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Coöperatieve Vereniging NDOV-DOVA U.A. 
 

EN 
De publiekrechtelijke rechtspersoon Provincie Fryslân 
De publiekrechtelijke rechtspersoon Provincie Groningen 
De publiekrechtelijke rechtspersoon Provincie Drenthe 
De publiekrechtelijke rechtspersoon OV-Bureau Groningen Drenthe 
De publiekrechtelijke rechtspersoon Provincie Noord-Brabant 
De publiekrechtelijke rechtspersoon Provincie Overijssel 
De publiekrechtelijke rechtspersoon Provincie Flevoland 
De publiekrechtelijke rechtspersoon Provincie Limburg 
De publiekrechtelijke rechtspersoon Provincie Gelderland 
De publiekrechtelijke rechtspersoon Provincie Noord-Holland 
De publiekrechtelijke rechtspersoon Vervoerregio Amsterdam 
De publiekrechtelijke rechtspersoon Metropoolregio Rotterdam Den 

Haag (MRDH) 
De publiekrechtelijke rechtspersoon Provincie Zuid-Holland 
De publiekrechtelijke rechtspersoon Provincie Utrecht 
De publiekrechtelijke rechtspersoon Provincie Zeeland 

 
 
 
 
 
 

[datum] 
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*** 

 
  

Toelichting vooraf  
(Deze toelichting wordt bij het definitief opmaken van het document ter ondertekening 
verwijderd). 
 
Deze Ledenovereenkomst hangt samen met het lidmaatschap van de Coöperatieve Vereniging 
NDOV-DOVA U.A.  
 
De Ledenovereenkomst ziet op enerzijds samenwerkingsafspraken tussen de Coöperatieve 
Vereniging en de Leden en anderzijds op de opdracht houdende het penvoerder- en 
budgethouderschap NDOV-programma van/door de Vervoersautoriteiten aan de Coöperatieve 
Vereniging en het daartoe in gebruik geven van het NDOV-programma aan de 
Vervoersautoriteiten, alsmede op het onderbrengen van het Samenwerkingsprogramma DOVA 
bij de Coöperatieve Vereniging en het in gebruik geven aan de Leden. 
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DE ONDERGETEKENDEN:  
 
Coöperatieve Vereniging NDOV-DOVA U.A., een coöperatieve vereniging met uitgesloten 
aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende te Utrecht, met adres: [xx], 
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: [xx], 
hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door: [xx]; 
 
hierna te noemen: de "Coöperatieve Vereniging";  
 
en 
 
De publiekrechtelijke 
rechtspersoon 

Provincie Fryslân hierbij rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door […] 

en handelend ter uitvoering 
van het besluit van […] 

De publiekrechtelijke 
rechtspersoon 

Provincie Groningen hierbij rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door […] 

en handelend ter uitvoering 
van het besluit van […] 

De publiekrechtelijke 
rechtspersoon 

Provincie Drenthe hierbij rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door […] 

en handelend ter uitvoering 
van het besluit van […] 

De publiekrechtelijke 
rechtspersoon 

OV-Bureau 
Groningen Drenthe 

hierbij rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door […] 

en handelend ter uitvoering 
van het besluit van […] 

De publiekrechtelijke 
rechtspersoon 

Provincie Noord-
Brabant 

hierbij rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door […] 

en handelend ter uitvoering 
van het besluit van […] 

De publiekrechtelijke 
rechtspersoon 

Provincie Overijssel hierbij rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door […] 

en handelend ter uitvoering 
van het besluit van […] 

De publiekrechtelijke 
rechtspersoon 

Provincie Flevoland hierbij rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door […] 

en handelend ter uitvoering 
van het besluit van […] 

De publiekrechtelijke 
rechtspersoon 

Provincie Limburg hierbij rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door […] 

en handelend ter uitvoering 
van het besluit van […] 

De publiekrechtelijke 
rechtspersoon 

Provincie Gelderland hierbij rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door […] 

en handelend ter uitvoering 
van het besluit van […] 

De publiekrechtelijke 
rechtspersoon 

Provincie Noord-
Holland 

hierbij rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door […] 

en handelend ter uitvoering 
van het besluit van […] 

