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OPRICHTING COÖPERATIEVE VERENIGING
"ENERGIECOÖPERATIE DRONRYP" U.A.

blad 1 

Vandaag, zestien mei tweeduizend tweeëntwintig-----------------------------------------

verschenen voor mij, mr. Jan Willem Kram, notaris in de gemeente Waadhoeke, ----
kantoorhoudende te Franeker:-----------------------------------------------------------------

1. de heer Adriaan Terlouw, wonende te 9035 EJ Dronryp, Hearewei 35, geboren

te Groot-Ammers op zeventien maart negentienhonderdvijftig,--------------------

2. de heer Marten Sijbe Krol, wonende te 9035 BX Dronryp, Puoldyk 17, geboren
te Barradeel op drie maart negentienhonderddrieënzeventig,...............................
--------------------------------------------------------------------------- ·

hierna samen te noemen: 'de oprichter

VOORAF ------------------------------------------------------------------------------------------

De verschenen personen hebben mij, notaris, het volgende verklaard:-----------------·
De coöperatie verklaart als gemeenschappelijk doel na te streven de belangen van -
haar leden te behartigen, in de ruimste zin, en wel:-----------------------------------------

a. door het stimuleren en realiseren van besparingen op het energiegebruik van --
de inwoners van Dronryp en omstreken en wel dusdanig dat dit voor iedereen--·
toegankelijk is en op een manier dat de leden daarbij zoveel mogelijk ontzorgd --
worden. ---------------------------------------------------------------------------------------

b. door het stimuleren èn realiseren van oplossingen voor het op duurzame - wijze
produceren van energie in Dronryp en omstreken.------------------------------------

c. door het adviseren van haar leden en/of klanten over (besparingen op) het------

e n erg ie v e rb rui k. --- --------------------------------------------------------------------------

De coöperatie zoekt daarbij samenwerking met soortgelijke organisaties in de -------
gemeente Waadhoeke en naaste omgeving en met organisaties in eigen dorp en---
regio die actief zijn op het gebied van duurzaamheid.-------------------------------------

De oprichters richten een coöperatie op met de volgende statuten.----------------------

STATUTEN ---------------------------------------------------------------------------------------·

NAAM, ZETEL EN DUUR----------------------------------------------------------------------
Artikel 1 --------------------------------------------------------------------------------------------

De coöperatie draagt de naam: Coöperatieve Vereniging "Energiecoöperatie ----
Dronryp" U.A .. Zij is gevestigd te Dronryp. --------------------------------------------------

Zij is opgericht voor onbepaalde tijd.----------------------------------------------------------

DOEL ----------------------------------------------------------------------------------------------

Arti kei 2 -------------------------------------------------------------------------------------------



















blad 10 

2. Het besluit tot vaststelling of wijziging van een reglement moet geschieden op--·
de wijze als in artikel 24 met inachtneming van artikel 12 genoemd.---------------

SLOTVERKLARINGEN -------------------------------------------------------------------------

De verschenen personen verklaarden ten slotte:--------------------------------------------
T oetred in g ----------------------------------------------------------------------------------------

De oprichters treden bij deze toe als leden van de coöperatie, welke toetreding door 
de coöperatie wordt aanvaard.----------------------------------------------------------------
Ee rste bestuur -----------------------------------------------------------------------------------

Het eerste bestuur bestaat uit vijf leden.-----------------------------------------------------
In afwijking van de in de statuten voorgeschreven procedure worden voor de eerste -

maal tot bestuurslid benoemd:------------------------------------------------------------------

1. de heer Adriaan Terlouw, voornoemd, als voorzitter;--------------------------------

2. heer Marten Sijbe Krol, voornoemd, als penningmeester;---------------------------
3. de heer Johannes Auke Dalstra, wonende te 9035 BB Dronryp, -----------------

Tsjerkebuorren 8, geboren te Groningen op eenentwintig december--------------
negentienhonderdeenenvijftig als secretaris; -------------------------------

4. de heer Martinus Gerardus Maria Haarman, wonende te 9035 VC Dronryp, ---
Puoldyk 48, geboren te Dalfsen op zeventien september----------------------------· 
negentienhonderdvierenzestig, als lid----------------------------------------

5. de heer Robertus Franciscus Maria Witmond, wonende te 9035 DK Dronryp, 
-Stranljip 3, geboren te Amsterdam op zeven augustus 

negentienhonderd--------vierenvijftig als lid.-------------------
Eerste boekjaar ----------------------------------------------------------------------------------

Het eerste boekjaar van de coöperatie eindigt op eenendertig december--------------
tweed u izend tweeëntwintig. ---------------------------------------------------------------------
Adres-----------------------------------------------------------------------------------------------

Het eerste adres van de coöperatie is Tsjerkebuorren 8, 9035 BB Dronryp. -----------
Inschrijving in het handelsregister --------------------------------------------------------- ·

Het bestuur zorg voor onmiddellijke eerste inschrijving van de coöperatie in het-----
handelsregister, om te voorkomen dat de bestuursleden hoofdelijk aansprakelijk----
blijven voor verbintenissen van de coöperatie.----------------------------------------------
WOO N PLAATS KE LIZE -------------------------------------------------------------------------

Partijen kiezen voor alles wat deze akte betreft woonplaats op het kantoor van de --

bewaarder van deze akte. -----------------------------------------------------------------------

SLOT-----------------------------------------------------------------------------------------------

De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte--------
betrokken comparanten/partijen is door mij, notaris aan de hand van de hiervoor ----
vermelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.--------------------------------
WAARVAN AKTE is verleden te Franeker op de datum in het hoofd van deze akte--·
vermeld.--------------------------------------------------------------------------------------------

Na zakelijke opgave van de inhoud en een toelichting van deze akte aan de---------
comparanten hebben dezen eenparig verklaard tijdig voor het verlijden van de ------
inhoud van de akte te hebben kennisgenomen, met de inhoud in te stemmen, en op · 
volledige voorlezing geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte-------
voorlezing eerst door de comparanten en vervolgens door mij, notaris, ondertekend. · 
(Volgt ondertekening) 
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