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No.

1174.

„Eendracht",

Zuivelfabriek

te

Escharen.

Heden, 28 Januari 1908, verschenen voor mij, Alplionsus
Aloysius Antonius Stael, notaris ter standplaats Grave:
1. Constant Cuppen; 2. Harten Peeters; 3. Piet Kuypers;
4. Eraneiscus Cruysen; 5. Geranlus Jans; 6. Johannes Fran
ciscus Schamp; 7. Hendrikus Cornelissen; 8. Mathijs van
Kaay; 9. Johamies Jans; 10. Piet van Ilaay; 11. Elisabeth
Elemans, weduwe Albertus Jacobs; 12. Mathijs van der Burgt;
13. Piet van Boxtel; 14. Piet Dekkers; 15. Johanna Spanjers,
weduwe Theodorus Peeters; 16. Catharina Smits, weduwe
Geradus Engels; 17. Antoon Paters; 18. Antoon Willems; 19.
Iheodorus Cuppen en 20. Hendrikus Willems. allen landbou
wers, wonende te Escharen, aan mij notaris bekend, zijnde
echter de comparant sub 5 te Yelp woonachtig,
die verklaarden bij deze op te richten eene coöperatieve
vereeniging en mitsdien vast te stellen de volgende statuten.
Art. 1. De vereeniging draagt den naam van: Zuivelfa
briek „Eendracht".
Art. 2. Haar doel is gemeenschappelijke boterbereiding
door middel eener roomboterfabriek en verkoop der verkregen
producten en het stoffelijk belang der leden.
Art. 3. Haar zetel is gevestigd te Escharen, alwaar zij kan
toor houdt in hare fabriek.
Art. 4. De duur der vereeniging wordt bepaald op 29
jaren, ingaande op heden. Na verloop van 10 jaren zal in
eene algemeene vergadering de vraag overwogen worden, of
het belang der leden medebrengt tot eene vervroegde ontbin
ding al of niet over te gaan. Het besluit tot die ontbinding
kan alleen genomen worden bij meerderheid van 2/3 gedeelte
der stemmen, welke de gezamenlijke leden kunnen uitbren
gen.
Art. 5. Do aandeelen der leden en hun stemrecht wordt
bepaald naar evenredigheid van het aantal melkkoeien dat
ieder thans bezit, of, wat een later toetredende betreft, bij
zijn toetreden zal bezitten, met dien verstande dat het bezit
van iedere koe recht geeft op het bezit van een aandeel en
tot, het uitbrengen van ééne stem. De ledenoprichters zijn
ieder in het bezit van het volgend aantal melkkoeien:
de comparant, sub 1, 5; de comparant sub 2, 4; de compa
rant sub 3, 5; de comparant sub 4, 5; de comparant sub 5, 4;
de comparant sub 6, 4; de comparant sub 7, 5; de comparant
sub 8, 3; de comparant sub 9, 5; de comparant sub 10, 1; de
comparant sub 11, 4; de comparant sub 12, 1; de comparant
sub 13, 1; de comparant sub 14, 1; de comparant sub 15, 6;
de comparant sub 16, 1; de comparant sub 17, 1; de comparant
sub 18, 4; de comparant sub 19, 6, en de comparant sub 20
2 melkkoeien.
Art. 6. De leden der vereeniging verbinden zich om aan
de fabriek, ter bereiding* tot boter, af te leveren de melk van
al hunne koeien afkomstig, alleen daarvan uitgezonderd wat
zij tot eigen huishoudelijk gebruik noodig hebben, alsmede die
melk, welke, naar bepalingen, bij huishoudelijk reglement te
maken, ongeschikt ter bereiding tot boter wordt geacht. Aan
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Art, 9. Het vereischte vast kapitaal tot stichting der ge
bouwen en de doelmatige inrichting der fabriek met hare
werktuigen en gereedschappen, alsmede het benoodigde om
loopend kapitaal ter exploitatie wordt opgenomen op de wijze
en voorwaarden door het bestuur te bepalen, dat gemachtigd
wordt om de daartoe vereischte geldleeningen ten laste der
vereeniging aan te gaan.
