwing, bij 

voortduring of herhaling in strijd met het vorige artikel handelen, na het 

betrokken lid te hebben gehoord te schorsen voor een periode van ten hoogste 

drie(3) maanden. Het Bestuur moet zijn besluit schriftelijk aan het lid 

meedelen met vermelding van de reden en de periode van de schorsing. 

2. Schorsingen ontneemt het lid de uitoefening van zijn rechten, doch ontslaat 

hem/haar geenszins van zijn verplichtingen. Het geschorste lid is bevoegd 
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binnen zeven(7) dagen na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij 

de Raad van Commissarissen. 

 

Artikel 18 

 

1. De Raad van Commissarissen is bevoegd leden die, ondanks schriftelijke 

waarschuwing, bij voortduring of herhaling in strijd met Artikel 16 handelen 

en die al dan niet door het Bestuur zijn geschorst, te royeren. 

2. De Raad van Commissarissen moet het in lid 1 van dit artikel genoemde 

besluit tot royement onverwijld schriftelijk aan het betrokken lid meedelen 

met vermelding van de reden van het royement en de bevoegdheid van het lid 

om in beroep te gaan op het besluit middels de wijze zoals neergelegd in lid 3 

van dit artikel. 

3. Het betrokken lid is bevoegd binnen zestig(60) dagen na ontvangst van de 

kennisgeving tot royement in beroep te gaan bij de Algemene 

Ledenvergadering, op te roepen door de Raad van Commissarissen. 

4. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. 

 

KAPITAAL 

 

Artikel 19 

 

Het kapitaal der coöperatie bestaat uit een onbepaald aantal aandelen, elk groot 

vijftig gulden (f.50,=).  

 

Artikel 20 

  

Beleggingen van het kapitaal van de coöperatie mag slechts plaats vinden wanneer 

de behoefte van de leden voor leningen is verzadigd en dan : 

a. In eerste instantie in schuldbrieven waarvoor de overheid van Curaçao garant 

staat,  

zoals obligaties, schatkistpapier, termijndeposito e.d. bij lokale banken. 

b. In geval bedoelde schuldbrieven in lid a niet in voldoende mate beschikbaar 

zijn, dan kan het Bestuur besluiten om met inachtneming van de daarvoor door 

de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten vastgestelde regelgeving, met 

goedkeuring van de Raad van Commissarissen, in het buitenland verantwoorde 

beleggingen te doen. De maximale waarde van de buitenlandse beleggingen zal 

vooraf worden vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering.  

 

Artikel 21 

 

Restitutie op de kapitaalsdeelname van een lid is slechts bij hoge uitzondering 

één(1) maal per jaar mogelijk onder de navolgende voorwaarden: 

a. belanghebbende moet aan het Bestuur aannemelijk maken, dat hij/zij het 

bedrag voor dringende doeleinden behoeft; 
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b. het Bestuur kan altijd een termijn stellen voor de restitutie welke termijn niet 

meer dan negentig(90) dagen zal zijn; 

c. met dien verstande echter dat in geval van een uitstaande lening zijn 

kapitaalsdeelname voor tenminste het uitstaande bedrag van de schuld in stand 

moet blijven. Bij beëindiging van een bepaalde kapitaalsdeelname wordt 

steeds het nominaal bedrag gerestitueerd. 

d. het lid aan wie restitutie is verleend kan gedurende drie(3) jaren daarna geen 

nieuw verzoek meer doen voor een restitutie. 

 

Artikel 22 

 

Behoudens het bepaalde in Artikel 26 wordt bij beëindiging van het lidmaatschap 

restitutie verleend van het bedrag der deelname in het kapitaal. Doch voor zover het 

belang van de coöperatie zulks wenselijk maakt is het Bestuur bevoegd te beslissen 

dat deze restitutie ten hoogste drie(3) maanden na beëindiging van het lidmaatschap 

zal plaatsvinden. De Raad van Commissarissen kan de door het Bestuur gestelde 

termijn verkorten. 

 

Artikel 23 

 

Met toestemming van het Bestuur en binnen de grenzen van dit Statuut en conform 

de bepalingen opgenomen in de “Polítika di Fiansa” kan de kapitaalsdeelname na 

beëindiging van het lidmaatschap worden overgeschreven ten gunste van een ander 

lid. Daartoe richten beide partijen een door de partijen getekend schriftelijk verzoek 

aan het Bestuur. De kosten van de overschrijving komen ten laste van de verkrijger. 

 

Artikel 24 

 

Met toestemming van het Bestuur en binnen de grenzen van dit Statuut en conform 

de bepalingen opgenomen in de “Polítika di Fiansa” kan de kapitaalsdeelname van 

een lid gedeeltelijk worden overgeschreven ten gunste van een ander lid. Daartoe 

richten beide leden gezamenlijk een schriftelijk verzoek aan het Bestuur. De kosten 

van de overschrijving komen ten laste van de verkrijger. 

 

Artikel 25 

 

Aandelen kunnen worden uitgegeven en deposito’s aanvaard ten behoeve van een 

ander, mits zowel de vertegenwoordiger als de begunstigde, leden van de coöperatie 

zijn en de naam van de begunstigde aan de coöperatie bekend wordt gemaakt. 

 

Artikel 26 

 

Bij toelating zoals opgenomen in Artikel 5 lid 3 dient het lid, één vijfde deel (1/5)  

van zijn/haar erfdeel met een minimum van één(1) duizend gulden (Nafls. 1.000,=), 

op de kapitaalsdeelname van het overleden lid te storten. 
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Artikel 27 

 

De coöperatie zal een retentierecht en recht van compensatie hebben op de aandelen 

en deposito’s van een lid voor elk bedrag dat de coöperatie te vorderen heeft wegens 

schuld van bedoeld lid of wegens een lening door hem/haar gegarandeerd. 

