OPRICHTING VERENIGING

Ref: 2022.000200.01/JJL
-1Heden, achtentwintig januari tweeduizend tweeëntwintig, verschenen voor mij,
mr. Jan-Jaap Lambeck, notaris met plaats van vestiging Groningen:
1. de heer Remmert Derk RIJPLOEG, wonende te 9734 BK Groningen,
Waterland 94, geboren te 't Zandt op zes januari negentienhonderd
zevenenveertig, houder van Nederlandse identiteitskaart, nummer
IK761LKP4, uitgegeven te Groningen op twintig december tweeduizend
zestien, ongehuwd en niet geregistreerd als partner in de zin van het
geregistreerd partnerschap;
2. mevrouw Inge Kristine LINTHOUT, wonende te 9734 BP Groningen,
Zonland 116, geboren te Venlo op vier februari negentienhonderd
drieënvijftig, houdster van paspoort, nummer NV40485K3, uitgegeven te
Groningen op twaalf februari tweeduizend zestien, gehuwd;
3. de heer Julius Friedrich Wilhelm BALLER, wonende te 9733 GN
Groningen, Patrijspoort 103, geboren te Amsterdam op zeven augustus
negentienhonderd vijfenvijftig, houder van rijbewijs, nummer 4277607017,
uitgegeven te Groningen op zesentwintig oktober tweeduizend twaalf,
gehuwd.
De comparanten verklaarden bij deze een vereniging op te richten en daarvoor
vast te stellen de navolgende
S T A T U T E N:
NAAM EN ZETEL
Artikel 1
De naam van de vereniging is: Lewenborg Energie.
Artikel 2
De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Groningen.
DOEL
Artikel 3
1. De vereniging heeft ten doel het bevorderen van duurzame en betaalbare
energievoorziening in en rondom de wijk Lewenborg (gemeente Groningen) hierna te noemen de wijk(en) - in de ruimste zin van het woord en het
leveren van een bijdrage aan het klimaatneutraal maken van de wijk(en).
2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het in overleg met bewoners voorbereiden van nieuwe energieoplossingen voor de wijk(en);
b. het stimuleren van het op duurzame wijze produceren van energie ten
behoeve van de bewoners van de wijk(en) in de ruimste zin;
c. het stimuleren van besparingen op het energieverbruik in de wijk(en);
d. het oprichten van of samenwerken met organisaties met een
aanverwante doelstelling of een doel dat daartoe bevorderlijk kan zijn;
e. alle overige wettelijke middelen die rechtstreeks of zijdelings verband
houden met het doel of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
GELDMIDDELEN
Artikel 4
1. De middelen van de vereniging kunnen bestaan uit:
a. contributies;
b. bijdragen van donateurs en sponsoren;
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projectbijdragen, vergoedingen, schenkingen, erfstellingen, legaten,
subsidies;
d. andere geldmiddelen.
2. Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de
contributie wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.
LIDMAATSCHAP
Artikel 5
Als lid van de vereniging kunnen toetreden:
a. natuurlijke personen;
b. rechtspersonen;
c. overheidsorganen.
Artikel 6
1. Het bestuur draagt zorg voor het bijhouden van een register, waarin alle
leden zijn opgenomen.
2. Van natuurlijke personen worden ten minste naam, adres en woonplaats
vermeld.
3. Een lid geeft bij de aanmelding aan of het aan het bestuur toestemming
geeft om berichten naar zijn of haar privé e-mailadres te versturen.
4. Ten aanzien van leden-rechtspersonen wordt tevens ingeschreven degene
die de rechtspersoon zal vertegenwoordigen, bij gebreke waarvan de
rechtspersoon onbevoegd is enig recht jegens de vereniging uit te oefenen.
5. Ieder lid is gehouden van wijziging van woonadres en/of e-mailadres opgave
te doen aan het bestuur.
UITGESLOTEN AANSPRAKELIJKHEID LEDEN
Artikel 7
De leden zijn niet aansprakelijk voor de schulden van de vereniging, noch tijdens
hun lidmaatschap noch later, noch voor een tekort ingeval van een ontbinding of
gerechtelijke vereffening.
BEËINDIGING LIDMAATSCHAP
Artikel 8
1. Het lidmaatschap eindigt door:
a. het overlijden van een lid-natuurlijk persoon of door de ontbinding van
een lid- rechtspersoon of -overheidsorgaan;
b. de schriftelijk opzegging door het lid of door een schriftelijk gemachtigde
namens het lid;
c. de opzegging door het bestuur, namens de vereniging, wegens het niet
(meer) voldoen aan de vereisten van het lidmaatschap door statuten of
huishoudelijk reglement gesteld, of wanneer redelijkerwijze van de
vereniging niet (meer) gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren;
d. ontzetting door het bestuur, indien het lid in strijd met de statuten, het
huishoudelijk reglement of de besluiten van de vereniging handelt of de
vereniging op onredelijke wijze benadeelt; de betrokkene wordt vooraf
door het bestuur gehoord en wordt vervolgens ten spoedigste schriftelijk
van het besluit tot ontzetting in kennis gesteld, onder opgave van de
redenen; hem staat binnen één maand na ontvangst van de
kennisgeving beroep op de Algemene Ledenvergadering open;
gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid
geschorst.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door het bestuur moet
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boekjaar. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien
van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet kan worden gevergd het
lidmaatschap te laten voortduren.