Art. 10. Na de geheele aflossing der opgenomen gelden
ten laste der vereeniging wordt eene balans opgemaakt der
alsdan aanwezige baten en lasten der vereeniging, ter be
paling der waarde van ieders aandeel. Tot dat einde wordt
de waarde der aanwezige baten geschat door het bestuur, met
medewerking van 4 leden, uit en door de leden in eene alge
meene vergadering te kiezen en zal alsdan eene nadere ver
deeling plaats hebben van de aandeelen der leden en van hun
stemrecht op den grondslag van het aantal der alsdan door
ieder bezeten wordende melkkoeien, naar welke nadere ver
deeling ook ieders aansprakelijkheid en ieders aandeel in de
winst of het verlies der vereeniging zal worden bepaald.
Art. 11. De aansprakelijkheid der leden is niet hoofdelijk
en wordt beperkt in dezelfde verhouding als de verdeeling
der aandeelen, welke beperking ook geldt bij de toepassing
van de artt. 19 en 20 der wet van 17 November 1876 (Staats
blad n°. 227).
Art. 12. Buiten gevallen van overmacht of wettige ver
hindering, is ieder lid, op verbeurte eener boete van f 1, ten
behoeve der vereeniging, voor eiken dag verzuim, verplicht
de hoeveelheid melk in behoorlijken staat te leveren, als be
paald is bij art. 5. Indien de in gebreke gekomene niet tijdig
vóór het tijdstip voor iedere levering bepaald aan het bestuur
de reden der verhindering heeft opgegeven, is de boete ver
beurd door het enkel verloop van den gestelden tijd, zonder
dat eenige inverwijlstelling daartoe noodig is. Omtrent de gel
digheid der opgegeven reden van verhindering beslist het
bestuur, behoudens beroep op de algemeene vergadering der
leden.
Art. 13. Alle leden, ook die welke buiten de gemeente
Escharen hunne woonplaats hebben, worden geacht onver
anderlijk domicilie te hebben gekozen ten kantore der ver
eeniging.
Art, 14. Door de algemeene vergadering der leden wordt,
op voordracht van het bestuur, een huishoudelijk reglement
vastgesteld, ter bepaling van bijzondere rechten en verplich
tingen der leden onderling, van bijzonderheden betrekkelijk
het beheer, de exploitatie, de wijze van werken en de afleve
ring der melk, welk reglement, evenals latere wijzigingen
daarin, moet worden ingeschreven in het register, voorge
schreven bij art. 11 der reeds gemelde wet op de coöperatieve
vereeniging.
Art, 15. Alle geschillen omtrent de naleving dezer statu
ten of van het huishoudelijk reglement worden door het be
stuur beslist, behoudens beroep op de algemeene vergadering
der leden, welke zal beslissen in het hoogste ressort.
Art. 16. Die als lid der vereeniging wenscht toe te treden
moet zijn verzoek daartoe richten tot het bestuur dat het. ver
zoek, onder opgave der voorwaarden van toetreding, binnen
14 dagen na ontvangst van het verzoek, ter tafel brengt in
eene algemeene vergadering der leden, die daarover zal be
slissen, van welke beslissing het bestuur aan den verzoeker of
verzoekster schriftelijk kennis geeft. Tot en met primo Augus
tus aanstaande wordt toetreding toegestaan, mits storting in
de kas der vereeniging van f 2,50 per melkkoe, die de toe
tredende bezit, benevens aandeel in de gemaakte kosten, naar
gelijken maatstaf berekend. Na evengemeld tijdstip wordt de
verplichting tot storting gebracht op f 5 per melkkoe, onver
minderd het aandeel in de gemaakte kosten als gemeld, ten
ware het iemand mocht gelden, die om aannemelijke redenen,
zijns ondanks, in de toetreding was verhinderd, waaromtrent
het oordeel aan liet bestuur wordt overgelaten. De toetredende
moet zijn meerderjarig, de landbouw en veehouderij uitoefe
nende, eigenaar of medeeigenaar zijn der op te geven melk
koeien en tot het bedrijf der bewoonde boerderij behoorende.
