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Over dit model 

Het model Ledenraadsreglement biedt de coöperatie een basis voor nadere regels betreffende de 

Ledenraad. Het model dient door de coöperatie zelf op maat gemaakt en eventueel verder aangevuld 

te worden. Het reglement kan en mag niet in strijd met de wet en/of de statuten van de coöperatie 

zijn. Neem in geval van vragen of twijfel vooral contact op met één van de medewerkers van NCR, zij 

helpen u graag verder.  
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REGLEMENT LEDENRAAD COÖPERATIE  … 

 

 
Artikel 1 - Algemeen 
 
1.1 Dit reglement (het ‘Reglement’) is opgesteld door de Ledenraad/ALV (keuze maken) van 

Coöperatie … op grond van artikel .. van de statuten van … (de ‘Statuten’) en dient ter 
aanvulling op de regels en voorschriften die op de Ledenraad van toepassing zijn op grond 
van Nederlands recht en de Statuten.  
Dit reglement is digitaal te raadplegen op het intranet/de website van de Coöperatie. 
Dit reglement kan worden gewijzigd door de Ledenraad/ALV (keuze maken) in geval van 
wijzigingen in de werkwijze of herziening van het beleid van de Coöperatie. 

1.2 Dit Reglement is op dag/maand/jaar door de Ledenraad/ALV (keuze maken) vastgesteld en 
dient ter vervanging van de versie d.d. dag/maand/jaar. 

1.3 Waar dit Reglement strijdig is met Nederlands recht of de Statuten, zullen de wet of de 
Statuten prevaleren. Waar dit Reglement verenigbaar is met de Statuten, maar strijdig met 
Nederlands recht zal dit laatste prevaleren. Indien een van de bepalingen uit dit Reglement 
niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De 
Ledenraad zal de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het 
effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die v an de 
ongeldige bepalingen. In alle gevallen waarin het Reglement niet voorziet beslist de 
Ledenraad, tenzij anders aangegeven in de statuten. 

1.4 Onder schriftelijk wordt in dit Reglement tevens begrepen langs elektronische weg. 
 
Artikel 2 - Incidentele buitenwerkingstelling, wijziging 
 
2.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 1 lid 3 kan de Ledenraad in overleg met het bestuur 

van de coöperatie (het “Bestuur””) bij besluit incidenteel beslissen geen toepassing te geven 
aan dit Reglement. 

 
Artikel 3 – Samenstelling Ledenraad 
 
3.1 Conform artikel …  van de Statuten kent Coöperatie … een Ledenraad die de algemene 

vergadering van de Coöperatie vormt. 
3.2 De Ledenraad heeft een omvang van maximaal … (zegge: …) leden en een minimum van … 

(zegge: …) leden. De Ledenraad stelt, na ingewonnen advies bij Bestuur/RvC, het aantal leden 
van de Ledenraad vast. 

3.3 Kandidaten voor benoeming en de benoemde leden van de Ledenraad dienen te voldoen aan 
door de Ledenraad opgestelde profielschetsen. Bij het opstellen van de profielschetsen 
wordt rekening gehouden met de aard van de Coöperatie, haar activiteiten en de gewenste 
deskundigheid van de leden van de Ledenraad. De Ledenraad gaat periodiek, in ieder geval 
bij het ontstaan van elke vacature, na of de profielschetsen nog voldoen en stelt deze zo 
nodig bij. De Algemene Vergadering dient de profielschets goed te keuren. 

3.4 De samenstelling van de ledenraad dient een afspiegeling van het ledenbestand te zijn, 
waarbij wordt gestreefd naar een kwalitatief hoogwaardige en gemengde samenstelling.  

3.5 De Ledenraad is zo samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar en van deelbelangen 
kunnen functioneren (zonder last en ruggenspraak).   

3.6 Lidmaatschap van de Ledenraad is niet verenigbaar met lidmaatschap van het Bestuur / de 
Raad van Commissarissen.  
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3.7 In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de Ledenraad nemen de overige 
Ledenraadsleden de taak/taken over. De Ledenraad blijft volledig bevoegd, ook wanneer zij 
tijdelijk niet voltallig is. 

 
Artikel 4 – (Her)benoeming 
 
4.1 Het Bestuur is belast met de organisatie van de verkiezingen van de leden van de Ledenraad. 

Waar in dit artikel wordt gesproken van "de verkiezingsdatum" is bedoeld de datum waarop 
de uitslag van de gehouden verkiezing wordt vastgesteld. 

