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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 

van Coöperatie Koninklijke Cosun U.A. 
 

gevestigd te Breda 
 

volgens artikel 46 van de statuten 
 
 

 
RAAD VAN BEHEER 

 
ARTIKEL 1 

 
De raad van beheer stelt een intern reglement betreffende haar werkwijze, taakverdeling en 
vergaderingen vast. 
 
SECRETARIS 

 
ARTIKEL 2 
 
1. De secretaris is belast met: 

a. het bijhouden van het register als bedoeld in artikel 14, lid 4 van de statuten; 
b. het bijhouden van lijsten betreffende het periodiek aftreden van de leden van de raad van 

beheer, van de raad van toezicht, van de ledenraad en van de kringbesturen; 
c. het in opdracht van de voorzitter bijeenroepen van de vergaderingen van de raad van beheer;  
d. het in opdracht van de voorzitter of van de raad van beheer bijeenroepen van de 

vergaderingen van de ledenraad; 
e. het in opdracht van de raad van beheer of van een kringbestuur bijeenroepen van 

kringvergaderingen of kringbestuursvergaderingen; 
f. het houden of doen houden van notulen van de onder c, d en e bedoelde vergaderingen. 

2. De secretaris staat de voorzitter, de raad van beheer en de kringbesturen bij in het vervullen van 
hun taak. 

3. De secretaris heeft in de vergaderingen van de raad van beheer en van de kringbesturen in 
zaken, de coöperatie betreffende, een adviserende stem. 

4. De secretaris draagt er zorg voor dat ter vergadering van de ledenraad een presentielijst wordt 
opgemaakt. 

 
RAAD VAN TOEZICHT 
 
ARTIKEL 3 
 
De raad van toezicht stelt een intern reglement betreffende haar werkwijze, taakverdeling en 
vergaderingen vast. 
 
 
KRINGEN 

Benoeming van kringbestuursleden 

 
ARTIKEL 4 
 
1. De kringbestuursleden worden door de leden van de kring in een kring/afdelingsvergadering 

gekozen. Daarbij dienen deze leden een geografische spreiding van de kringbestuursleden over 
het gebied van de kring/afdeling in acht te nemen. 

2. Indien moet worden overgegaan tot de verkiezing van een lid van het kringbestuur kan dit bestuur 
een of meer personen ter verkiezing aanbevelen en kan het, als het meer dan één persoon 
aanbeveelt, zijn volgorde van voorkeur ten aanzien van die personen uitspreken. 

3. Leden kunnen zichzelf kandidaat stellen voor het kringbestuur. Kandidaten dienen zich uiterlijk 
een week voor de kring/afdelingsvergadering te melden bij de voorzitter van het kringbestuur. 
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Vergaderingen van het kringbestuur 

 
ARTIKEL 5 
 
1. Kringbestuursvergaderingen worden gehouden zo vaak de kringvoorzitter of het kringbestuur, na 

overleg met de secretaris van de coöperatie, dit gewenst acht en worden bijeengeroepen door de 
secretaris van de coöperatie. Artikel 26, lid 1 van de statuten vindt overeenkomstige toepassing, 
met dien verstande dat een opdracht van de kringvoorzitter niet vereist is. 

2. De kringvoorzitter heeft de leiding van de kringbestuursvergaderingen. 
3. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt hij vervangen door de vicevoorzitter of door een door het 

kringbestuur uit zijn midden aan te wijzen waarnemend voorzitter. 
4. Binnen het gebied van de kring kunnen plaatselijke sub-kringvergaderingen worden gehouden zo 

vaak de kringvoorzitter of het kringbestuur, na overleg met de secretaris van de coöperatie dit 
gewenst acht. Tot de sub-kringvergaderingen hebben ook bietenleveranciers toegang die geen lid 
zijn van de coöperatie. 

Taak en bevoegdheden van het kringbestuur 

 
ARTIKEL 6 
 
1. Het kringbestuur kan uit zijn midden een vicevoorzitter benoemen en een voor de interne 

communicatie verantwoordelijke kringsecretaris. 
2. Van de verkiezing van een lid van de ledenraad geeft het kringbestuur van de kring, waarin hij 

gekozen is kennis aan de raad van beheer van de coöperatie. 
3. Het kringbestuur kan leden van de raad van beheer, raad van toezicht en/of van de directie, of 

vertegenwoordigers van hen, uitnodigen tot het bijwonen van zijn vergaderingen om informatie 
over de kring  te geven of te vragen. 

4. Het kringbestuur kan overleg plegen met de manager van de agrarische dienst of diens 
vertegenwoordiger over de gang van zaken in de kring de bietenlevering betreffende. 

5. Het kringbestuur kan zich na overleg met de agrarische dienst ter plaatse op de hoogte stellen 
van de ontvangst van de bieten van leveranciers uit de kring. 

6. Het kringbestuur wordt door de secretaris van de coöperatie periodiek op de hoogte gehouden 
van de mutaties van leden in de kring en het aantal ledenleveringsbewijzen dat de leden van de 
kring gezamenlijk bezitten. 

