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De inhoud van deze toelichting is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering d.d. 10 november 
2020. 
 

1. Basis voor de coöperatieve vereniging 
 
Op maandag 3 augustus 2020 zijn bij notariële akte, verleden door notaris mr. J.A. te Lindert, notaris 
te Doesburg de statuten vastgelegd voor de coöperatieve vereniging zonder winstoogmerk ‘Coöpera-
tieve Vereniging Dieren-West u.a.’, hierna te noemen D-W. 
 
Deze introductie geeft de aanleiding en achtergrond voor het oprichten van deze coöperatie weer en 
ook de uitgangspunten die zijn gehanteerd bij het opstellen van de statuten en het huishoudelijk re-
glement.  
 
Dit huishoudelijk reglement vormt een nadere invulling van de statuten  en is, ingevolge artikel 27 van 
de statuten, vastgesteld bij besluit van de algemene vergadering van D-W op ??? (nog niet gehou-
den). Het regelement kan flexibel worden aangepast, mits niet in strijd met de wet en statuten. 
 

2. Aanleiding, achtergrond en uitgangspunten 

De statuten en het huishoudelijk reglement zijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 
 
1. D-W komt voort uit activiteiten die zijn ontplooid door de Initiatiefgroep Dieren-West. De ont-

wikkelingen die door deze groep ingang zijn gezet, maakten het voor het realiseren van (een 
deel van) de doelstelling van deze groep noodzakelijk om te komen tot een juridische entiteit.  

2. Bij het vormgeven van die entiteit is zodanige flexibiliteit betracht dat (on)voorziene ontwikke-
lingen in de wijk op het gebied van omgevingsbeheer, energietransitie, decentralisatie van (ge-
meentelijke) taken en bevoegdheden, energiecoöperaties, etc. in de entiteit kunnen worden 
ondergebracht of daaraan worden gerelateerd. 

3. De inhoud van de statuten en het huishoudelijk reglement is gebaseerd op het uitgangspunt 
dat groot belang wordt gehecht aan het behouden, bevorderen en versterken van de sociale 
cohesie tussen alle bewoners van Dieren-West en de positieve invloed daarvan op het realise-
ren van een goede en gezonde leefomgeving in brede zin. 

4. Het belang dat wordt gehecht aan de sociale cohesie komt ook tot uitdrukking in de samenstel-
ling van het bestuur. Uitgangspunt is dat het bestuur bestaat uit leden die een afspiegeling vor-
men van de diversiteit in wijkbewoners en het woningaanbod.  

5. Bij de voordracht van bestuursleden wordt daarnaast aandacht geschonken aan variatie in 
deskundigheden. Bij een vacature voor een bestuursfunctie wordt een profiel opgesteld waarin 
de gezochte kenmerken zijn opgenomen. De deskundigheden komen in het bestuur tot hun 
recht door het definiëren van portefeuilles die aan bestuursleden worden gekoppeld.  

6. Het realiseren van de in de punten 3, 4 en 5 geformuleerde uitgangspunten, vertaald naar de 
praktijk, luidt als volgt: 

• Missie: Dieren-West laten uitgroeien tot wijk waar het voor alle bewoners prettig is om te 
leven.  

• Visie: Dieren-West heeft een goede basis om met behulp van haar bewoners een leefom-
geving te realiseren waarbij de diversiteit in bewoners, gecombineerd van het gevarieerde 
woningaanbod,  zich kan ontwikkelen tot een wijk met een goede en gezonde leefomge-
ving.  

• Strategie: Coöperatieve Vereniging Dieren-West u.a. (D-W) richt zich op het behouden, be-
vorderen en versterken van de sociale cohesie tussen de bewoners van Dieren-West. 
Daarvoor is nodig dat de bewoners elkaar (beter leren) kennen en samen initiatieven ont-
plooien voor het verbeteren van de leefbaarheid in hun buurt, straat, laan of hofje.  

 Hulpmiddelen daarbij zijn onder meer thema-avonden over onderwerpen die relevant zijn 
voor de buurt, het opzetten van werkgroepen voor het realiseren van een doelstelling en 
het ondersteunen van het ‘omkijken naar elkaar – de goede buur’. Van belang daarbij zijn 
goede communicatiekanalen zodat alle bewoners weten wat er leeft en speelt in de wijk. 

 De wijk maakt onderdeel uit van haar omgeving. Daarmee hangt samen het bevorderen 
van de samenwerking tussen de leden en overheden, kennis- en onderwijsinstellingen, 
woon-, zorg-, welzijns-, maatschappelijke-organisaties en samenwerkingsverbanden die de 
doelstellingen van de coöperatie (onder)steunen – hierna te noemen externe derde partijen.  
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 Deze samenwerking kan leiden tot het samenwerken met, deelnemen in en bijdragen aan 
het beheer en exploitatie van voorzieningen voor het algemeen nut via juridische entiteiten 
waarbij de baten ten goede komen aan de leden zoals bijvoorbeeld een energiecoöperatie.  