3. De vereniging draagt er zorg voor dat leden de voor opzegging van het
lidmaatschap noodzakelijke informatie eenvoudig kunnen raadplegen. De
informatie wordt in ieder geval opvallend vermeld op de voorpagina van de
website.
4. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit,
waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te
zijnen opzichte uit te sluiten.
ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 9
De Algemene Ledenvergadering bestaat uit alle ingeschreven leden. Aan haar
komen alle bevoegdheden toe die door de wet en deze statuten aan haar zijn
opgedragen.
Artikel 10
De Algemene Ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur
of een door de voorzitter daartoe aangewezen persoon.
Artikel 11
Van het ter vergadering verhandelde worden notulen gehouden door de
secretaris of een door de voorzitter daartoe aangewezen persoon.
Artikel 12
In geval van ontstentenis of belet voorziet de vergadering zelf in haar leiding en
verslaglegging. Notulen worden aan de eerstvolgende Algemene
Ledenvergadering ter vaststelling voorgelegd en na vaststelling door de
voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.
Artikel 13
De Algemene Ledenvergadering vergadert ten minste eenmaal per jaar, daartoe
opgeroepen door het bestuur van de vereniging.
Artikel 14
Deze vergaderingen vinden plaats in een vooraf aangekondigde locatie bij
voorkeur in de gemeente Groningen, zo mogelijk in de wijk Lewenborg.
Artikel 15
Als door maatregelen van de overheid een fysieke Algemene Ledenvergadering
binnen de vereiste termijn niet mogelijk is, kan een Algemene Ledenvergadering
via elektronische media worden gehouden mits alle leden in staat worden gesteld
deze op die wijze bij te wonen en daarbij kunnen deelnemen aan de
gedachtewisseling en eventuele stemmingen.
Artikel 16
Toegang tot de Algemene Ledenvergadering hebben de leden, de bestuursleden,
leden van door het bestuur benoemde organen alsmede degenen die door het
bestuur en/of de Algemene Ledenvergadering daartoe zijn uitgenodigd.
BIJEENROEPING ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 17
Oproeping geschiedt digitaal of schriftelijk door middel van een mededeling
gericht aan het volgens het ledenregister laatst bekend (e-mail)adres van elk lid
met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste twee weken.
Artikel 18
Op schriftelijk verzoek van ten minste tien procent van de stemgerechtigde leden
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Ledenvergadering, op een termijn van niet langer dan acht weken. Als aan een
dergelijk verzoek niet binnen één maand gevolg wordt gegeven, kunnen de
verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan volgens dit artikel.
BESLUITVORMING ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 19
1. Stemgerechtigd in de Algemene Ledenvergadering zijn alle niet-geschorste
leden.
2. Elk natuurlijke persoon-lid, elke rechtspersoon-lid en elk overheidsorgaan-lid
heeft één stem.
3 Elk stemgerechtigd lid kan schriftelijk volmacht tot het uitbrengen van zijn
stem verlenen aan een ander stemgerechtigd lid. Een stemgerechtigde kan
voor ten hoogste twee andere stemgerechtigden als gevolmachtigde
optreden.
Artikel 20
1. Elk besluit wordt genomen bij volstrekte meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen; blanco stemmen gelden als niet uitgebracht
2. Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij de voorzitter schriftelijke
stemming wenselijk vindt; bij staking van stemmen over zaken is het
voorstel verworpen.
3. Voor zover er tussen personen moet worden gekozen, dan moet dit
schriftelijk, middels gesloten of dichtgevouwen stembriefjes.
4. Op voorstel van een of meer leden kan ook bij wijze van acclamatie een
besluit worden genomen, mits geen stemgerechtigd lid zich hiertegen verzet.
BESTUUR
Artikel 21
Het bestuur van de vereniging bestaat uit ten minste drie door de Algemene
Ledenvergadering uit haar midden te benoemen leden. Het maximum aantal
bestuursleden wordt bepaald door de Algemene Ledenvergadering.
Artikel 22
Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester, alsmede hun vervangers. Alleen voorzitter, secretaris en
penningmeester hebben tekenbevoegdheid.
Artikel 23
Bestuursleden kunnen, met opgaaf van redenen, door de Algemene
Ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. In bestaande vacatures wordt
zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallig bestuur blijft bevoegd.