Kringvergaderingen 

 
ARTIKEL 7 
 
1. Kring/afdelingsvergaderingen worden gehouden zo vaak de kringvoorzitter of het kringbestuur, na 

overleg met de secretaris van de coöperatie, dit gewenst acht, of zo vaak de statuten van dit 
reglement een besluit van de kring/afdelingsvergadering voorschrijven. 
Zij worden bijeengeroepen door de secretaris van de coöperatie. 
Artikel 5  van dit reglement is van toepassing voor wat betreft de wijze van bijeenroeping en de 
leiding van de kringvergadering, met dien verstande dat in de afdelingsvergadering de door de 
leden van de afdeling gekozen kringbestuurder de vergadering voorzit. Indien er twee of meer 
kringbestuursleden in de afdeling gekozen zijn, zit, tenzij anders wordt besloten, de langst 
fungerende kringbestuurder uit de afdeling de afdelingsvergadering voor. 

2. Ieder lid kan zich ter kringvergadering krachtens schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen 
door een medelid of door één zijner bloed- en aanverwanten tot de tweede graad ingesloten, of 
door zijn echtgenoot/echtgenote of door zijn bedrijfsleider, ook al zijn deze geen lid van de 
coöperatie. 

3. Een gevolmachtigde van meer dan een lid kan als gevolmachtigde niet meer dan twee stemmen 
uitbrengen. 

4. Ten aanzien van de stemmen gelden dezelfde regels als in artikel 37 lid 1 en 44 van de statuten 
zijn voorgeschreven ten aanzien van de stemmingen in de ledenraad. 

5. Indien in een kringvergadering moet worden voorzien in een vacature van kringvoorzitter zal eerst 
het kringbestuur worden aangevuld. 
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6. De voorzitter, de leden van de raad van beheer, de secretaris van de coöperatie, de leden van de 
directie en door de raad van beheer of de directie daartoe gemachtigden, hebben toegang tot elke 
kringvergadering. 

Jongerenraad 

ARTIKEL 8 

1. Cosun heeft een jongerenraad waarin een of twee vertegenwoordigers vanuit elke kring zitting 
kunnen hebben. 

2. De jongerenraad wordt begeleid door een lid van de raad van beheer. 
3. De werkwijze en organisatie van de jongerenraad is vastgelegd in een intern reglement. 
4. De leden van de jongerenraad worden uitgenodigd voor de vergaderingen van het kringbestuur in 

hun regio, Zij hebben daarin een adviserende stem. 
5. Enkele vertegenwoordigers van de jongerenraad worden uitgenodigd voor de vergaderingen van 

de ledenraad. Zij hebben hierin een adviserende stem. 

Informatie 

 

ARTIKEL 9 
 
6. De raad van beheer en de raad van toezicht verschaffen de ledenraad tijdig alle relevante 

informatie die zij behoeft voor de uitoefening van haar bevoegdheden. 
7. De raad van beheer en de raad van toezicht verschaffen de ledenraad alle verlangde informatie, 

tenzij een zwaarwichtig belang van de coöperatie zich daartegen verzet. Indien door de raad van 
beheer en de raad van toezicht een beroep wordt gedaan op een zwaarwichtig belang, wordt dit 
beroep gemotiveerd toegelicht. 

8. De leden zullen, bij het (nemen van een besluit tot het al dan niet) aangaan van transacties met 
de coöperatie en/of medeleden, geen oneigenlijk gebruik maken van informatie die zij, als 
betrokkene bij het bepalen van het dagelijkse beleid of het mede bepalen van het dagelijkse 
beleid dan wel het toezicht houden op het beleid en de algemene gang van zaken bij de 
coöperatie dan wel anderszins uit hoofde van hun directe betrokkenheid bij het coöperatief 
ondernemerschap, hebben verworven, terwijl deze informatie (nog) niet algemeen bekend is bij de 
overige leden. Deze leden zullen deze kennis niet verder verspreiden voor zover deze kennis niet 
mag worden geacht algemeen bekend te zijn onder de (overige) leden. 

 

Boete 

 
ARTIKEL 10 
 
1. Het maximum van de boete, bedoeld in artikel 13 lid 2 van de statuten, bedraagt driehonderd euro  

(€ 300.-). 
2. De raad van beheer kan nimmer een boete als bedoeld in het vorig lid, opleggen zonder de 

betrokkene te hebben gehoord of althans te hebben opgeroepen. 
3. Wanneer de betrokkene tot driemaal toe aan de oproep geen gehoor geeft, heeft de raad van 

beheer de vrijheid van beslissing. 
 
 
 
Rotterdam, 20 juni 1972 
Gewijzigd Breda, 17 december 1990 
Gewijzigd Breda, 1 april 1996 
Gewijzigd Breda, 11 januari 2001  
Gewijzigd Breda, 19 juli 2004 
Gewijzigd Breda, 26 mei 2008  
Gewijzigd Breda, 31 oktober 2012 
Gewijzigd Breda, 1 juni 2016 
Gewijzigd Breda, 31 mei 2017 
 