Ait. l t . Het staat ieder lid vrij, zelfs zonder opgave van
redenen, uit de vereeniging te treden, mits eene maand te
voren behoorlijk en schriftelijk van zijn voornemen tot uit
treding aanzegging doende aan het bestuur en onder verplich
ting om in de kas der vereeniging te storten, binnen 8 dagen
na de gedane opzegging:
a. f 10 per melkkoe, door hem bezeten wordende, als de
uittreding geschiedt in het eerste jaar van liet lidmaatschap;
0. f 7 per melkkoe, als de uittreding geschiedt in het
tweede jaar, en
1
. t'
per melkkoe als de uittreding 111 het derde of een
volgend jaar geschiedt.

Het in deze bedoeld getal koeien is gelijk aan het getal
aandeelen van het uittredend lid, een en ander behoudens de
aansprakelijkheid volgens de wet.
Art. 18. Overdracht, zijner aandeelen aan een ander lid of
aan iemand die de vereischten bezit om als lid toe te treden
wordt, behoudens bekrachtiging door de algemeene vergade
ring, toegelaten aan een lid dat, hetzij wegens verandering
van woonplaats, hetzij wegens andere te billijken reden, het
lidmaatschap niet kan behouden. Kan die overdracht niet
plaats hebben, waaromtrent bet vrije oordeel van liet bestuur
blijft voorbehouden, dan ontvangt de uittredende uit de kas
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der vereeniging terug liet evenredig aandeel, dat liij geacht
wordt in de aflossing der aangegane geldleeningen te hebben
bijgedragen, dat bedrag vast te stellen, op voordracht van het
bestuur, door de algemeene vergadering.
Deze bepaling g?ldt ook voor de weduwe, erfgenamen of
andere rechtverkrijgenden van een overleden lid.
Art. 19. Ontzetting uit het lidmaatschap kan geschieden
van een lid dat, naar het oordeel van het bestuur, zich ernstig
misdraagt, handelingen pleegt in strijd met de belangen der
vereeniging of met deze statuten of van het huishoudelijk
reglement, op voordracht van het bestuur, met opgave der
redenen, bij besluit der algemeene vergadering genomen met
eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen. Door
die ontzetting verliest de van het lidmaatschap vervallen ver
klaarde alle aanspraken op de baten of goederen der vereeni
ging. Hetzelfde is het geval wanneer een lid in staat van
faillissement geraakt en daardoor ophoudt lid der vereeniging
te zijn.
Art. 20. Bij overlijden van een lid gaat het lidmaatschap
over op zijne weduwe of zijne erfgenamen, welke laatsten ver
plicht zijn, binnen eene maand na het overlijden, aan het
bestuur op te geven wie hunner als lid in de rechten en ver
plichtingen van den overledene zal treden, mits hij daartoe
de vereiscliten bezit, een en ander behoudens goedkeuring
door de algemeene vergadering. Wordt die goedkeuring niet
verleend, dan geldt hetzelfde als bij de tweede alinea van art,
17 is bepaald omtrent het lidmaatschap niet vatbaar zijnde
voor overdracht.
Art. 21. A an iedere uittreding, overdracht, indeplaats
treding of ontzetting uit het lidmaatschap, wordt, terstond
aanteekening gemaakt door het bestuur in het register, be
doeld bij art. 11 der voormelde wet op de coöperatieve ver
eenigingen.
Art. 22. Het bestuur der vereeniging wordt opgedragen
aan 5 leden, telken jaie in eene algemeene vergadering, bij
volstrekte meerderheid van stemmen, uit en door de leden te
kiezen, onmiddellijk na de in die vergadering afgelegde reke
ning en verantwoording van het bestuur. De aftredende be
stuursleden zijn telkens herkiesbaar. In eene vacature door
overlijden, uittreding of ontzetting ontstaande, wordt binnen
eene maand daarna, in eene algemeene vergadering, voorzien.