 

STORTINGEN EN BETALINGEN 

 

Artikel 28 

 

Stortingen voor deelneming in het kapitaal der coöperatie moeten geschieden door 

overmaking op de rekening van de coöperatie bij de alhier gevestigde 

bankinstellingen of via inhoudingen verricht door de werkgevers van leden, voor 

het volle nominale bedrag der aandelen ineens of in termijnbetalingen van 

vijfentwintig gulden (f.25,=) of meer, in veelvouden van vijf(5) gulden. 

 

Artikel 29 

 

1. Stortingen op depositorekeningen geschieden in bedragen van minimaal 

vijfentwintig gulden (Naf. 25,=) 

2. Stortingen op en opnamen van zowel het aandelenkapitaal als 

depositorekeningen, uitbetalingen van en terugbetalingen op leningen en 

betalingen van interest of boeten geschieden hetzij door middel van cheques, 

bankoverschrijvingen, ATM-kaart of creditcards en zullen blijken uit de 

desbetreffende rekeningsafschriften. 

3. Geldelijke transacties in kontanten, anders dan via automatische teller 

machine, zijn niet toegestaan. 

 

LENINGEN 

 

Artikel 30 

 

Elke aanvraag voor een lening dient schriftelijk te geschieden met een omschrijving 

van het doel waarvoor de lening wordt verlangd, voorts de zekerheidstelling te 

noemen en zodanig andere inlichtingen te bevatten als de Kredietcommissie mocht 

verlangen. 

 

Artikel 31 

 

1. Leningen kunnen slechts worden verstrekt met goedkeuring van de 

Kredietcommissie, welke goedkeuring slechts met algemene stemmen kan 

worden verleend. 

2. Tot het verstrekken van leningen aan leden van het Bestuur, de 

Kredietcommissie of de Raad van Commissarissen kan slechts worden beslist 
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met algemene stemmen in een gezamenlijk vergadering van de drie genoemde 

organen, waar drie(3) leden van de Kredietcommissie en tenminste één(1) lid 

van zowel het Bestuur als de Raad van Commissarissen aanwezig zijn. Het 

betrokken lid mag niet in deze vergadering aanwezig zijn.  

 

Artikel 32 

 

De coöperatie zal geen leningen verstrekken indien de geldnemer: 

a. niet voor tenminste drie (3) maanden lid is; 

b. zijn uitstaande lening, zo die er is, niet geheel heeft afgelost; 

c. voor de lening onvoldoende zekerheid is gesteld.  

Het Bestuur kan in bijzondere gevallen, conform hetgeen is gesteld in de “Polítika 

di Fiansa”  ontheffing verlenen van het gestelde onder b.  

 

Artikel 33 

 

Een lid dat nalaat een termijn van een lening op de vervaldag te betalen zal – tenzij 

hij/zij om een goede reden daarvoor door het Bestuur is verschoond – een boete 

betalen van 2% per termijn op het bedrag dat achterstallig is, met inachtneming van 

een minimum van vijf(5) gulden. 

 

Artikel 34 

 

Indien een termijn, de intrest of boete gedurende drie(3) maanden onbetaald blijven 

kan het Bestuur tot beëindiging van het lidmaatschap en tot incasso van de aan de 

coöperatie verschuldigde besluiten. 

 

Artikel 35 

 

Bij beëindiging van het lidmaatschap wordt al hetgeen het lid aan de coöperatie 

verschuldigd is direct opeisbaar en zal de coöperatie haar recht op compensatie 

neergelegd in Artikel 27 uitoefenen. 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 

 

Artikel 36 

 

De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan in de coöperatie. De 

besluiten van de Algemene Ledenvergadering, binnen het raam van de wet, deze 

Statuten en het Huishoudelijk Reglement genomen, zijn bindend voor de leden, het 

Bestuur, de Raad van Commissarissen en de Kredietcommissie. 
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Artikel 37 

 

1. Toegang tot de Algemene Ledenvergadering hebben de leden die niet 

geschorst zijn, alsmede degenen die daartoe door het Bestuur zijn uitgenodigd. 

Geen toegang hebben geschorste leden, geschorste Bestuursleden en 

geschorste leden van de Kredietcommissie. In afwijking van het vorenstaande 

hebben geschorste leden, geschorste Bestuursleden en geschorste leden van de 

Kredietcommissie toegang tot de Algemene Ledenvergadering waarin het 

besluit tot schorsing wordt behandeld en zijn zij bevoegd daarover het woord 

te voeren. 

2. De Algemene Ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van de 

coöperatie of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn 

plaatsvervanger, dan treedt één van de andere Bestuursleden door het Bestuur 

aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het 

voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf. 

3. Indien echter een Algemene Ledenvergadering van de leden wordt 

bijeengeroepen door de Raad van Commissarissen treedt de voorzitter hiervan 

als voorzitter van de vergadering op, terwijl een door leden van de coöperatie 

bijeengeroepen vergadering zelf haar voorzitter aanwijst. 

4. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een 

ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die 

door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend. 

5. De directeur heeft toegang tot de Algemene Ledenvergadering tenzij de 

vergadering zijn aanwezigheid niet wenst wegens behandeling van 

onderwerpen zijn persoon of functie betreffende. 

 

Artikel 38 

 

1. Algemene Ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het Bestuur, door 

individuele en openbare convocaties aan de leden, zulks tenminste drie(3) 

weken vóór de vergadering en onder vermelding van de agenda. 

Niettemin is het Bestuur bevoegd om voorwaardelijk, gelijktijdig een tweede 

convocatie aan te kondigen voor een vergadering met dezelfde agenda die op 

dezelfde dag zal worden gehouden, voor het geval het vereiste aantal leden 

zoals vastgelegd in Artikel 41 lid 1 niet ter eerste vergadering aanwezig is.  