4.2 De leden van de Ledenraad worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering op 
voordracht van de Ledenraad/Vacaturecommissie. De leden van de Ledenraad worden 
benoemd voor een periode van maximaal .. jaar. 

4.3 [Toepasbaar in geval van Vacaturecommissie:] Het Bestuur laat zich bij zijn taak om de 
verkiezingen te organiseren adviseren en ondersteunen door een commissie ("de 
Vacaturecommissie"), die uit … leden van de Ledenraad bestaat en waarvan de leden worden 
benoemd door en uit de leden van de Ledenraad. 

4.4 Uiterlijk … maand(en) vóór de verkiezingsdatum nodigt de het Bestuur/de 
Vacaturecommissie alle leden van de coöperatie uit om zich verkiesbaar te stellen. Deze 
uitnodiging gebeurt schriftelijk en wordt ook gepubliceerd op de website van de coöperatie. 
In de uitnodiging wordt verwezen naar de profielschets die voor Ledenraadsleden geldt. 
Tevens kan worden aangegeven welke andere factoren relevant zijn voor deze vacature in 
verband met het streven naar een evenwichtige en representatieve samenstelling van de 
Ledenraad. 

4.5 Kandidaten kunnen zich gedurende een periode van … dagen na de dag waarop zij de 
uitnodiging daartoe hebben ontvangen, schriftelijk bij de Vacaturecommissie/de Ledenraad 
aanmelden. Kandidaten geven in hun aanmelding hun motivatie aan voor de vervulling van 
het lidmaatschap van de Ledenraad. 

4.6 De Vacaturecommissie/de Ledenraad toetst de aangemelde kandidaten op de voor de 
Ledenraadsleden geldende profielschets en op eventuele andere factoren. Vervolgens stelt 
de Vacaturecommissie/de Ledenraad een kieslijst op met vermelding van de volgorde van 
voorkeur.  

4.7 Het Bestuur/de Raad van Commissarissen beoordeelt de kieslijst en voorziet de kieslijst van 
een advies. Vervolgens wordt de kieslijst met het advies van het Bestuur aan de Ledenraad 
voorgelegd. De Ledenraad bepaalt welke persoon aan de leden zal worden voorgedragen. 
Uiterlijk één week vóór de verkiezingsdatum wordt de door de Ledenraad voorgedragen 
persoon schriftelijk aan de leden kenbaar gemaakt en wordt dit ook gepubliceerd op de 
website van de coöperatie. Daarbij worden de relevante kenmerken van de kandidaat 
medegedeeld. Leden hebben gelegenheid een tegenkandidaat te stellen onder voorwaarde 
dat hiervoor de steun van minimaal …% van de leden [max 20% van het aantal leden dat 
aan de verkiezingen deelneemt] moet blijken. 

4.8 De verkiezing vindt schriftelijk plaats. Het Bestuur stuurt tezamen met de gegevens van de 
voorgedragen kandidaat een instructie naar de leden hoe zij aan de verkiezing kunnen 
deelnemen. Ieder lid heeft [Keuze maken:] één stem/de leden kennen de volgende 
stemverhoudingen, namelijk …. . 

4.9 De kandidaat is gekozen indien méér dan de helft van de uitgebrachte stemmen voor de 
kandidaat zijn uitgebracht. Ongeldige en blanco stemmen en stemonthoudingen gelden als 
niet-uitgebrachte stemmen. 

4.10 Het Bestuur stelt de uitslag van de verkiezing vast en bericht daar de leden schriftelijk over. 
De uitslag wordt ook op de website van de coöperatie vermeld.  

4.11 Indien een voorgedragen kandidaat niet is gekozen, vindt zo spoedig mogelijk een nieuwe 
verkiezingsprocedure plaats. 
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4.12 Een voordracht tot herbenoeming van een lid van de Ledenraad wordt steeds zorgvuldig 
overwogen door de Vacaturecommissie/de Ledenraad en zal geen automatisme zijn. Bij 
herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als lid 
van de Ledenraad heeft vervuld. De Vacaturecommissie/Ledenraad vermeldt bij iedere 
voordracht tot herbenoeming dat en waarom de voorgedragen kandidaat zijn taak als lid van 
de Ledenraad naar behoren heeft vervuld. 