Het bestuur kiest telken jare uit zijn midden een voorzitter
en ondervoorzitter, een eerste en een tweedesecretaris en een
penningmeester. De betrekking van secretaris en penning
meester kan ook, onder verantwoordelijkheid van het bestuur,
door hetzelve aan een nietlid worden opgedragen.
Voor de eerste maal zijn benoemd tot bestuursleden: de
lastgever Theodorus Cuppen en de comparanten Franciseus
Cruydbn, Piet Kujrpers, Constant Cuppen en Mathijs van
Raay.
Art. 23. Behalve vergoeding voor werkelijk gemaakte
reis en verblijfkosten in het belang der vereeniging, en eenige
belooning door de algemeene vergadering te bepalen, genieten
de leden van het bestuur geen salaris.
Art. 24. Het bestuur is verplicht jaarlijks, binnen 2 maan
den na afloop van het dienstjaar, zijnde het gewone kalender
jaar, rekening en verantwoording af te leggen van alle ont
vangsten en uitgaven, met overlegging van behoorlijke be
scheiden aan de algemeene vergadering, die omtrent goed
of afkeuring der rekening beslist. Aan de stemming daarover
nemen de bestuursleden geen deel.
Het bestuur zorgt onverwijld voor de naleving van art. 18
der voormelde wet op de coöperatieve vereenigingen.
Art. 25. Het stemrecht der leden in de algemeene verga
dering wordt persoonlijk uitgeoefend, behoudens vertegen
woordiging door een lasthebber, bij behoorlijke volmacht, ter
beoordeeling der vergadering.
Tot het nemen van een besluit wordt volstrekte meerderheid
van stemmen der in de vergadering aanwezige leden vereischt,
behoudens de bepalingen in deze statuten met betrekking tot
de ontzetting uit het lidmaatschap, de ontbinding der ver
eeniging en de wijziging der staten.
Art. 2(>. De stemming in de algemeene vergadering ge
schieden over zaken hoofdelijk en over personen bij onget.ee
kende briefjes. Bij uitzondering kan ook over zaken schrifte
lijk gestemd worden, indien het bestuur zulks geraden oor
deelt. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel
waarover gestemd is, geacht te zijn verworpen. "Wordt bij eene
eerste stemming over personen geen volstrekte meerderheid
verkregen, waarbij blanco briefjes niet in aanmerking komen,
dan wordt tot eene tweede vrije stemming overgegaan. Is dan
nog geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene
herstemming plaats over de personen die bij die tweede stem
ming de meeste stemmen verkregen. Staken de stemmen als
dan, dan beslist het lot.
Art. 27. De stemmingen over personen geschieden ten
overstaan van een stembureau, bestaande uit den voorzitter
der vergadering en 2 der hem daartoe aangewezen gewone
leden, welk stembureau beslist omtrent de geldigheid der
stemmen, behoudens beroep op de vergadering, die daarom
trent onherroepelijk beslist.
Art. 28. Yan de genomen besluiten in de algemeene ver
gaderingen worden notulen gehouden door den secretaris, die,
'na goedkeuring in eene volgende vergadering, door hem met
den voorzitter worden geteekend.

Art. 29. Alle stukken van het bestuur uitgaande, waar
door de vereeniging jegens derden kan worden verbonden,
vereischen de teekening van den voorzitter, den secretaris en
een bestuurslid.
Art. 30. Geen voorstel tot wijziging der statuten kan door
de algemeene vergadering in overweging worden genomen,
dan wanneer minstens 2/3 der leden van de vereeniging tegen
woordig of behoorlijk vertegenwoordigd zijn en de vergade
ring met opgave der reden is bijeengeroepen.
Is het vereischte getal leden niet tegenwoordig, dan wordt
de beslissing over het voorstel tot eene volgende vergadering,
alsdan te bepalen, beslist bij meerderheid van 3/4 der alsdan
tegenwoordige of vertegenwoordigde leden.
Art. 31. De wijze van bijeenroeping der algemeene ver
gaderingen, behoudens de bepaling van art. 10 der voormelde
wet op de coöperatieve vereenigingen, wordt bij het huis
houdelijk reglement, of bij een besluit der algemeene verga
dering, geregeld.