2. Tien(10) dagen voor de vergadering wordt de convocatie ter herinnering van 

de leden in het openbaar herhaald. In deze convocatie moet tevens mededeling 

worden gedaan vanaf welke datum de relevante documentatie met betrekking 

tot de ter vergadering te behandelen onderwerpen op het kantoor van de 

coöperatie beschikbaar zijn voor de leden. 
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Artikel 39 

 

Uiterlijk in de maand mei, behoudens verlenging van deze termijnen met ten hoogste 

twee(2) maanden door de Algemene Ledenvergadering op grond van bijzondere 

omstandigheden, wordt ieder jaar, een Algemene Ledenvergadering gehouden, 

waarin onder meer: 

a. door het Bestuur, de Kredietcommissie en de Raad van Commissarissen 

verslag wordt uitgebracht en verder door het Bestuur rekening en 

verantwoording wordt afgelegd over het afgelopen boekjaar; 

b. de balans en de winst- en verliesrekening worden vastgesteld; 

c. wordt bepaald hoe het surplus zal worden verdeeld; 

d. décharge wordt verleend aan het Bestuur en de Raad van Commissarissen; 

e. verkiezingen worden gehouden ter voorziening in de periodieke vacatures in 

het Bestuur, de Raad van Commissarissen en de Kredietcommissie. 

 

Artikel 40 

 

Jaarlijks voor afloop van het boekjaar, maakt het Bestuur een begroting op voor het 

volgende boekjaar en legt deze ter goedkeuring voor in een speciaal daarvoor 

opgeroepen Algemene Ledenvergadering. 

 

Artikel 41 

 

1. Buitengewone Algemene Ledenvergaderingen worden gehouden, indien het 

Bestuur, de Raad van Commissarissen, de Kredietcommissie of tenminste 

honderd(100) leden zulks wenselijk achten. 

2. Het verzoek daartoe wordt schriftelijk aan het Bestuur gedaan, onder opgave 

van het te behandelen onderwerp. 

3. Binnen veertien(14) dagen na ontvangst van het verzoek, wordt de 

vergadering bijeengeroepen op een datum, niet later dan dertig(30) dagen na 

de oproeping. 

4. Indien aan het verzoek niet tijdig gevolg wordt gegeven, kunnen verzoekers 

zelf tot die bijeenroeping overgaan. 

5. De Raad van Commissarissen roept de Algemene Ledenvergadering bijeen 

indien zij één of meer Bestuursleden of leden van de Kredietcommissie heeft 

geschorst. 

 

Artikel 42 

 

1. Rechtsgeldige besluiten kunnen alleen worden genomen bij aanwezigheid 

van ten minste honderd(100) stemgerechtigde leden.  

2. Een quorum-vereiste zoals gesteld in het vorige lid geldt niet in een volgende 

vergadering met dezelfde agenda die wordt gehouden binnen drie(3) weken 

nadat het nemen van  besluiten op die quorum-vereiste is  afgestuit. Besluiten 
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genomen in deze vergadering zijn bindend, ongeacht het aantal dan aanwezige 

leden. 

 

Artikel 43 

 

1. Voor zover deze Statuten niet anders bepalen, worden besluiten door de 

Algemene Ledenvergadering genomen met een volstrekte meerderheid van de 

geldig uitgebrachte stemmen. 

2. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. 

3. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde 

hoofdelijke stemming verlangt. 

4. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn 

uitgebracht. 

5. Het ter Algemene Ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter 

omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de 

inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet 

schriftelijk vastgelegd voorstel. 

6. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in lid 5 genoemde oordeel 

van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming 

plaats, indien de meerderheid van de Algemene Ledenvergadering of, indien 

de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een 

stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming 

vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 

 

Artikel 44 

 

1. Stemming bij gemachtigde is verboden. Bij staken van stemmen vindt 

herstemming plaats. Indien alsdan de stemmen opnieuw staken beslist het lot, 

indien het personen betreft; indien het zaken betreft, wordt het voorstel geacht 

te zijn verworpen. 

2. Ieder aanwezig lid brengt bij verkiezingen één(1) stem uit op evenveel 

kandidaten als er vacatures zijn. Van de zo ontstane rangschikking worden de 

kandidaten met de meeste stemmen verkozen. In het geval dat het aantal 

kandidaten gelijk is aan het aantal vacatures worden de gestelde kandidaten 

door de Algemene Ledenvergadering in het betreffende orgaan gekozen 

geacht en vindt geen stemming plaats. 

 

Artikel 45 

 

Ieder lid is bevoegd voorstellen of onderwerpen ter behandeling in de Algemene 

Ledenvergadering schriftelijk aan het Bestuur op te geven, mits deze opgave 

tenminste vier(4) weken voor de vergadering wordt ingediend, zodat hiervan op de 

wijze als bedoeld bij Artikel 37 kan worden kennisgegeven. Het Bestuur is verplicht 

deze voorstellen of onderwerpen op de agenda te plaatsen. 
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HET BESTUUR 

 

Artikel 46 

 

Het Bestuur is belast met het besturen van de coöperatie. Het Bestuur is 

verantwoording schuldig aan de Raad van Commissarissen en aan de Algemene 

Ledenvergadering. Individuele Bestuurders oefenen hun bevoegdheden uit met 

inachtneming van de besluiten van het Bestuur. De bepalingen van het Burgerlijk 

Wetboek Boek 2 zijn overeenkomstig van toepassing op het Bestuur. 

 

Artikel 47 

 

1. Het Bestuur bestaat uit tenminste vijf(5) en ten hoogste zeven(7) 

meerderjarige personen, waaronder een Dagelijks Bestuur, bestaande uit een 

voorzitter, een secretaris en een penningmeester; het Bestuur bepaalt zelf het 

aantal leden. 

2. Het Bestuur wordt op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering uit en door de 

leden gekozen. 

3. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden als zodanig in hun functie 

gekozen. De overige functies worden door het Bestuur onderling verdeeld. 

