Definitie:
Een coöperatieve vereniging is een vereniging, die zich ten
doel stelt in bepaalde stoffelijke behoeften van haar leden te
voorzien, hetzij in de vorm van het kopen van producten t.b.v.
de leden of in de vorm van het verwerken en/of verkopen
van producten die de leden leveren.
Oprichting:
Voor de oprichting van een coöperatieve vereniging
is een notariële akte vereist.
Deze akte moet in het Nederlands zijn opgesteld. In deze
notariële akte moet de naam van de coöperatieve vereniging
worden opgenomen.
De naam van de coöperatieve vereniging moet aan drie
vereisten voldoen:
1. de aard van de werkzaamheden aanduiden;
2. het woord 'coöperatief' bevatten;
3. aanduiden op welke wijze de leden aansprakelijk zijn
voor tekorten van de vereniging.
Rechtspersoonlijkheid:
Nadat de notariële akte is opgesteld met de daarbij behorende vereisten, is de coöperatieve vereniging rechtsbevoegd.
Organisatie:
De organisatie van de coöperatieve vereniging bestaat uit het
bestuur en de individuele leden. Het bestuur wordt door de
leden uit de leden benoemd. Hierop zijn uitzonderingen
mogelijk die in de statuten worden vastgelegd.
De bestuurders moeten onderling uitmaken wie hun voorzitter,
secretaris en penningmeester is. De bestuurders kunnen
worden geschorst of ontslagen door het orgaan dat hen
benoemd heeft (de ledenvergadering).

De leden:
De individuele leden van de coöperatieve vereniging hebben
de volgende rechten en verplichtingen:
–
tenzij de statuten anders bepalen, beslist het bestuur
over het toe- en uittreden van de leden;
–
een lid is verplicht eventueel inleggeld te betalen;
–
opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk geschieden;
–
het bestuur kan een lidmaatschap opzeggen, hetzij onder
voorwaarden; het lidmaatschap eindigt door overlijden en
bij ontbinding van de coöperatie;
–
het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar;
–
elk lid heeft een stem in de algemene ledenvergadering;
–
in het algemeen is elk lid verplicht de benodigde
goederen aan de coöperatie te leveren dan wel van de
coöperatie af te nemen;
–
elk lid heeft recht op een aandeel in de opbrengst, de
ledenkorting op de leveranties of de ledentoeslag;
–
elk lid is verplicht zijn aandeel in de tekorten bij te dragen, een en ander overeenkomstig de wijze waarop de
aansprakelijkheid van de leden is geregeld.
De ledenvergadering:
De ledenvergadering is het hoogste orgaan van een
coöperatieve vereniging en komt een aantal belangrijke
bevoegdheden toe:
–
benoeming en ontslag van bestuurders en commissarissen;
–
besluiten tot opzegging van het lidmaatschap aan een lid
op voorstel van het bestuur; wijziging van de statuten;
–
beslissen in beroep op een door het bestuur geweigerde
aanvraag tot lidmaatschap;

–

–
–

het laten bijeenroepen van een algemene ledenvergadering door minimaal 1/10 deel van het aantal stemgerechtigde leden;
het laten instellen van een onderzoek naar het beleid en
de gang van zaken in de coöperatie;
besluiten tot ontbinding en beëindiging van de coöperatieve vereniging.

De ledenraad:
De statuten kunnen bepalen, dat de algemene vergadering
van leden zal bestaan uit afgevaardigden die door en uit de
leden worden gekozen. De bevoegdheden van de ledenraad
zijn gelijk aan die van de ledenvergadering.
Aansprakelijkheid vóór de oprichting:
Er is geen aansprakelijkheid vóór de oprichting.
Aansprakelijkheid ná de oprichting:
Als de aansprakelijkheden niet in de statuten zijn geregeld,
moeten de leden volgens de wet ieder voor een gelijk deel in
de tekorten van de vereniging bijdragen. Dit wordt wettelijke
aansprakelijkheid (W.A.) genoemd. Deze plicht rust zelfs op
hen die (korter dan) een jaar voor de ontbinding of faillietverklaring lid van de vereniging waren. Van deze hoofdregel kan
op de volgende manieren in de statuten worden afgeweken:
a. de aansprakelijkheid van de leden wordt naar een andere
verhouding bepaald, bijv. naar de maatstaf van de
prestaties die de vereniging voor de leden verricht. Ook in
dit geval moeten alle leden tezamen het tekort van de
vereniging opbrengen, zodat dit voor de schuldeisers
geen verschil uitmaakt. Kunnen nl. bepaalde leden niet
aan hun verplichting tot bijbetaling voldoen, dan wordt
ook dit deel weer omgeslagen over de andere leden.