Tredende genoemde Constant Cuppen ten deze mede op
als gemachtigde van: 1. Geratdus Jans; 2. Johannes Jans;
3. Elisabeth Elemans, weduwe Albertus Jacobs; 4. Johanna
Spanjers, weduwe Theodorus Peeters; 5. Antoon Paters; (!.
Theodorus Cuppen, allen hiervóór genoemd, ingevolge onder
handsche volmacht, welke, na vooraf door den gemachtigde,
in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen, voor
echt erkend en ten blijke daarvan door hen allen geteekend te
zijn, aan deze akte is vastgehecht.
Waarvan akte.
Gedaan en verleden te Escharen, "op dato voormeld, in te
genwoordigheid van Frans Hageman, notarisklerk te Grave,
en Lambertus Derks, gemeenteveldwachter te Escharen wo
nende, als getuigen.
En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, door de compa
ranten, de getuigen en door mij notaris onderteekend, uitge
zonderd de comparanten van Boxtel en Catharina Smits, bei
den genoemd, die verklaarden niet te kunnen onderteekenen
wegens ongeleerdheid.
(Geteekend:) C. C'uppen, M. Peeters, P. Kuypers, F. I.
Cruysen, T. F. Schamp, H. Cornelissen, Al. v. Raay, P. v.
Raay, M. van der Buigt, Piet Dekkers, Ant. Willems, H. Wil
lem»; L. Derks, Hageman, Stael, notaris.
Geregistreerd te Grave 31 Januari 1903, deel 91, folio 151
recto, vak 6.
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Op lieden, 14 Februari 1903, compareerden voor mij, Jaco
bus Klaassen, notaris in het arrondissement Arnhem, ter
standplaats de gemeente Nijmegen, de heeren :
Antonie Hentzepeter, schilder, voor zich en als lasthebber
van Abram Trok, klerk bij de politie, Theodorus Cornelis Rit
zer, telegrambesteller, Aart Jan Witteveen, telegrambesteller,
allen wonende te Nijmegen, blijkende deze lastgevingen uit
eene akte van volmacht, welke — na vooraf door den lastheb
ber in tegenwoordigheid van de getuigen en mij notaris, voor
echt erkend en ten blijke daarvan door ons allen geteekend te
zijn — aan deze minuut is vastgehecht;
Abraham Albreclit, timmerman;
Hendrik Visscher, wijnkoopersknecht;
Dirk van Hatteni, timmerman;
Arnoldus Theodorus Derks, timmerman:
Johannes Petrus Hellegers, telegrambesteller;
Petrus Johannes Gijsbertus Mom, schilder;
Jacobus Johannes Kok, timmerman ;
Hendrikus Theodorus ten Haaf, timmerman;
Johannes van Raay, schilder;
Johannes Wilhelmus Hermeus, schilder;
Hendrikus Teunissen, vergulder;
.Tacob Boon W.zoon, telegrambesteller;
allen wonende te Nijmegen en mij notaris bekend.
Comparanten verklaarden bij deze op te richten eene coö
peratieve vereeniging, zooals is bedoeld bij de wet van 17 No
vember 1876 (Staatsblad n°. 227) en voor die vereeniging vast
te stellen de navolgende bepalingen, die hare statuten zullen
uitmaken.
Naam, doel en duur.
Art. 1. De vereeniging draagt den naam van: De coöpe
ratieve bouwvereeniging „De Volharding", en is gevestigd in
de gemeente Nijmegen.
Art. 2. De vereeniging heeft ten doel de bevordering van
de stoffelijke belangen harer leden door middel van het koo
pen en verkoopen van onroerende goederen, het stichten van
gebouwen ter verbetering van volkshuisvesting, liet verhuren
harer eigendommen, zoowel aan leden als nietleden, met in
achtneming van het bepaalde bij art. 8, laatste lid.
Art. 3. Ter bereiking van dat doel wordt door hare leden
gestort eene entree van f 2 en eene wekelijksche bijdrage van
25 cent.
liet aantal leden mag ten hoogste 23 bedragen.
Art. 4. De vereeniging wordt opgericht voor den tijd van