4. Ieder jaar treden bij tourbeurt één(1) lid van het Dagelijks Bestuur af tezamen 

met de helft van het aantal – voor zover nodig afgerond naar boven – van de 

niet in functie gekozen Bestuursleden volgens een door het Bestuur opgesteld 

rooster. 

5. Leden van het Dagelijks Bestuur hebben zitting gedurende drie(3) jaar, de 

overige bestuursleden hebben zitting gedurende twee(2) jaar. 

6. Aftredende Bestuursleden zijn terstond herkiesbaar, tenzij zij aan het einde 

zijn van twee(2) achtereenvolgende zittingsperioden als Bestuurslid. In dit 

geval zijn zij niet herkiesbaar gedurende één(1) jaar na hun aftreden. 

7. Bij tussentijdse verkiezingen treedt het Bestuurslid af op het tijdstip dat 

degene in wiens plaats hij/zij is gekozen had moeten aftreden. 

8. De functie van Bestuurslid is niet verenigbaar met die van lid van Raad van 

Commissarissen of van de Kredietcommissie. 

9. Personeelsleden van de coöperatie “KEP” zijn niet verkiesbaar als bestuurslid.

  

Artikel 48 

 

1. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Indien het aantal 

Bestuursleden daalt tot onder de vijf(5), dan wordt binnen twee(2) maanden 

voorzien in de aanstelling van het benodigde aantal Bestuursleden tot het 

aantal van vijf(5). Het Bestuur blijft volledig bevoegd, ook zolang het 

onvoltallig is. Indien er slechts één Bestuurslid in functie is, behoeft deze voor 

alle besluiten welke niet de normale gang van zaken in de coöperatie 

betreffen, de goedkeuring van de Raad van Commissarissen. 
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2. Bij belet of ontstentenis van alle Bestuurders zal het Bestuur tijdelijk berusten 

bij de Raad van Commissarissen. 

3. Het Bestuur kan aparte commissies instellen ter ondersteuning of delegatie 

van haar werkzaamheden. De voorzitter van een aparte commissie kan deel 

uitmaken van het Bestuur. 

 

Artikel 49 
 

1. Een lid van het Bestuur behoeft voorafgaande schriftelijke toestemming van 

de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten om als zodanig te kunnen 

optreden. 

2. Tot lid van het Bestuur kunnen niet worden gekozen degene die met een lid 

van het Bestuur, van de Raad van Commissarissen, van de Kredietcommissie 

of van het personeel zijn gehuwd of van een van dezen in de eerste graad 

bloed- of aanverwant zijn. 

3. Indien een Bestuurslid komt te verkeren in een der gevallen, genoemd in het 

vorige lid, eindigt zijn Bestuurslidmaatschap op de dag van de eerstvolgende 

bijeenkomst van de Algemene Ledenvergadering. 

 

Artikel 50 

 

1. Het Bestuur vertegenwoordigt de coöperatie in en buiten rechte. Het Bestuur 

kan onverminderd zijn verantwoordelijkheid de directeur belasten met de 

vertegenwoordiging der coöperatie voor zover zulks het dagelijks beheer 

betreft. 

2. Indien een lid van het Bestuur een tegenstrijdig belang heeft met de coöperatie, 

wordt de laatste vertegenwoordigd door een lid van de Raad van 

Commissarissen. 

3. Niettemin wordt de coöperatie onder verantwoordelijkheid van het Bestuur, 

voor zover het, het Dagelijks Bestuur betreft, onverminderd het bepaalde bij 

Artikel 53 sub c en Artikel 55 sub a, vertegenwoordigd door haar voorzitter, 

vice-voorzitter of de directeur, tezamen met de secretaris of de 

penningmeester, met dien verstande dat de coöperatie niet door minder dan 

twee personen vertegenwoordigd kan worden. 

4. Het Bestuur verschaft de Raad van Commissarissen en de individuele 

commissarissen tijdig de voor de uitoefening van hun taak noodzakelijke of 

met het oog daarop door betrokkene verlangde gegevens en is aanwezig in de 

vergaderingen van de Raad van Commissarissen, indien deze dit wenst. 

 

Artikel 51 

 

1. Bestuursvergaderingen worden minstens één(1) maal per twee weken 

gehouden en verder zo dikwijls als de voorzitter of tenminste twee der leden 

zulks nodig achten. De oproepingstermijn bedraagt tenminste drie (3) dagen. 

2. Het Dagelijks Bestuur vergadert in principe één(1) maal per week. 
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3. Besluiten van het Bestuur worden rechtsgeldig genomen bij volstrekte 

meerderheid van het voltallige Bestuur. Het Bestuur kan ook buiten 

vergadering besluiten nemen, mits alle Bestuursleden zich schriftelijk 

aangaande het voorstel hebben uitgesproken en het besluit de instemming 

heeft van alle Bestuursleden. Van besluiten op deze wijze tot stand gekomen 

wordt in de eerstvolgende Bestuursvergadering mededeling gedaan. 

4. Het Bestuur kan voor zijn vergaderingen ook de directeur oproepen en laat 

hem daar ook zonder oproeping toe tenzij het Bestuur zijn aanwezigheid niet 

wenst wegens de behandeling van onderwerpen, zijn persoon of functie 

betreffende. 

5. Het Bestuur houdt van het in zijn vergaderingen behandelde aantekening 

middels notulen.                                                  

 

Artikel 52 

 

1. Het Bestuur is niet bevoegd zonder besluit van de Algemene 

Ledenvergadering te fuseren. 

2. Zonder goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering mag het Bestuur 

geen overeenkomsten aangaan tot kopen, vervreemden of bezwaren van 

registergoederen, of overeenkomsten sluiten waarbij de coöperatie zich als 

borg of hoofdelijk medeschuldenares verbindt, zich voor een derde sterk 

maakt of zich tot zekerheidsstelling voor de schuld van een ander verbindt. 