 
 
Artikel 5 –Zittingstermijn en aftreden 
 
5.1 De zittingstermijn van Ledenraadsleden bedraagt … jaar. Er kan/kunnen maximaal … 

herbenoeming/herbenoemingen plaatsvinden. 
5.2 De Ledenraad stelt een rooster van aftreden op waarbij zoveel mogelijk spreiding plaatsvindt 

in het moment van aftreden.  
5.3 Een lid van de Ledenraad kan door de Ledenraad worden geschorst bij onvoldoende 

functioneren of wanneer dit naar het oordeel van de Ledenraad is geboden. Een schorsing 
geldt voor een termijn van ten hoogste drie (3) maanden, welke termijn ten hoogste één keer 
kan worden verlengd met een volgende termijn van ten hoogste drie (3) maanden. De 
Ledenraad kan in ieder geval een lid van de Ledenraad schorsen indien naar het oordeel van 
de Ledenraad het vermoeden bestaat van gebeurtenissen en omstandigheden die een grond 
vormen voor een ontslag als bedoeld in de onderdelen c en d van lid 4 van dit artikel. 

5.4 Een lid van de Ledenraad treedt af: 
a) doordat en per het tijdstip waarop hij niet langer tot de kring van de leden behoort, 

als bedoeld in artikel 3 lid 2; 
b) doordat en per het tijdstip waarop hij wordt benoemd tot lid van het Bestuur/de 

Raad van Commissarissen van de coöperatie; 
c) doordat: 

i. het lid van de Ledenraad handelt in strijd met de Statuten, enig reglement 
van de coöperatie of de besluiten van organen van de coöperatie; 

ii. de coöperatie op onredelijke wijze benadeelt. 
d) bij onvoldoende functioneren, structurele onverenigbaarheid van belangen of 

wanneer dit anderszins naar het oordeel van de Ledenraad is geboden. 
 
 
  



Voorbeeld Ledenraadsreglement. NB: eventueel aanpassen conform de statuten van de coöperatie.  

Dit model gaat uit van het besturingsmodel “Basismodel (optioneel met RvC/RvT)”. Laatst bijgewerkt op 2 november 2020. 
 

 

Artikel 6 – Vergoeding 
 
6.1 Aan de leden van de Ledenraad komt een vergoeding toe voor het voorbereiden en bijwonen 

van vergaderingen van de Ledenraad en voor de met de functie van lid van de Ledenraad 
samenhangende werkzaamheden. De vergoeding van de leden van de Ledenraad is niet 
afhankelijk van de resultaten van de coöperatie. 

6.2 Kosten die redelijkerwijs verband houden met de uitoefening van de functie, zoals 
reiskosten, worden aan de leden van de Ledenraad vergoed. 

6.3 Het bedrag van de in lid 1 bedoelde vergoedingen en het bedrag van de in lid 2 bedoelde 
kosten die voor vergoeding in aanmerking komen alsmede de wijze en het tijdstip waarop 
deze worden betaald worden jaarlijks door de Ledenraad vastgesteld. Voor verschillende 
posities binnen de Ledenraad kan hierbij een afzonderlijk afweging en vaststelling 
plaatsvinden.  

 
 
Artikel 7 – Taken en bevoegdheden van de Ledenraad 
 
7.1 Aan de Ledenraad komen alle bevoegdheden toe die door de wet aan de algemene 

vergadering van een coöperatie zijn toebedeeld, alsmede de bevoegdheden die bij de 
Statuten aan haar zijn toebedeeld.[Controleer in de statuten of inderdaad deze 
restbevoegdheid bij de Ledenraad behoort] 

7.2 De Ledenraad heeft de wettelijke bevoegdheid te besluiten tot: 
a) het vaststellen en wijzigen van de Statuten; 
b) de benoeming, schorsing en het ontslag van de leden van het Bestuur; 
c) het vaststellen van de jaarrekening; 
d) fusie, splitsing, omzetting in een andere rechtsvorm en ontbinding van de coöperatie, 

een en ander met inachtneming van het daaromtrent bepaalde in de Statuten (die 
bevoegdheden tezamen: de "wettelijke bevoegdheden"). 