Dit is tevens een vorm van wettelijke aansprakelijkheid
(W.A.)
b. de aansprakelijkheid van de leden en de oud-leden wordt tot
een bepaald maximum beperkt. Er is nu sprake van
beperkte aansprakelijkheid (B.A.)
c. de leden en de oud-leden hebben geen enkele verplichting
om in het tekort van de vereniging bij te dragen. De aansprakelijkheid is uitgesloten (U.A.).
In de naam van de vereniging moet dus de aanduiding "W.A.",
"B.A.", "U.A." voorkomen.
Einde coöperatieve vereniging:
De coöperatie kan op verschillende manieren eindigen, waarna
de ontbinding moet plaatshebben:
–
in de gevallen zoals in de statuten is bepaald;
–
door een daartoe strekkend besluit van de algemene ledenvergadering of van de ledenraad;
–
nadat de coöperatieve vereniging in staat van faillissement is
verklaard;
–
door omzetting in een andere rechtsvorm;
–
door de rechter in gevallen die de Wet aanwijst;
–
door het geheel ontbreken van de leden. De ontbinding van
de coöperatie moet worden aangegeven in het Handelsregister.
Inschrijving in het Handelsregister:
Elke Coöperatieve Vereniging moet in het Handelsregister
worden ingeschreven.
Voor de inschrijving is vereist:
9
Een (1) recente (ongebruikte, schone en goedgelijkende
kleuren) pasfoto en/of een door KKF vervaardigde foto *
9
Een recent en origineel bewijs van het huidig woonadres
van de aangever(s) *
 Ingezetene(n): een bewijs van inschrijving uit het
bevolkingsregister van Suriname (niet ouder dan 6
maanden)
 Niet-ingezetene(n): een officieel bewijs van het huidig
woonadres van het land van herkomst

9

9
9

9
9
9
9
9
9

9
9
9

Een geldig en origineel legitimatiebewijs van de aangever(s)
 Bezitters van de Surinaamse nationaliteit: identiteitskaart, rijbewijs, paspoort
 Bezitters van een andere nationaliteit: paspoort
Leeftijd voor inschrijving is 21 jaar, of gehuwd zijn of
handlichting hebben
Dokumenten uit het buitenland moeten niet ouder zijn dan
drie (3) maanden en vertaald in het Nederlands of Engels
door een beëdigd tolk / vertaler. Deze dokumenten kunnen
ook gelegaliseerde hoogwaardige kleuren kopieën zijn, die
100% gelijkenis vertonen
originele oprichtingsakte (gewijzigde statuten eventueel
erbij) met goedkeuring van de President
originele (uittreksel van de) notulen van de bestuursvergadering getekend door de voorzitter van de vergadering bij bestuurswijziging(en)
Origineel Advertentieblad van de Republiek Suriname
Complete ledenlijst
Originele vergunning(en) bij vergunningplichtige aktiviteiten
Originele dokumenten gerelateerd aan materiële goederen
en/of vakbekwaamheid
 Vervoersbedrijf: nummerbewijs, rijbewijs, keuringsbewijs,
verzekeringsbewijs, eventueel verklaring van geen bezwaar
 Vakbekwaamheid: diploma, certificaat
Jaarbijdrage (maximaal SRD 100,00 per kalenderjaar)
In geval van verschuldigde jaarbijdrage, zal die eerst
voldaan moeten worden.
Administratiekosten bij elke inschrijving (SRD 50,-) en
mutatie (SRD 30,-).

NB: * Deze dokumenten worden door de KKF achtergehouden
- Opgave dient persoonlijk te geschieden door de bestuurder(s).
De opgave kan tevens geschieden door een gemachtigde met
een gelegaliseerde machtiging en ingevulde en afgetekende
opgaafformulieren
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