3. Elk besluit genomen in strijd met Lid 1 en Lid 2 is nietig. 

 

Artikel 53 

 

De taak van de voorzitter en bij diens ontstentenis, van de vice-voorzitter, behelst 

onder andere: 

a. het voorzitten van de leden- en Bestuursvergadering; 

b. het vertegenwoordigen van de coöperatie tezamen met een ander Bestuurslid; 

c. het contrasigneren van alle cheques, promessen, wissels en andere 

waardepapieren; 

d. alles wat des voorzitter is. 

 

Artikel 54 

 

De secretaris en bij diens ontstentenis, de tweede secretaris, heeft onder andere tot 

taak: 

a. het nauwkeurig bijhouden en vastleggen van de notulen van alle Bestuurs- en 

ledenvergaderingen; 

b. alle verplichtingen na te komen inherent aan zijn functie of welke het Bestuur 

zal vaststellen. 
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Artikel 55 

 

De taak van de penningmeester en bij diens ontstentenis, de tweede 

penningmeester, behelst onder andere: 

a. het tekenen van alle cheques en promessen, wissels en andere waardepapieren; 

b. verantwoordelijkheid dragen voor de fondsen, boeken, bescheiden en de 

coöperatie toekomende waardepapieren, genoemde boeken en bescheiden 

moeten te allen tijde ter inzage van het Bestuur, Raad van Commissarissen en 

de leden openstaan; 

c. binnen vierentwintig uur na de ontvangst alle fondsen in zijn bezit storten op 

de bank of banken door het Bestuur voorgeschreven; 

d. alle betalingen of opnamen van gelden voor welk doel dan ook te doen 

geschieden; 

e. alles wat des penningmeester is. 

 

PERSONEEL 

 

Artikel 56 

 

1. Het Bestuur stelt een directeur aan die belast wordt met de uitvoering van 

Bestuursbesluiten en met de dagelijkse leiding van het kantoor van de 

coöperatie. De directeur is werkzaam onder toezicht en verantwoordelijkheid 

van het Bestuur en wordt door het Bestuur van een schriftelijke instructie 

voorzien. 

2. De arbeidsvoorwaarden van de directeur worden door het Bestuur, na 

goedkeuring van de Raad van Commissarissen vastgesteld. De bevoegdheden, 

rechten en verplichtingen van de directeur zullen in een afzonderlijke regeling 

worden vastgesteld, welke regeling eveneens goedkeuring behoeft van de 

Raad van Commissarissen. 

3. Benoeming, schorsing, ontslag en regeling der werkzaamheden van het 

verdere personeel behoren tot de bevoegdheid van de directeur. Deze oefent 

zijn bevoegdheid tot benoeming en ontslag van personeel in leidende functies 

slechts uit na overleg met het Bestuur, voor zover het niet een ontslag op 

staande voet betreft. 

4. De algemene regeling van bezoldiging en van de verdere rechtspositie van het 

personeel wordt vastgesteld door het Bestuur in overleg met de directeur. 

5. De directeur is verplicht de vergaderingen van het Bestuur en van de 

Algemene Ledenvergadering bij te wonen, indien dit door het Bestuur, 

onderscheidenlijk door de Raad van Commissarissen wordt verlangd. 

6. Het Bestuur kan de directeur machtigen om namens haar zowel cheques, 

promessen, wissels en andere waardepapieren te tekenen, als verbintenissen 

aan te gaan ten behoeve van de coöperatie tot een bedrag te bepalen bij het 

Huishoudelijk Reglement. 
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7. De functie van de directeur is niet verenigbaar met die van Bestuurslid, lid van 

de Raad van Commissarissen of lid van de Kredietcommissie. 

8. Zaken aangaande het beleid van de coöperatie “KEP” die het personeel wenst 

aan te kaarten bij het Bestuur geschieden uitsluitend door tussenkomst van het 

Dagelijks Bestuur. Dit ter vermijding van ondervraging van het Bestuur door 

het personeel in de Algemene Ledenvergadering 

 

RAAD VAN COMMISSARISSEN 

 

Artikel 57 

 

1. Het toezicht op het Bestuur en de Kredietcommissie wordt uitgeoefend door een 

Raad van Commissarissen. 

2. De raad is verantwoording schuldig aan de Algemene Ledenvergadering. 

3. Een lid van de Raad van Commissarissen behoeft de voorafgaande schriftelijke 

toestemming van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten om als zodanig 

te kunnen optreden. 

4. Personeelsleden van de coöperatie ”KEP” zijn niet verkiesbaar als lid van de 

Raad van Commissarissen 

 

Artikel 58 

 

1. De Raad van Commissarissen is samengesteld uit minimaal drie(3) en 

maximaal vijf(5) meerderjarige personen die telken jare gekozen worden uit 

en door de leden in de gewone jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. 

2. De leden van de Raad van Commissarissen benoemen uit hun midden een 

voorzitter en een secretaris. 

3. De commissarissen hebben zitting gedurende een periode van twee(2) jaar 

4. Ieder jaar treedt er bij toerbeurt de helft van de leden - voor zover nodig een 

jaar afgerond naar boven en het volgend jaar dan afgerond naar beneden - van 

de Raad van Commissarissen af. Aftredende leden zijn terstond herkiesbaar, 

tenzij zij aan het einde zijn van twee(2) achtereenvolgende zittingsperioden 

als lid van de Raad van Commissarissen. In dit geval zijn zij niet herkiesbaar 

gedurende één(1) jaar na hun aftreden. 

5. Bij tussentijdse verkiezingen treedt het lid af op het tijdstip dat degene in wiens 

plaats hij/zij is gekozen had moeten aftreden. 

6. De functie van lid van de Raad van Commissarissen is niet verenigbaar met 

die van Bestuurslid of lid van de Kredietcommissie. 

