Amsterdamsche Coöperatieve
Woningvereeniging “Samenwerking” BA
Wijziging Statuten per 20 juni 2011
Aan artikel 3 lid 1 is een zinsnede toegevoegd; artikel 3 lid 1 luidt nu als volgt:
1. Het doel der coöperatie is de verbetering van woningtoestanden in Amsterdam
en aan Amsterdam grenzende gemeenten te bevorderen, meer speciaal ten behoeve
van de leden der coöperatie, alsmede het in stand houden en beheren van
beschermde monumenten in eigendom en erfpacht.
Aan artikel 46 is een nieuw eerste lid toegevoegd; de bestaande leden zijn vernummerd 2 t/m 6:
1. De winst van de coöperatie kan, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde,
slechts worden aangewend ter bevordering van het doel van de coöperatie.
2. Van de winst wordt tien procent in het reservefonds gestort.
3. Zodra en zolang in dat fonds meer aanwezig is dan naar het oordeel van het bestuur, na
ingewonnen advies van bevoegde deskundigen, nodig is als waarborg, dat eventuele verliezen
zullen kunnen worden gedekt, geschiedt geen storting in het reservefonds.
4. De winst of hetgeen van de winst na de in de tweede alinea van dit artikel voorgeschreven storting
in het reservefonds overblijft, kan krachtens besluit van de ledenraad worden aangewend tot
uitkering van rente over de gestorte bedragen der aandelen van de leden en oud-leden, welke rente
evenwel niet hoger mag zijn dan vierenhalf percent.
5. De rente wordt in contanten uitgekeerd, tenzij het desbetreffende aandeel nog niet is volgestort, in
welk geval de rente op het aandeel zal worden bijgeschreven.
6. Het na deze uitkering van rente eventueel resterende bedrag der winst wordt in het extra
reservefonds gestort.
Aan artikel 51 is een nieuw lid 5 toegevoegd; het luidt als volgt:
5. Het bestuur van de coöperatie brengt wijzigingen in de statuten van de coöperatie
terstond ter kennis aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