7.3 [Controleer in de statuten of dit van toepassing is:] Conform artikel … lid … van de Statuten 
zijn aan voorafgaande goedkeuring van de Ledenraad onderworpen alle besluiten van het 
Bestuur. In deze bepaling worden deze besluiten geconcretiseerd: 

a) het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de coöperatie een bankkrediet wordt 
verleend ter grootte van € … (zegge: … euro) / …% van het eigen vermogen van de 
coöperatie; 

b) het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, 
waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de coöperatie verleend 
bankkrediet ter grootte van € … (zegge: … euro) / …% van het eigen vermogen van de 
coöperatie; 

c) duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere onderneming 
en het verbreken van zodanige samenwerking; 

d) rechtstreekse of middellijke deelneming in het kapitaal van een andere onderneming  
en het wijzigen van de omvang van zodanige deelneming; 

e) het doen van een voorstel tot juridische fusie of splitsing; 
f) investeringen boven een bedrag van € … (zegge: … euro) / …% van het eigen 

vermogen van de coöperatie; 
g) het stellen van persoonlijke of zakelijke zekerheid; 
h) het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, 

doch met uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel 
kunnen lijden. 

Goedkeuring wordt geacht te zijn verleend indien deze besluiten voortvloeien uit een reeds 
goedgekeurd jaarplan/begroting. Het ontbreken van de goedkeuring zoals bedoeld in dit lid 
tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur of Bestuurders niet aan. 
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Artikel 8 – Voorzitter van de Ledenraad 
 
8.1 Als voorzitter van de Ledenraad treedt op de voorzitter van het Bestuur of zijn 

plaatsvervanger, tenzij de Ledenraad om bijzondere redenen besluit een vergadering te laten 
leiden door de vice-voorzitter of een derde/De Ledenraad kiest een voorzitter uit eigen 
midden.  

8.2 [Toepasbaar in geval van Technisch voorzitter:] Een voorzitter of plaatsvervangend 
voorzitter die niet tevens Ledenraadslid is, fungeert als technisch voorzitter en heeft in de 
Ledenraad geen stemrecht. 

8.3 De voorzitter is verantwoordelijk voor het adequaat functioneren van de Ledenraad en is het 
primaire aanspreekpunt voor de Ledenraadsleden. De Ledenraad maakt afspraken over het 
vervangen van de voorzitter bij diens afwezigheid. De taken van de voorzitter zijn onder 
meer: 
o Voorbereiden van de agenda van de Ledenraad; 
o Leiden van de Ledenraadsvergadering; 
o Zorgdragen voor een goede menings- en besluitvorming door de Ledenraad en erop 

toezien dat de Ledenraadsleden kunnen beschikken over de benodigde informatie; 
o Erop toezien dat de Ledenraad beschikt over leden met de juiste competenties en/of 

achtergrond; 
o Erop toezien dat jaarlijks een evaluatie plaatsvindt van de Ledenraad en haar leden; 
o Erop toezien dat haar leden jaarlijks op hun functioneren worden beoordeeld; 
o Erop toezien dat de contacten met de leden van de Ledenraad/het Bestuur/de Raad van 

Commissarissen/samenwerkingspartners naar behoren verlopen; 
o Erop toezien dat eventuele commissies van de Ledenraad adequaat functioneren; 

 
 
Artikel 9 – Vergaderingen 
 
9.1 De Ledenraad vergadert volgens een jaarlijks op te stellen schema, waarbij er in ieder geval … 

maal wordt vergaderd. De voorjaarsvergadering zal worden gehouden binnen de eerste zes 
(6) maanden van het boekjaar, tenzij deze termijn door de Ledenraad is verlengd. Deze 
vergadering wordt aangeduid als "de jaarvergadering''. Bij het opstellen van het 
vergaderschema wordt zo veel mogelijk aangesloten bij het vergaderschema van het Bestuur.  

9.2 In de jaarvergadering wordt, met inachtneming van hetgeen ter zake nader in de Statuten is 
bepaald, in ieder geval behandeld het jaarverslag en de jaarrekening van Coöperatie … over 
het afgelopen boekjaar.  

9.3 Naast de in lid 1 genoemde vergaderingen, kunnen andere vergaderingen van de Ledenraad 
bijeengeroepen worden, zo dikwijls het Bestuur of de meerderheid van de Ledenraad dat 
nodig oordeelt. 