 

 

Artikel 59 

 

1. De Raad van Commissarissen vergadert telkens wanneer de voorzitter of een 

van zijn leden zulk wenselijk acht, doch tenminste één(1) maal per maand. De 

oproepingstermijn bedraagt tenminste drie(3) dagen. 
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2. Voor het nemen van rechtsgeldige besluiten is vereist de aanwezigheid van 

tenminste twee(2) leden van de Raad van Commissarissen en van alle leden 

indien een oproeping niet heeft plaatsgevonden. De raad kan ook buiten 

vergadering besluiten, mits alle commissarissen zich schriftelijk aangaande 

het voorstel hebben uitgesproken en het besluit de instemming heeft van alle 

commissarissen. Van besluiten op deze wijze tot stand gekomen wordt in de 

eerstvolgende vergadering van de raad mededeling gedaan. 

3. De Raad van Commissarissen kan het Bestuur oproepen in zijn vergadering 

aanwezig te zijn. 

4. De Raad van Commissarissen moet van het in zijn vergaderingen behandelde 

aantekening houden middels notulen. 

 

Artikel 60 

 

De Raad van Commissarissen is in het bijzonder belast met: 

a. Het toezicht op de naleving van de wet, de Statuten, het Huishoudelijk 

Reglement, besluiten van de Algemene Ledenvergadering van de coöperatie 

en overeenkomsten die door de coöperatie zijn aangegaan; 

b. Het toezicht op de efficiëntie van de bedrijfsvoering binnen de coöperatie; 

c. Het nemen van beslissingen op grond van de statutair toegekende 

bevoegdheden als beroepsinstantie; 

d. Het voordragen van personen voor de voorziening in vacante functies in een 

statutair orgaan; 

e. De jaarrekeningen te doen controleren door een externe accountant en deze te 

voorzien van zijn commentaar en bevindingen ten behoeve van de Algemene 

Ledenvergadering; 

f. Te allen tijde de financiële kredietadministratie en alle andere bescheiden van 

de coöperatie op hun juistheid te onderzoeken. 

 

KREDIETCOMMISSIE 

 

Artikel 61 

 

1. De Kredietcommissie bestaat uit minstens drie(3) en ten hoogste vijf(5)leden, 

die telken jare op de gewone jaarlijkse Algemene Ledenvergadering worden 

gekozen uit en door de leden. 

2. De leden van de Kredietcommissie hebben zitting gedurende twee(2) jaar. 

3. Ieder jaar treedt er bij toerbeurt de helft van de leden - voor zover nodig een 

jaar afgerond naar boven en het volgend jaar dan afgerond naar beneden - van 

de Kredietcommissie af. 

4. Aftredende leden zijn terstond herkiesbaar, tenzij zij aan het einde zijn van 

twee(2) achtereenvolgende zittingsperioden als van de Kredietcommissie. In 

dit geval zijn zij  niet herkiesbaar gedurende één(1) jaar na hun aftreden 

5. Bij tussentijdse vervulling van een vacature treedt het lid af op het tijdstip dat 

degene in wiens plaats hij/zij is aangewezen had moeten aftreden. 
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6. Tussentijdse vacatures kunnen door het Bestuur worden aangevuld in overleg 

met de Raad van Commissarissen, met dien verstande dat op deze wijze ten 

hoogste twee(2) leden van de Kredietcommissie benoemd kunnen worden. 

7. De Kredietcommissie kan het goedkeuren van leningen in door de commissie 

en het Bestuur te bepalen gevallen, delegeren aan een door het Bestuur 

gemachtigde persoon. Richtlijnen daartoe worden door het Bestuur opgesteld 

en dienen door de Kredietcommissie te worden bekrachtigd. 

8. Vergaderingen van de Kredietcommissie worden minstens één(1) maal per 

week gehouden en dienen te worden genotuleerd. 

9. De functie van lid van de Kredietcommissie is niet verenigbaar met die van 

Bestuurslid of lid van de Raad van Commissarissen. 

10. Personeelsleden van de coöperatie “KEP” zijn niet verkiesbaar als lid van de 

Kredietcommissie 

 

Artikel 62 

 

De Loanofficer zal zorgvuldig navraag doen naar de persoonlijke gewoonten en 

financiële toestand van de leners en hun zekerheidstellingen om zich ervan te 

vergewissen of zij in staat zijn om aan de verplichtingen die zij op zich nemen, 

volledig en te gereden tijd te voldoen en of de lening voor consumptieve, dan wel 

voor productieve doeleinden zal worden aangewend. De Kredietcommissie zal de 

verkregen data zorgvuldig controleren en extra informatie opvragen indien nodig.  

 

Artikel 63 

 

De Kredietcommissie zal de vorm van zekerheidsstelling voor elke lening 

vastleggen en de voorwaarden waaronder de aflossing dient te gescheiden. 

 

AANSPRAKELIJKHEID, SCHORSING EN ONTSLAG 

 

Artikel 64 

 

1. De leden van het Bestuur en van de Raad van Commissarissen zijn hoofdelijk 

tegenover de coöperatie aansprakelijk wegens tekortkomingen bij de 

vervulling van de hun opgedragen taak. 

2. Niet aansprakelijk is het lid van het Bestuur of van de Raad van 

Commissarissen, dat bewijst, dat de tekortkoming niet aan hem/haar is te 

wijten en dat hij/zij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om 

de gevolgen daarvan af te wenden. 

 

Artikel 65 

 

De leden van het Bestuur, Kredietcommissie en van de Raad van Commissarissen 

alsmede de directeur en het overige personeel van het kantoor zijn verplicht alle 

transacties van de leden met de coöperatie strikt geheim te houden. 
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Artikel 66 

 

1. Een lid van het Bestuur, de Raad van Commissarissen of van de 

Kredietcommissie kan te allen tijde door de Algemene Ledenvergadering 

worden ontslagen, doch niet dan nadat de betrokkene de gelegenheid heeft 

gehad zich te verantwoorden. 