Artikel 24
1. Leden van het bestuur kunnen hun voor de vereniging gemaakte onkosten
declareren bij de penningmeester, voor zover deze onkosten redelijkerwijs
zijn toe te rekenen aan uitgaven voor de uitvoering van hun bestuursfunctie.
2. Leden van het bestuur kunnen voor hun werkzaamheden een door de
Algemene Ledenvergadering vast te stellen vergoeding toegekend krijgen.
De hoogte van de vergoedingen en de criteria daarvoor worden in een
huishoudelijk reglement vastgesteld.
Artikel 25
Een bestuurslid wordt benoemd voor de periode van vier jaar, ingaande op de
dag van de benoeming door de Algemene Ledenvergadering.
Artikel 26
1. Een aftredend lid is terstond herbenoembaar.
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In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallig
bestuur blijft bestuursbevoegd.
3. Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming
indien het betreffende bestuurslid daarbij een direct of indirect persoonlijk
belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vereniging en de met
haar verbonden organisatie.
Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het
besluit desalniettemin genomen door het bestuur.
4. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur
bevoegd. Het bestuur is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene
vergadering bijeen te roepen waarin de voorziening in de ontstane
vacature(s) aan de orde komt.
In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuursleden is (zijn) de
overblijvende bestuursleden/lid met het gehele bestuur belast.
In geval van ontstentenis of belet van alle bestuursleden of van het enige
bestuurslid wordt de vereniging tijdelijk bestuurd door een persoon die
daartoe door de algemene vergadering steeds moet zijn aangewezen.
Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid
dat
a. het bestuurslid gedurende een periode van meer dan zeven dagen
onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of
b. het bestuurslid is geschorst.
Artikel 27
Het eerst benoemde bestuur maakt een rooster van aftreden. Een tussentijds
benoemd bestuurslid neemt op het rooster van aftreding de plaats van zijn
voorganger in.
BESTUURSBEVOEGDHEDEN
Artikel 28
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en is daartoe
bevoegd alle rechtshandelingen te verrichten, tenzij de statuten anders
bepalen. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuursleden zich naar
het belang van de vereniging en de met haar verbonden organisatie.
2. Er zijn minimaal twee bestuursleden nodig voor rechtsgeldige ondertekening
van contracten of andere op rechtshandelingen gerichte documenten.
Artikel 29
Het bestuur is bevoegd in het kader van de vereniging met derden
overeenkomsten te sluiten.
Artikel 30
Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen,
vervreemden of bezwaren van onroerende zaken of andere registergoederen,
noch tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of
hoofdelijk medeschuldenares verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich
tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
BESTUURSVERTEGENWOORDIGING
Artikel 31
Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. Daarnaast kan de vereniging in en
buiten rechte worden vertegenwoordigd door de voorzitter en een ander
bestuurslid gezamenlijk.
Artikel 32
Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van een (doorlopende) volmacht aan
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de ledenraad, binnen de grenzen van die volmacht de vereniging te
vertegenwoordigen.
Artikel 33
De penningmeester kan door het bestuur van de vereniging bevoegd verklaard
worden tot het innen en betalen van vorderingen en schulden.
BESTUURSVERGADERINGEN
Artikel 34
Het bestuur bepaalt de wijze en de frequentie van het aantal
bestuursvergaderingen.
Artikel 35
1. In het bestuur kunnen alleen besluiten worden genomen indien ten minste
de helft van het aantal bestuursleden ter vergadering aanwezig is. Het
bestuur kan ook buiten zijn vergadering besluiten nemen, mits alle
bestuursleden zich schriftelijk, waaronder ook wordt verstaan een schriftelijk
elektronisch medium, aangaande het voorstel hebben uitgesproken en het
besluit de instemming heeft van alle bestuursleden.
2. Van besluiten op deze wijze tot stand gekomen wordt in de eerstvolgende
bestuursvergadering mededeling gedaan. Het bestuur houdt van het in zijn
vergaderingen behandelde aantekening in een (elektronisch) notulenboek.
Artikel 36
Voor zover geen dwingend recht zich daartegen verzet, kunnen oproepingen,
voorstellen, vergaderingen en stemmingen worden gehouden per elektronisch
medium.
BOEKJAAR
Artikel 37
Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
JAARREKENING EN JAARVERSLAG
Artikel 38
Het bestuur brengt op een Algemene Ledenvergadering te houden binnen zes
maanden na afloop van het boekjaar, een jaarverslag uit en legt, onder
overlegging van de benodigde bescheiden, rekening en verantwoording af over
zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd beheer. Tevens biedt het bestuur, ter
vaststelling door de Algemene Ledenvergadering, de jaarrekening aan. Deze
termijn kan door de Algemene Ledenvergadering met ten hoogste vijf maanden
worden verlengd.