9.4 Alle vergaderingen van de Ledenraad worden door het Bestuur bijeengeroepen door middel 
van schriftelijke oproeping, met inachtneming van een termijn van ten minste … (zegge: …) 
weken, de dag van de verzending van de oproep en de dag van de vergadering niet 
meegerekend. De oproepingsbrieven worden aan ieder van de leden van de Ledenraad aan 
de door hen aan de Coöperatie opgegeven adressen verzonden. 
De oproepingsbrieven vermelden de plaats en het aanvangstijdstip van de vergadering, of 
het een formele vergadering of een informele vergadering betreft, alsmede de onderwerpen 
die zullen worden behandeld.  
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Op verzoek van een zodanig aantal Ledenraadsleden als bevoegd is tot het uitbrengen van 
een tiende gedeelte der stemmen in de Ledenraad of van een zoveel geringer aantal als bij de 
Statuten is bepaald,  kan ook een Ledenraadvergadering bijeengeroepen worden. 

9.5 Het Bestuur/de Agendacommissie stelt de agenda van een formele vergadering van de 
Ledenraad vast. Ledenraadsleden kunnen schriftelijk uiterlijk … dagen voorafgaand aan de 
vergadering agendapunten inbrengen.  

9.6 Indien in een formele vergadering een onderwerp aan de orde wordt gesteld dat niet op de 
agenda van de vergadering was vermeld, kan de voorzitter van de vergadering 
besluitvorming daaromtrent toestaan, doch uitsluitend indien: 

a) het een onderwerp betreft waarvan de behandeling, gezien het dringende karakter 
ervan, geen uitstel kan lijden; en 

b) het Bestuur zich niet tegen de behandeling ervan verzet; en 
c) het voorstel van de voorzitter van de vergadering tot behandeling van dit onderwerp 

met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen door de Ledenraad wordt 
aanvaard en vervolgens het besluit omtrent dat onderwerp door de Ledenraad wordt 
genomen met een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen, voor 
zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven. 

 

 
Artikel 10 – Besluitvorming 
 
10.1 [Controleer in de statuten] De Ledenraad kan in vergadering slechts rechtsgeldige besluiten 

nemen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, met dien 
verstande dat leden die een tegenstrijdig belang hebben als bedoeld in lid 4 van dit artikel 
niet meetellen voor de berekening van dit quorum. De Ledenraad neemt zijn besluiten met 
volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij bij wet of de Statuten een 
versterkte meerderheid vereist is en onverminderd het in lid 2 van dit artikel bepaalde. Een 
lid van de Ledenraad kan één medelid van de Ledenraad schriftelijk machtigen om voor en 
namens hem/haar de vergadering van de Ledenraad bij te wonen en daarin het stemrecht uit 
te oefenen. Een lid van de Ledenraad kan voor ten hoogste één ander lid van de Ledenraad 
als gemachtigde optreden. Indien er sprake is van staking van stemmen, beslist de voorzitter/ 
geldt het voorstel als verworpen.  

10.2 Indien het aantal in functie zijnde leden van de Ledenraad is gedaald tot beneden … (zegge 
…) personen, neemt de Ledenraad geen andere besluiten dan welke betrekking hebben op 
de wettelijke bevoegdheden zoals bedoeld in artikel 7 lid 2, totdat ten minste … (zegge …) 
leden van de Ledenraad in functie zijn.  

10.3 Ieder lid van de Ledenraad heeft in de vergaderingen van de Ledenraad één (1) stem. Bij het 
uitoefenen van het stemrecht stemmen de leden zonder last of ruggenspraak en houden zij 
rekening met de belangen van alle leden. De leden van de Ledenraad vertegenwoordigen 
derhalve geen individuele belangen of deelbelangen van leden of van groepen van leden.  

10.4 Een lid van de Ledenraad neemt niet deel aan de beraadslaging in de Ledenraad en 
besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect belang heeft dat tegenstrijdig is met 
het belang van de coöperatie. Het desbetreffende lid dient voorafgaand aan de vergadering 
van de Ledenraad de voorzitter van de Ledenraad daarover te informeren. 

10.5 Stemming over zaken in een vergadering van de Ledenraad geschiedt mondeling tenzij de 
voorzitter van de vergadering beslist dat schriftelijk wordt gestemd. Over personen wordt in 
een vergadering van de Ledenraad schriftelijk gestemd. Stemming bij acclamatie in een 
vergadering van de Ledenraad is zowel over zaken als over personen mogelijk wanneer 
niemand van de stemgerechtigde aanwezigen zich daartegen verzet. 