2. Bij niet behoorlijke vervulling van zijn taak en/of in strijd handelen met de 

bepalingen neergelegd in Artikel 16 kan een Bestuurslid of een lid van de 

Kredietcommissie door de Raad van Commissarissen voor ten hoogste 

zestig(60) dagen worden geschorst. 

3. Binnen dertig(30) dagen na een besluit tot schorsing belegt de Raad van 

Commissarissen een Algemene Ledenvergadering, welke - na de geschorste 

te hebben gehoord - kan besluiten tot opheffing van de schorsing of ontslag. 

4. Het geschorste Bestuurslid heeft het recht om in voornoemde Algemene 

Ledenvergadering te worden gehoord. 

 

VERSLAG; REKENING EN VERANTWOORDING 

 

Artikel 67 

 

1. De Raad van Commissarissen zal een gerenommeerd registeraccountant 

opdracht geven om jaarlijks de financiële administratie van de coöperatie te 

controleren. Het Bestuur zal jaarlijks tijdig de benodigde bescheiden/data aan 

de accountant overdragen, zodat deze een schriftelijk rapport uit kan brengen 

waarbij een resultatenrekening en een balans zijn gevoegd. De accountant 

vermeldt daarbij naar welke maatstaf roerende en onroerende goederen van de 

coöperatie zijn gewaardeerd. Binnen vier maanden na het einde van het 

boekjaar brengt de accountant aan de Raad van Commissarissen rapport uit en 

zendt hij/zij een afschrift van dit rapport aan het Bestuur. 

2. De Raad van Commissarissen onderzoekt de rekening en verantwoording 

mede aan de hand van het accountantsrapport en vat zijn bevindingen samen 

in een verslag ten behoeve van de Algemene Ledenvergadering, dat tevens een 

voorstel aan de Algemene Ledenvergadering behelst tot goed of afkeuring van 

de rekening en verantwoording. De Raad van Commissarissen kan zich bij zijn 

onderzoek door een deskundige doen bijstaan. 

 

Artikel 68 

 

1. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens 

verlenging van deze termijn door de Algemene Ledenvergadering op grond 

van bijzondere omstandigheden met ten hoogste twee(2) maanden, brengt het 

Bestuur op de Algemene Ledenvergadering een schriftelijk en ondertekend 

jaarverslag uit over de gang van zaken in de coöperatie en over het gevoerde 

beleid. Het legt een jaarrekening ten minste bestaande uit een balans, de 

winst- en verliesrekening  voorzien van de door de accountant daaromtrent 
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verstrekte verklaring en toelichting op deze stukken, ter goedkeuring aan de 

vergadering voor.  

2. De opgemaakte jaarrekening wordt door alle Bestuurders ondertekend. Zij 

wordt mede ondertekend door de commissarissen die in functie zijn. 

Ontbreekt een handtekening dan wordt de reden daarvoor schriftelijk 

vastgelegd. 

3. Kopieën van de balans, de winst- en verliesrekening (voorzien van de door de 

accountant daaromtrent verstrekte verklaring en toelichting) en de 

jaarverslagen van het Bestuur, de Raad van Commissarissen en van de 

Kredietcommissie worden tenminste vijf(5) dagen vóór de ter behandeling 

van deze stukken bijeengeroepen Algemene Ledenvergadering ten kantore 

van de coöperatie beschikbaar gesteld ten behoeve van de leden.  

4. Vaststelling van de jaarrekening strekt niet tot kwijting aan een bestuurder of 

aan een commissaris. 

5. Vragen omtrent de financiële stukken worden door de penningmeester 

toegelicht, indien nodig, met bijstand van de accountant. 

 

BOEKJAAR EN WINSTVERDELING 

 

Artikel 69 

 

Het boekjaar van de coöperatie valt samen met het kalenderjaar. 

 

Artikel 70 

 

1. Surplus is het netto bedrijfsresultaat na aftrek van alle onkosten, verliezen, 

afschrijvingen en reserves voor afschrijvingen. Indien over enig jaar een tekort 

is opgelopen, dat niet uit reserves kan worden gedekt, zal geen winst geacht 

worden te zijn gemaakt, zolang het tekort niet ten volle is aangezuiverd. 

2. Uit het surplus wordt een door de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering te 

bepalen gedeelte van minimaal 10% van het nettosurplus te goed geschreven 

op een rekening “Algemeen Reservefonds”. Wat daarna overblijft wordt op de 

rekening “Dividenden” geplaatst. 

 

Artikel 71 

 

De Raad van Commissarissen brengt een voorstel betreffende surplusverdeling ter 

behandeling en vaststelling in de Algemene Ledenvergadering. 
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Artikel 72 

 

Wat uit het  surplus overblijft kan met goedkeuring van de Algemene 

Ledenvergadering als volgt worden verdeeld: 

a. een gedeelte te bestemmen voor dividenduitkering ponds ponds gewijze, 

welke verdeeld zal worden over alle volgestorte aandelen, naar verhouding 

van de aantallen volgestorte aandelen.  

b. een gedeelte te bestemmen als een bonusuitkering aan de leden in verhouding 

tot het bedrag dat zij hebben betaald uit hoofde van door hen genomen 

leningen in het afgelopen jaar; 

c. eventueel een gedeelte te bestemmen voor het vormen van een 

bestemmingsreserve; 

d. een gedeelte te bestemmen voor educatieve doeleinden. 

 

Artikel 73 

 

Het in enig boekjaar opgelopen tekort wordt uit het reservefonds bestreden. Voor 

zover dit fonds daartoe niet toereikend mocht zijn, wordt de rekening van het 

volgend jaar met het restant van het tekort belast. 

 

STATUTENWIJZIGING EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 

Artikel 74 
1. De Statuten kunnen slechts worden gewijzigd bij notariële akte waartoe het 

Bestuur opdracht geeft. Het Bestuur moet daartoe gemachtigd zijn bij besluit 

van de Algemene Ledenvergadering, genomen bij volstrekte meerderheid van 

alle uitgebrachte en niet uitgebrachte stemmen. In deze vergadering moet 

tenminste twee/derde der leden aanwezig zijn. 