Artikel 39
De opgemaakte jaarrekening wordt ondertekend door de penningmeester en
tenminste een ander bestuurslid; ontbreekt er een ondertekening, dan wordt
hiervan melding gemaakt onder opgave van redenen. Het bestuur draagt zorg
dat de jaarrekening en het jaarverslag, vanaf de oproep voor de Algemene
Ledenvergadering, bestemd tot behandeling van de jaarrekening, bij de
secretaris aanwezig zijn. De jaarstukken zijn op de website voor alle leden vanaf
het moment van de oproep in te zien.
Artikel 40
1. De Algemene Ledenvergadering benoemt elk jaar een kascommissie van ten
minste twee leden, die geen deel uitmaken van het bestuur. Deze commissie
onderzoekt de jaarrekening en verdere jaarstukken en brengt aan de
Algemene Ledenvergadering schriftelijk verslag van haar bevindingen uit.
2. De Algemene Ledenvergadering verleent na goedkeuring van de
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Artikel 41
Het resultaat als volgens de vastgestelde jaarrekening wordt gereserveerd ten
behoeve van het doel van de vereniging.
Artikel 42
Het hiervoor ten aanzien van het resultaat bepaalde is van overeenkomstige
toepassing op een uitkering wegens gehele of gedeeltelijke opheffing van een
reserve. Tot het besluiten tot opheffing van een reserve is het bestuur bevoegd.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 43
In de statuten kan een verandering worden aangebracht op voorstel van het
bestuur, dan wel door eenzelfde aantal leden dat een Algemene
Ledenvergadering bijeen kan roepen, door een besluit van de Algemene
Ledenvergadering tot welke vergadering opgeroepen is met de mededeling dat
aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
Artikel 44
Het in het vorige lid genoemde voorstel moet aan de leden worden toegezonden
op dezelfde manier als Algemene Ledenvergaderingen worden aangekondigd.
Artikel 45
Het bepaalde in artikel 43 en 44 is niet van toepassing indien in de Algemene
Ledenvergadering alle stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn
en het besluit met algemene stemmen genomen wordt.
Artikel 46
Een besluit tot statutenwijziging kan slechts genomen worden met een
meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen, in
een vergadering waarin ten minste de helft van de stemgerechtigde leden
aanwezig of vertegenwoordigd is. Is dit aantal niet bereikt, dan wordt binnen een
termijn van twee weken tot een maand na deze vergadering een nieuwe
vergadering bijeengeroepen, waarin het besluit kan worden genomen met een
meerderheid van ten minste twee derde gedeelte van de geldig uitgebrachte
stemmen, van de dan aanwezige stemgerechtigde leden.
Artikel 47
Een besluit als bedoeld in de voorgaande vier artikelen treedt pas in werking
nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.
ONTBINDING VAN DE VERENIGING
Artikel 48
De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de
Algemene Ledenvergadering, op welk besluit de artikelen in Statutenwijziging
van overeenkomstige toepassing zijn. Bij het besluit wordt tevens bepaald de
bestemming van een eventueel batig saldo overeenkomstig het doel van de
vereniging.
Artikel 49
Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de vereniging,
tenzij bij het besluit tot ontbinding een of meer andere vereffenaars worden
benoemd.
HUISHOUDELIJKE REGLEMENTEN
Artikel 50
De Algemene Ledenvergadering kan één of meer reglementen vaststellen,
waarbij nadere regels worden gegeven voor al hetgeen de vergadering dienstig
acht. Deze regels mogen niet in strijd zijn met de wet of deze statuten.
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Tenslotte verklaarden de comparanten:
a. dat het bestuur bestaat uit drie (3) leden;
b. dat eerste bestuur bij de oprichting van de vereniging wordt benoemd voor
de duur van twee jaar;
c. dat het eerste bestuur na ommekomst van gemelde twee jaar herkiesbaar
is;
d. dat voor de eerste maal tot bestuurders van de vereniging worden benoemd:
1. de comparant sub 1, als voorzitter;
2. de comparante sub 2, als secretaris;
3. de comparant sub 3, als penningmeester;
e. dat de vereniging gevestigd is op het adres: Kajuit 4 te 9733 HS Groningen;
f. dat het eerste boekjaar eindigt op éénendertig december tweeduizend
tweeëntwintig.
WAARVAN AKTE is verleden te Groningen op de datum in het hoofd van deze
akte vermeld.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan
hen opgegeven en toegelicht. De comparanten hebben verklaard op volledige
voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden een
conceptakte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennis
genomen en te zijn gewezen op de gevolgen, die voor partijen uit de akte
voortvloeien.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door
de comparanten en vervolgens door mij, notaris, om dertien uur en zesenveertig
minuten.
(Volgt ondertekening door comparanten en notaris)
VOOR AFSCHRIFT:

