Aangepast in de Ledenraad van 19 oktober 2017
REGLEMENT LEDENRAAD COÖPERATIE STERK MIDDEN DRENTHE U.A.

Artikel 1: Samenstelling
1.

De Ledenraad van de coöperatie bestaat uit minimaal 12 en maximaal 20 leden waarbij wordt
gestreefd naar een samenstelling met een optimale spreiding van de vertegenwoordiging van
de leden in de Ledenraad over het werkgebied. Voor de initiële periode kan de Raad van
Commissarissen afwijken van het minimum en het maximum aantal leden.

2.

Bij het eventueel tussentijds aftreden van een lid en het niet beschikbaar zijn van een opvolger
kan het minimale aantal leden verlaagd worden tot de volgende verkiezingsronde. Het totaal
aantal leden mag echter niet minder dan 10 leden zijn.

Artikel 2: Profielschets
De Ledenraad stelt in overleg met de Raad van Commissarissen een profielschets voor leden van de
Ledenraad vast.

Artikel 3: Verkiezingen
Artikel 3a: Algemeen
1.

De leden van de Ledenraad worden door en uit de leden van de coöperatie gekozen. De eerste
verkiezingen zullen uiterlijk binnen twee (2) jaar (initiële periode) na oprichting van de
Coöperatie plaatsvinden. Voor de initiële periode zal de Raad van Commissarissen een
Ledenraad benoemen.

2.

De Raad van Commissarissen van de coöperatie is belast met de organisatie van de eenmaal in
de twee jaren te houden verkiezingen voor een helft van de Ledenraad.

3.

Als in dit reglement wordt gesproken van "de verkiezingsdatum" is bedoeld de datum waarop
de Raad van Commissarissen de uitslag van de gehouden verkiezing vaststelt.

Artikel 3b: Oproeping kandidaten
1.

Uiterlijk twee maanden vóór de verkiezingsdatum nodigt de Raad van Commissarissen alle leden
van de coöperatie uit om zich verkiesbaar te stellen. Deze uitnodiging gebeurt per email. De
uitnodiging wordt ook gepubliceerd op de website van de coöperatie.

2.

In de uitnodiging wordt verwezen naar de profielschets die voor ledenraadsleden geldt.
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Artikel 3c: Aanmelding kandidaten
1.

Kandidaten kunnen zich gedurende een periode van veertien dagen na de dag waarop zij de
uitnodiging daartoe hebben ontvangen, per email bij de Raad van Commissarissen aanmelden.

2.

Kandidaten geven in hun aanmelding hun motivatie aan, onder toevoeging van een kort CV,
voor de vervulling van het lidmaatschap van de Ledenraad.

Artikel 3d: Samenstelling concept-kieslijst
1.

De Raad van Commissarissen toetst de aangemelde kandidaten op de voor ledenraadsleden
geldende profielschets.

2.

Indien de toetsing aan voormelde criteria positief is wordt de kandidaat opgenomen in de
kieslijst.

3.

Per vacante positie worden maximaal drie kandidaten op de kieslijst geplaatst.

4.

In het geval er meer aanmeldingen zijn dan drie per vacante positie gaat de Raad van
Commissarissen over tot loting.

5.

De volgorde waarin de kandidaten op een kieslijst worden vermeld wordt door loting bepaald.

6.

De concept-kieslijst wordt per email naar alle leden gestuurd. De lijst wordt ook gepubliceerd op
de website van de coöperatie.

Artikel 3e: Definitieve kieslijst
Uiterlijk één week vóór de verkiezingsdatum stelt de Raad van Commissarissen de kieslijst definitief
vast en stuurt deze per email naar de leden. De lijst wordt ook gepubliceerd op de website van de
coöperatie.

Artikel 3f: Digitale verkiezing
De verkiezing vindt digitaal plaats. De Raad van Commissarissen stuurt tezamen met de definitieve
kieslijst een instructie naar de leden hoe zij aan de verkiezing kunnen deelnemen.

Artikel 3g: Vaststelling uitslag
De Raad van Commissarissen stelt binnen 5 werkdagen na de verkiezingsdatum de uitslag van de
verkiezing (uitslagenlijst) vast en bericht daar de leden per email over. De uitslag wordt ook op de
website van de coöperatie vermeld en in een lokaal huis-aan-huisblad gepubliceerd. Kandidaten die
niet in de Ledenraad zijn gekozen kunnen bij het ontstaan van een tussentijdse vacature als lid van de
Ledenraad worden benoemd.
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Artikel 4: Begin en einde van het lidmaatschap van de Ledenraad
1.

Ledenraadsleden treden nadat zij hun benoeming hebben aanvaard in functie tijdens de
eerstvolgende ledenraadsvergadering na hun verkiezing.

2.

Het lidmaatschap van de Ledenraad eindigt:
a.

op de dag waarop betrokkene uit de functie van ledenraadslid wordt ontslagen;

b.

op de dag waartegen betrokkene zijn lidmaatschap van de Ledenraad heeft opgezegd;

c.

zodra zijn lidmaatschap van de coöperatie eindigt.

d.

indien een lid op 2 opeenvolgende vergaderingen van de Ledenraad niet is verschenen en
dus niet persoonlijk aan de vergadering heeft deelgenomen. (zie ook artikel 6.2) Het zich
laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde geldt dus niet als deelname. Het lid zal
schriftelijk worden geïnformeerd over het beëindigen van zijn lidmaatschap. De ledenraad
kan besluiten om in een voorkomend geval van deze regel af te wijken.

e.

zodra het lid surseance van betaling heeft verkregen, in staat van faillissement verkeert of
de schuldsaneringsregeling op hem van toepassing is, onder curatele is gesteld, over zijn
vermogen geheel of gedeeltelijk bewind is ingesteld of ten behoeve van hem een
mentorschap is ingesteld.

Artikel 5: Schorsing, ontslag uit de functie
1.

Een lid van de Ledenraad kan op voordracht van de ledenraad of de Raad van Commissarissen
worden geschorst door de Raad van Commissarissen. Het schorsingsbesluit wordt binnen twee
weken nadat het genomen is voorgelegd aan de Ledenraad.

2.

De schorsing vervalt indien het lid niet op de eerstvolgende vergadering van de Ledenraad, na
de aanvang van de schorsing, door de Ledenraad is/wordt ontslagen.

3.

Een lid van de Ledenraad kan door de Ledenraad slechts uit zijn functie worden ontslagen
wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens schending van de gedragscode, andere gewichtige
redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan handhaving
van het ledenraadslid redelijkerwijs niet van de coöperatie kan worden verlangd.

4.

Het besluit tot ontslag wordt door de Ledenraad genomen met een meerderheid van het totaal
aantal in functie zijnde (niet geschorste) ledenraadsleden geldig uitgebrachte stemmen.

5.

Het lid zal schriftelijk worden geïnformeerd over het beëindigen van zijn lidmaatschap.
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Artikel 6: Gedragscode
1.

Het handelen van een ledenraadslid is volledig gericht op het belang van de coöperatie.

2.

Een ledenraadslid dient voldoende tijd vrij te (kunnen) maken voor de voorbereiding van de
ledenraadsvergaderingen en dient zoveel mogelijk aanwezig te zijn bij de vergaderingen.

3.

Een ledenraadslid dient zich naar anderen respectvol te gedragen. Dat wil zeggen dat een
ledenraadlid zich in woord en daad zodanig gedraagt dat hij/zij:
a. het aanzien van de Coöperatie niet schaadt;
b. een ieder die een taak vervult binnen de coöperatie dan wel een ieder die een rol vervult
in het periferieke netwerk van de coöperatie aanvaardt als waardig en waardevol persoon.

4.

Een ledenraadslid gaat zorgvuldig en correct om met vertrouwelijke informatie waarover hij uit
hoofde van zijn functie beschikt. Kennis en informatie mogen slechts worden aangewend voor
het doel waarvoor deze zijn gegeven. Het ledenraadslid verstrekt geen vertrouwelijke
informatie aan medewerkers of aan leden van de coöperatie, die tot die vertrouwelijke
informatie niet gerechtigd zijn en evenmin aan derden. De vertrouwelijkheid is met name van
belang, voor zover het commerciële informatie betreft ten opzichte van derden, of verband
houdend met benoemingen, fusies en herstructureringen.

Artikel 7: Zittingstermijn
1.

De zittingstermijn van Ledenraadsleden is vier jaar. De zittingstermijn gedurende de initiële
geldt niet als een reguliere zittingstermijn.

2.

Ledenraadsleden kunnen één maal voor een periode van vier jaar worden herkozen, zulks met
inachtneming van het hiervoor in lid 1 bepaalde.

3.

Na de eerste reguliere verkiezing van de Ledenraad (derhalve na de initiële periode) stelt de
Ledenraad een rooster van aftreden vast, zodanig dat iedere twee jaar de helft van de leden
aftreedt. Voor zover vrijwilligheid in de eerste ronde van aftreden ontoereikend is, zal het aantal
aftredingen worden gecompleteerd door loting.

Artikel 8: Tussentijdse vacatures
Indien tussentijds een plaats in de Ledenraad openvalt zal deze worden ingenomen door degene die
bij de laatstgehouden verkiezing voor de Ledenraad de eerstvolgende plaats heeft ingenomen na de
verkozen kandidaat/kandidaten op de uitslagenlijst. De Ledenraad beslist wat er moet gebeuren
indien geen kandidaten meer voorradig zijn, met inachtneming van het bepaalde in artikel 1.

Artikel 9: Bevoegdheid tot bijeenroeping, vergaderfrequentie
1.

De Ledenraad wordt door de Raad van Commissarissen bijeengeroepen. Hij vergadert ten
minste tweemaal per jaar namelijk in het kader van de vaststelling van de begroting en het
toekomstige beleid van de coöperatie, respectievelijk de jaarrekening van de coöperatie. In
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deze tweede vergadering wordt tevens verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid in
het betreffende boekjaar.
2.

Op schriftelijk verzoek (onder opgave van de te behandelen punten) van ten minste een derde
gedeelte van het aantal leden van de Ledenraad, is de Raad van Commissarissen verplicht de
Ledenraad bijeen te roepen. De Ledenraad moet dan worden gehouden binnen vier weken,
nadat het verzoek is ingediend. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping niet binnen vier weken
na indiening gevolg wordt gegeven, kunnen de leden die het verzoek hebben gedaan zelf tot
bijeenroeping overgaan.

Artikel 10: Benoemen van commissies:
1.

De Ledenraad kan uit haar midden commissies benoemen. Een commissie bestaat uit ten
minste 3 leden en krijgt een taakomschrijving van de Ledenraad mee.

2.

De volgende commissie wordt ingesteld:
a. Een agenda voorbereidingscommissie (AVC). Deze commissie heeft tot taak om
samen met de Raad van Commissarissen de agenda van de ledenraadsvergaderingen
samen te stellen en toe te zien op een correcte voorbereiding van de vergadering. De AVC
wordt gevormd door de voorzitter en secretaris van de Ledenraad. Indien de AVC zulks
noodzakelijk acht kan ze een besloten voorbereidingsvergadering van de Ledenraad
beleggen voorafgaand aan de reguliere ledenraadsvergadering. De
voorbereidingsvergadering is niet besluitvormend.

3.

Leden van een commissie zijn uitsluitend ter ondersteuning van de Ledenraad, Raad van
Commissarissen en directie en kunnen niet optreden namens de Ledenraad.

4.

Leden van een commissie worden voor de periode van twee jaar benoemd. Na deze periode
kunnen zij worden herbenoemd voor wederom een periode van twee jaar.

5.

Leden van een commissie kunnen door de Ledenraad worden ontheven uit hun taak.

Artikel 11: Wijze van bijeenroeping, termijnen, agenda
1.

De Ledenraad wordt bijeengeroepen door middel van het verzenden van een uitnodiging per
email aan de ledenraadsleden.

2.

Ter voorbereiding van de vergadering overlegt de Raad van Commissarissen met de AVC over de
agenda, de in te brengen stukken en de gevraagde besluiten van de Ledenraad. De uitnodiging
voor een eventuele voorbereidingsvergadering wordt samen met de oproep voor de
vergadering aan de leden van de Ledenraad toegestuurd.

3.

Tussen de dag waarop de uitnodiging wordt verstuurd en die waarop de vergadering van de
Ledenraad wordt gehouden, moeten ten minste veertien dagen liggen. In spoedeisende
gevallen kan - behalve voor zover blijkens de agenda een van de onderwerpen aan de orde
wordt gesteld, die in lid 6 van dit artikel zijn genoemd de uitnodiging uiterlijk op de derde
werkdag voor de dag van de vergadering worden verstuurd.
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4.

De volledige agenda en de bijbehorende stukken worden aan de leden van de ledenraad per
email toegestuurd en voor zover niet vertrouwelijk, op het kantoor van de coöperatie ter inzage
gelegd voor de overige leden van de coöperatie. De volledige agenda wordt bovendien
opgenomen op de website van de coöperatie.

5.

Over onderwerpen, die niet in de uitnodiging zijn meegedeeld, kan in de vergadering van de
Ledenraad niettemin een besluit worden genomen, tenzij de Raad van Commissarissen of ten
minste een vijfde deel van de leden van de Ledenraad die aanwezig of vertegenwoordigd zijn
zich tegen de behandeling verzet.

6.

Het bepaalde in lid 3 geldt echter niet ingeval van:
a.

de benoeming van leden van de Raad van Commissarissen;

b.

statutenwijziging.

Artikel 12: Deelname aan de vergadering, stemrecht
1.

Alle leden van de Ledenraad die niet geschorst zijn, hebben in de vergadering van de Ledenraad
recht op het uitbrengen van één stem.

2.

Een lid-natuurlijk persoon van de Ledenraad kan hetzij persoonlijk, hetzij door middel van een
gevolmachtigde, aan de vergadering van de Ledenraad deelnemen.

3.

Als gevolmachtigde van een lid-natuurlijk persoon van de Ledenraad kan slechts een ander lidnatuurlijk persoon van de Ledenraad optreden.

4.

Een lid-rechtspersoon kan zich op de vergadering van de Ledenraad slechts laten
vertegenwoordigen door één natuurlijk persoon. Het lid-rechtspersoon is gehouden gedurende
een zittingsperiode dezelfde natuurlijke persoon als vertegenwoordiger te laten optreden.

5.

Van de bevoegdheid tot vertegenwoordiging:
-

als zelfstandig vertegenwoordiger van een rechtspersoon krachtens de wet of de statuten;

-

als gevolmachtigde van een rechtspersoon;

-

als gevolmachtigde van een lid-natuurlijk persoon, moet vóór of bij de aanvang van de
vergadering van de Ledenraad schriftelijk of op schriftelijk reproduceerbare wijze blijken.

6.

Niemand kan als gevolmachtigde van meer dan één lid optreden. Personeelsleden van de
coöperatie kunnen niet als gevolmachtigde of als vertegenwoordiger optreden.

7.

De leden van de coöperatie hebben toegang tot de jaarvergadering zoals bedoeld in artikel 6 lid
3 en artikel 27 lid 7 van de statuten.

8.

Toegang tot alle vergaderingen van de Ledenraad hebben ook:
a.

de leden van de Raad van Commissarissen;

b.

de leden van de Directie;
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c.

de daartoe door de Directie uitgenodigde personeelsleden van de coöperatie;

d.

de daartoe door de Ledenraad, de Raad van Commissarissen respectievelijk de Directie
uitgenodigde derden.

Artikel 13: Voorzitterschap en secretaris.
1.

Op de eerstvolgende bijeenkomst van de Ledenraad na iedere verkiezing als bedoeld in artikel
3, wijst de Ledenraad uit zijn midden een voorzitter en secretaris aan. Deze benoeming geldt
telkens voor de duur van 2 jaren, tot en met de eerstvolgende verkiezing. Een voorzitter en
secretaris zijn herbenoembaar zolang hij/zij lid is van de Ledenraad. Voor de initiële periode (zie
artikel 6.1 van de statuten) zal de RvC een voorzitter aanwijzen.

2.

Bij ontstentenis van de voorzitter wordt de Ledenraad voorgezeten door de voorzitter van de
Raad van Commissarissen, respectievelijk, bij diens ontstentenis, door een daartoe door de
Ledenraad aangewezen persoon.

3.

De voorzitter leidt de vergadering en handhaaft de orde. De secretaris is belast z met de
notulering en, in geval een schriftelijke stemming wordt gehouden, worden ten minste twee
stemopnemers aangewezen.

4.

De voorzitter verleent het woord en ontneemt dit wederom, indien dat nodig mocht blijken.

5.

De voorzitter is bevoegd de volgorde van de te behandelen onderwerpen te wijzigen.

6.

De voorzitter kan de vergadering schorsen. Indien de vergadering daarmee instemt, kan de
voorzitter de vergadering ook voordat de agenda is afgehandeld eenmalig opschorten, indien hij
van oordeel is dat het aantal leden van de Ledenraad dat ter vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd is, in verband met het gewicht van de te nemen beslissing te gering is. In een
zodanig geval moet de agenda worden afgehandeld op een vergadering van de Ledenraad die
binnen vier weken nadien zal worden gehouden en welke vergadering op de wijze, omschreven
in artikel 9 moet zijn bijeengeroepen.

7.

De voorzitter is bevoegd de leiding van de vergadering geheel of gedeeltelijk aan een ander over
te dragen. Hij kan de leiding te allen tijde wederom tot zich nemen.

8.

De secretaris verzorgt namens de RvC de uitnodiging voor de Ledenraadsvergadering en stelt in
samenwerking met de voorzitter van de Ledenraad en de RvC (zie artikel 10, de AVC) de agenda
van deze vergadering op. Tevens verzorgt de secretaris de distributie en beheer van
vergaderstukken.

9.

De secretaris verzorgt de notulen (zie ook artikel 15) van de Ledenraad.
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Artikel 14: Besluitvorming
1.

De Ledenraad besluit met meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij de wet, de
statuten of dit Reglement anders bepalen.

2.

Indien moet worden voorzien in een vacature in de Raad van Commissarissen kan de
voorgedragen persoon bij acclamatie worden benoemd, tenzij een van de leden van de
Ledenraad schriftelijke stemming nodig acht.

3.

Indien de stemmen staken is het voorstel verworpen.

4.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

5.

Schriftelijke stemming vindt plaats indien moet worden beslist over benoeming, schorsing of
ontslag van personen, echter onverminderd het bepaalde in lid 2.

6.

Voorts vindt schriftelijke stemming plaats, indien daarom door de Raad van Commissarissen of
door ten minste tien procent van de ter vergadering aanwezige leden van de Ledenraad wordt
verzocht.

Artikel 15: Notulen
1.

De notulen van de vergadering van de Ledenraad moeten het aantal leden van de Ledenraad
vermelden dat aanwezig of vertegenwoordigd is, alsook een besluiten- en actiepuntenlijst.

2.

De notulen, met besluiten- en actiepuntenlijst, moeten uiterlijk binnen één maand na de dag
waarop de vergadering van de Ledenraad is gehouden voorlopig worden vastgesteld en
geparafeerd door de voorzitter en de met de notulering belaste secretaris, waarna zij direct
worden doorgestuurd naar de leden van de Ledenraad.

3.

De voorlopig vastgestelde notulen worden door de eerstvolgende vergadering van de
Ledenraad definitief vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter en de
secretaris van de Ledenraad.

Artikel 16: Wijziging van dit Reglement.
1.

Op voorstel van de Raad van Commissarissen en de Ledenraad kan dit Reglement door een
besluit van de Ledenraad worden gewijzigd.
Wanneer aan de Ledenraad een voorstel tot wijziging van het Reglement wordt gedaan, moet
dat steeds bij de oproeping tot de Ledenraadsvergadering worden vermeld.

2.

Het besluit tot wijziging wordt door de Ledenraad genomen in een vergadering waar ten minste
drie/kwart (3/4e)van de ledenraadsleden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Artikel 17: Slotbepaling
In geval van onduidelijkheid over enige bepaling van dit reglement beslist de Ledenraad van de
coöperatie.
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