2. Het voorstel tot wijziging van de Statuten kan uitgaan van het Bestuur, van de 

Raad van Commissarissen of van tenminste een tiende deel der leden. 

3. Voor een rechtsgeldig besluit van de Algemene Ledenvergadering tot 

wijziging van de Statuten is vereist dat ieder lid met inachtneming van een 

termijn van tenminste veertien(14) dagen - die van oproeping en die van 

vergadering niet medegerekend – in het openbaar is opgeroepen, waarin wordt 

vermeld dat ter vergadering een voorstel tot wijziging van de Statuten zal 

worden gedaan en behandeld. Een afschrift van het voorstel, waarin de 

voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, zal tenminste vijf(5) dagen 

vóór de vergadering, ten kantore van de coöperatie beschikbaar zijn voor de 

leden. 

4. Indien in zodanige vergadering niet het vereiste aantal leden aanwezig is, 

wordt de vergadering verdaagd. In de verdaagde vergadering, welke binnen 

twee(2) maanden, doch niet eerder dan twee(2) weken gehouden moet worden, 

kan ongeacht het aantal alsdan aanwezige leden een besluit tot 

Statutenwijziging worden genomen met een meerderheid van tenminste 

twee/derde der geldige uitgebrachte stemmen. 
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5. De toepasselijkheid van een Statutenwijziging waartoe gedurende het 

lidmaatschap werd besloten, kan niet door opzegging van het lidmaatschap 

worden ontgaan, behoudens het bepaalde in Artikel 8, betrekking hebbend op 

de vermelding van de datum van opzegging. 

 

Artikel 75 

 

1. De Algemene Ledenvergadering stelt een Huishoudelijk Reglement vast ter 

uitvoering en aanvulling van de bepalingen dezer Statuten. 

2. Het wordt vastgesteld bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte 

stemmen. 

3. Het mag geen bepalingen bevatten in strijd met de wet of met deze Statuten. 

 

ONTBINDING 

 

Artikel 76 

 

1. De coöperatie wordt ontbonden: 

a. krachtens een besluit der Algemene Ledenvergadering, genomen op de 

wijze als voor de Statutenwijziging bepaald. Het voorstel tot ontbinding 

van de coöperatie kan uitgaan van het Bestuur, van de Raad van 

Commissarissen of van tenminste een/tiende deel der leden; 

b. krachtens rechterlijke uitspraak; 

c. door faillissement. 

2. Voor een rechtsgeldig besluit van de Algemene Ledenvergadering tot 

ontbinding van de coöperatie is vereist dat ieder lid met inachtneming van een 

termijn van tenminste veertien(14) dagen - die van oproeping en die van 

vergadering niet medegerekend - is opgeroepen bij een brief, waarin is 

vermeld dat ter vergadering een voorstel tot ontbinding van de coöperatie zal 

worden gedaan en behandeld. 

3. Indien in de in lid 2 genoemde Algemene Ledenvergadering niet het vereiste 

aantal  leden aanwezig is, wordt de vergadering verdaagd. In de verdaagde 

vergadering, welke binnen twee(2) maanden, doch niet eerder dan twee(2) 

weken, gehouden moet worden, kan ongeacht het aantal alsdan aanwezige 

leden een besluit tot ontbinding van de coöperatie worden genomen met een 

meerderheid van tenminste twee/derde der geldige uitgebrachte stemmen. 

 

Artikel 77 

 

1. Indien een besluit is genomen tot ontbinding van de coöperatie geschiedt de 

vereffening door het Bestuur onder toezicht van de Raad van Commissarissen, 

tenzij de Algemene Ledenvergadering anders mocht besluiten. Bij het besluit 

tot ontbinding bepaalt de Algemene Ledenvergadering de beloning die de 

vereffenaars zullen genieten. 
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2. Een batig saldo dat na betaling van alle schulden mocht overblijven, wordt 

verdeeld als volgt: 

a. Indien het groter is dan het nominale kapitaal, wordt eerst de volle 

kapitaalsdeelname gerestitueerd en het overblijvende verdeeld op de 

wijze bij de dividendverdeling bepaald. 

b. Indien het saldo kleiner is dan het nominale kapitaal, wordt het ponds 

pondsgewijze over alle aandelen verdeeld. 

3. Na de ontbinding blijft de coöperatie voortbestaan voor zover dit tot 

vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de 

bepalingen van de Statuten en het Huishoudelijke Reglement zover mogelijk 

van kracht. In stukken en aankondigingen die van de coöperatie uitgaan, 

moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden ‘in liquidatie’. 

4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de 

coöperatie onder berusting van de daartoe door de Algemene 

Ledenvergadering aan te wijzen persoon. Deze zal bevoegd zijn een 

opvolgend bewaarder aan te stellen met dezelfde bevoegdheid. 

5. De bepalingen van dit artikel kunnen niet worden gewijzigd dan op de wijze 

en met de meerderheid als in Artikel 75 voor een besluit tot ontbinding van de 

coöperatie is voorgeschreven. 

 

GESCHILLEN 

 

Artikel 78 

 

Geschillen over de uitlegging en toepassing van de Statuten en van de besluiten van 

de Algemene Ledenvergadering worden beslist door de Raad van Commissarissen. 

 

SLOTBEPALING 

 

Artikel 79 

 

In alle gevallen waarin dit Statuut niet voorziet beslist het Bestuur. 

 

De comparant is mij notaris bekend.  

Waarvan akte in minuut is verleden te Curaçao ten dage in het hoofd dezer gemeld. 

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparant, heeft deze 

verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en op volledige 

voorlezing daarvan geen prijs te stellen. 

Vervolgens is deze akte na gedeeltelijke voorlezing door de comparant en mij, 

notaris ondertekend. 

 

 

 

 