10.6 Wanneer bij stemming over personen door niemand de volstrekte meerderheid van de geldig 
uitgebrachte stemmen wordt verkregen, vindt nadat zo nodig een tussenstemming is 
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gehouden tussen personen die gelijke aantallen stemmen hebben verkregen, herstemming 
plaats tussen de twee personen die bij de stemming de hoogste twee aantallen stemmen op 
zich hebben verenigd. Staken bij de tussenstemming de stemmen tussen twee of meer 
personen, dan beslist het lot welke twee personen voor de herstemming in aanmerking 
komen. Staken de stemmen bij de herstemming, dan beslist het lot wie is gekozen. 

10.7 Wanneer bij stemming over zaken geen volstrekte meerderheid wordt verkregen, is het 
voorstel verworpen. 

10.8 Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden niet als uitgebrachte stemmen. 
10.9 Indien de coöperatie voorziet in stemuitbrenging op geautomatiseerde wijze wordt het 

stemrecht ter vergadering op die wijze uitgebracht. 
10.10 De voorzitter deelt na afloop van een stemming de uitslag van de stemming over het 

desbetreffende agendapunt aan de vergadering mee onder vermelding hoeveel van de leden 
vóór het voorstel hebben gestemd, hoeveel tegen en hoeveel zich van stemming hebben 
onthouden.  

10.11 Van het verhandelde in een vergadering wordt een verslag opgemaakt, waarin de 
besluitvorming wordt vastgelegd. In de volgende vergadering wordt dit verslag vastgesteld. 
In dit verslag zullen beknopt, maar adequaat de ter vergadering behandelde onderwerpen, 
standpunten, overwegingen en besluiten worden weergegeven op zodanige wijze dat voor 
niet aanwezige Ledenraadsleden een helder en volledig beeld wordt gegeven van hetgeen ter 
vergadering is behandeld. 

10.12 Ook indien een lid van de Ledenraad tegen een voorstel heeft gestemd of zich van stemming 
heeft onthouden en het desbetreffende voorstel door de Ledenraad is aangenomen, zal het 
lid het aldus genomen besluit respecteren en uitdragen, met dien verstande dat hij zijn eigen 
standpunt wel mag toelichten. 

 
 
Artikel 11 – Commissies van de Ledenraad 
 
11.1 De Ledenraad kan uit haar midden commissies benoemen. Een commissie bestaat uit 

tenminste drie leden en krijgt een taakomschrijving van de Ledenraad mee. 
11.2 [Toepasbaar in geval van Vacaturecommissie:] Er wordt tenminste een Vacaturecommissie 

ingesteld. De Vacaturecommissie heeft tot taak de verkiezing van Ledenraadsleden te 
begeleiden en voor te bereiden. 

11.3 [Toepasbaar in geval van Agendacommissie:] De Ledenraad kent een agendacommissie, 
bestaande uit de voorzitter van de Ledenraad, … reguliere leden van de Ledenraad en … 
leden van het Bestuur.  

11.4 De Ledenraad kan een Vertrouwenscommissie instellen die zich onder andere kan buigen 
over thema’s als vermenging van belangen en persoonlijke aangelegenheden. De 
Vertrouwenscommissie wordt gevormd door leden die een onafhankelijke positie kennen ten 
opzichte van het vermeende geschil. In geval van bijeenroeping doet de commissie binnen … 
(zegge: …) maanden uitspraak over het vermeende geschil. Hierbij kan de commissie op 
kosten van de coöperatie deskundigen raadplegen indien zij daaraan behoefte heeft. 

11.5 Leden van een commissie zijn uitsluitend ter ondersteuning van de Ledenraad en het Bestuur 
en kunnen niet optreden namens de Ledenraad. 

11.6 Leden van een commissie worden voor de termijn van … (zegge: …) jaar benoemd. Na deze 
periode kunnen zij worden herbenoemd voor wederom een termijn van … (zegge: …) jaar. 