7. De keuze voor het oprichten van een coöperatieve vereniging zonder winstoogmerk is geba-
seerd op het uitgangspunt dat de bewoners van Dieren-West in staat zijn om langs democrati-
sche weg optimaal vorm en inhoud aan de coöperatieve vereniging geven. Iedereen die woon-
achtig is in Dieren-West kan daarom lid worden van de coöperatie.  

8. De voorkeur voor een coöperatieve vereniging zonder winstoogmerk ten opzichte van een ver-
eniging heeft te maken met mogelijk toekomstige ontwikkelingen op het gebied van bijvoor-
beeld de energietransitie, decentralisatie van gemeentelijke taken en het oprichten van een 
energiecoöperatie. Daarbij kan het noodzakelijk blijken economische activiteiten uit te (laten) 
voeren, echter zonder winstoogmerk. In verenigingsverband is dat niet goed mogelijk.  

 In de formulering van de doelstelling van D-W is met deze mogelijke ontwikkelingen rekening 
gehouden. 

9. D-W kiest als uitgangspunt dat de financiering van de activiteiten plaatsvindt op basis van gel-
den verkregen door subsidies, giften, sponsering, etc. Door de keuze voor deze financierings-
vorm wordt bereikt dat geen contributie van de leden hoeft te worden geheven. Het toetreden 
als lid kent daardoor geen financiële belemmering. Ook wordt daarmee een arbeidsintensief 
incassotraject voorkomen.  

 In de statuten is in verband met flexibiliteit wel de mogelijkheid opgenomen om contributie te 
heffen. Het achterwege laten van het heffen van contributie wordt mogelijk door jaarlijks de al-
gemene vergadering op grond van artikel 12 van de statuten te laten bepalen dat de contribu-
tie voor een jaar wordt vastgesteld op € 0,00. 

10. In de statuten is voorzien dat de bestuurders een vergoeding kunnen krijgen. Deze faciliteit is 
gecreëerd met het oog op mogelijk toekomstige ontwikkelingen zoals geschetst in punt 6.  

 Deze mogelijkheid behoeft echter op grond van artikel 13, lid 4 van de statuten de instemming 
van de algemene vergadering. In dit artikel is bepaald dat de algemene ledenvergadering vast 
stelt of en zo ja welke bezoldiging de leden van het bestuur ontvangen voor de werkzaamhe-
den die zij verrichten ten behoeve van D-W, rekening houdend met het gestelde in artikel 5, lid 
11 van het huishoudelijk reglement. Daarin is geregeld dat onkosten binnen redelijke normen 
op basis van declaratie worden vergoed. 

11. In de statuten is in de artikelen 17, lid 5 aangegeven dat de algemene ledenvergadering voor-
stellen van het bestuur moet goedkeuren over het instellen van werkgroepen, andere samen-
werkingsvormen en projecten die gaan vallen onder de verantwoordelijkheid van D-W Dit lid is 
in artikel 13, lid 1 van het huishoudelijk reglement nader uitgewerkt. 
Door deze opzet ontstaat voor werkgroepen, andere samenwerkingsverbanden, projecten en 
juridische entiteiten de vrijheid om hun activiteiten al dan niet onder te brengen bij D-W. Als 
deze activiteiten leiden tot een financiële component waarbij de subsidieverstrekker een juridi-
sche entiteit vereist, kan worden besloten tot het onderbrengen van daarvan in D-W. 

12. Indien werkgroepen, andere samenwerkingsverbanden, projecten of andere juridische entitei-
ten besluiten hun activiteiten binnen D-W onder te brengen, voorziet artikel 11 van het huis-
houdelijk reglement in de mogelijkheid de baten en lasten voor een specifiek doel in de financi-
ele administratie en het financieel verslag tot uitdrukking te laten komen. 

13. In artikel 17, lid 6 is bepaald dat het gaan samenwerken met, deelnemen in of leveren van een 
bijdrage aan juridische entiteiten zonden winstoogmerk of die waarbij de baten ten gunste ko-
men van de leden, de goedkeuring vereist van de algemene ledenvergadering. In artikel 13, lid 
4 is de onderbouwing van deze samenwerking nader uitgewerkt. 

14. De controle van de D-W wordt opgedragen aan een registeraccountant of accountant- admini-
stratieconsulent. Daarvoor gelden wettelijke voorschriften. 
Uit een oogpunt van kostenbesparing is in artikel 15, lid 3 van de statuten bepaald dat, zolang 
niet aan de wettelijke criteria is voldaan, de controle door een kascommissie kan worden ver-
richt. Een uitzondering hierop is een besluit van de algemene ledenvergadering of de eis van 
een subsidieverstrekker. 
De rol van de kascommissie is uitgewerkt in artikel 12 van het huishoudelijk reglement. 
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