11.7 Leden van een commissie kunnen door de Ledenraad worden ontheven uit hun taak. 
11.8 De werkzaamheden in commissies worden bezoldigd op eenzelfde wijze als die van de 

Ledenraad tenzij anders overeengekomen. 
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Artikel 12 – Functioneren in de Ledenraad 
 
12.1 [Toepasbaar in geval van Introductieprogramma/opleidingsprogramma:] Elk lid van de 

Ledenraad volgt na zijn benoeming een door de coöperatie in overleg met de Ledenraad 
samengesteld introductie- en opleidingsprogramma, waarin aandacht wordt besteed aan: 

a) een introductie over de actualiteiten en gang van zaken bij coöperatie; 
b) het inhoudelijk werkveld van coöperatie; 
c) de financiële verslaggeving door de coöperatie; 
d) de verantwoordelijkheden van de leden van de Ledenraad. 

12.2 De leden van de Ledenraad dienen voldoende tijd beschikbaar te hebben en daadwerkelijk te 
besteden om hun functie naar behoren te kunnen uitoefenen. 

12.3 De leden van de Ledenraad wonen alle vergaderingen van de Ledenraad bij, behoudens 
uitzonderlijke omstandigheden zoals ziekte, familie omstandigheden en buitengewone 
omstandigheden. Indien zij verhinderd zijn een vergadering bij te wonen melden zij zich via 
schriftelijk af bij de coöperatie. 

12.4 De Ledenraad bespreekt tenminste een keer per jaar haar eigen functioneren, dat van haar 
leden en eventuele commissies (en de conclusies die daaraan moeten worden verbonden). 
Minimaal een keer per drie jaar laat de Ledenraad zich bij de evaluatie van het eigen 
functioneren ondersteunen door een externe adviseur, die niet alleen het evaluatiegesprek 
leidt, maar ook inhoudelijk als kritische sparringpartner kan fungeren en de Ledenraad kan 
helpen om blinde vlekken te onderkennen en te bespreken. De resultaten van zowel de 
jaarlijkse als de driejaarlijkse evaluatie worden vastgelegd in een dossier dat door of wegens 
de Ledenraad wordt beheerd. 

 
Artikel 13 – Relatie met het Bestuur/Raad van Commissarissen/Directie 
 
13.1 Naast de leden van de Ledenraad zijn de leden van het Bestuur aanwezig bij 

Ledenraadsvergaderingen, tenzij zij om gegronde redenen verhinderd zijn. Hierbij hebben zij 
het recht in de vergadering het woord te voeren. 

13.2 De leden van de Raad van Commissarissen/de Directie van de coöperatie hebben toegang tot 
de Ledenraadsvergadering en hebben het recht daarin het woord te voeren.  

13.3 Op verzoek van een meerderheid van de Ledenraad kan (een gedeelte van) de Ledenraad 
besloten verklaard worden en hebben anderen geen toegang. Indien nodig voorziet de 
Ledenraad dan in hun eigen voorzitter. In bijzondere omstandigheden kan de Ledenraad 
besluiten om (een deel) van de vergadering in de beslotenheid van de Ledenraad te houden.  

 
 
Artikel 14 – Geheimhouding 
 
14.1 Elk lid van de Ledenraad is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie 

verkregen in het kader van zijn lidmaatschap de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke 
informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. Leden en oud-leden van de Ledenraad 
zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de Ledenraad brengen of openbaar maken aan 
het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de coöperatie deze 
informatie openbaar heeft gemaakt of is vastgesteld dat deze informatie al bij het publiek 
bekend is. 
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Artikel 15 – Informatie 

 
15.1 De Ledenraad en zijn leden hebben een eigen verantwoordelijkheid om van het 

Bestuur/Raad van Commissarissen/Directie alle informatie te verlangen die de Ledenraad 
behoeft om zijn taak als Ledenraad naar behoren te kunnen uitoefenen. Verzoeken tot 
informatie zullen worden gericht aan de voorzitter van de Ledenraad, die het verzoek 
vervolgens namens de Ledenraad/de leden van de Ledenraad  zal coördineren. 

15.2 Bestuur/Raad van Commissarissen/Directie verschaffen elk de Ledenraad tijdig (en zo 
mogelijk schriftelijk) alle informatie aan de Ledenraad waarvan het weet of behoort te weten 
dat deze nodig is om de Ledenraad in staat te stellen zijn taak naar behoren uit te oefenen, 
tenzij een zwaarwichtig belang van de coöperatie zich daartegen verzet. Indien er beroep 
wordt gedaan op dit zwaarwichtig belang, wordt dit beroep gemotiveerd toegelicht.  

 