De publiekrechtelijke 
rechtspersoon 

Vervoerregio 
Amsterdam 

hierbij rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door […] 

en handelend ter uitvoering 
van het besluit van […] 

De publiekrechtelijke 
rechtspersoon 

Metropoolregio 
Rotterdam Den Haag 
(MRDH) 

hierbij rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door […] 

en handelend ter uitvoering 
van het besluit van […] 

De publiekrechtelijke 
rechtspersoon 

Provincie Zuid-
Holland 

hierbij rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door […] 

en handelend ter uitvoering 
van het besluit van […] 

De publiekrechtelijke 
rechtspersoon 

Provincie Utrecht hierbij rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door […] 

en handelend ter uitvoering 
van het besluit van […] 

De publiekrechtelijke 
rechtspersoon 

Provincie Zeeland hierbij rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door […] 

en handelend ter uitvoering 
van het besluit van […] 

 
hierna ieder afzonderlijk te noemen: het "Lid" en tezamen te noemen: de "Leden"; 
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de Coöperatieve Vereniging en de Leden hierna gezamenlijk te noemen "Partijen"; 
 
NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING:  
 
(A) De Coöperatieve Vereniging is een organisatie die onder meer tot doel heeft het faciliteren 

en ondersteunen van de Leden bij collectieve vraagstukken op het gebied van de exploitatie, 
infrastructuur en services voor reizigers, zoals de informatievoorziening over het openbaar 
vervoer en andere vormen van collectief vervoer of individueel vervoer; 

(B) De meerderheid van de Leden zijn ter ondersteuning bij hun collectieve vraagstukken binnen 
de openbaar vervoer-sector ("OV-sector"), bijvoorbeeld met beleid betreffende en 
beslissingen over het OV-betaal/tariefsysteem en aanverwante onderwerpen, een 
samenwerkingsverband aangegaan ("Samenwerkingsverband DOVA"). Het uiteindelijke 
doel van het Samenwerkingsverband DOVA is een beter mobiliteitsbeleid van de Leden en 
het realiseren van een doeltreffend en efficiënt openbaar vervoer voor de reiziger 
("Samenwerkingsprogramma DOVA"); 

(C) De meerderheid van de Leden participeren (voorts) ter uitvoering van de verzameling, 
integratie en terbeschikkingstelling van data en informatie op het gebied van (openbaar) 
vervoer ("(openbaar) vervoer-informatie") in het project Grenzeloze Openbaar Vervoer 
Informatie ("project GOVI") en zijn daarvoor de Bestuursovereenkomst GOVI aangegaan; 

(D) De Leden participeren (voorts) ten behoeve van de verbetering (juistheid, tijdigheid en 
volledigheid) van de data voor de verstrekking van reisinformatie openbaar vervoer in het 
project Nationale Data Openbaar Vervoer ("project NDOV") en zijn daarvoor de 
Samenwerkingsovereenkomst Nationale Data Openbaar Vervoer aangegaan. De Leden 
participerend in project GOVI en project NDOV hebben overeenstemming bereikt over de 
samenvoeging van het project GOVI en het project NDOV tot één programma ("NDOV 
programma"); 

(E) De Leden willen het Samenwerkingsprogramma DOVA en het NDOV programma 
onderbrengen bij de Coöperatieve Vereniging; 

(F) De statuten van de Coöperatieve Vereniging (hierna: de "Statuten") bevatten verplichtingen 
voor de Leden, waaronder begrepen de verplichting de onderhavige ledenovereenkomst, 
zijnde de overeenkomst als bedoeld in artikel 53 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (de 
"Ledenovereenkomst") aan te gaan; 

(G) Partijen willen de afspraken over de uitvoering door de Coöperatieve Vereniging van het 
NDOV programma en het Samenwerkingsprogramma DOVA vastleggen in (de Bijlagen bij) 
deze Ledenovereenkomst; 

(H) Partijen erkennen dat de Leden gebruik kunnen maken van een deel c.q. deelterreinen van 
de activiteiten van de Coöperatieve Vereniging. Partijen erkennen voorts dat toetreding tot 
casu quo deelname aan de Coöperatieve Vereniging open staat voor andere 
publiekrechtelijke rechtspersonen die (al dan niet gedeeltelijk c.q. op een deelterrein) gebruik 
willen maken van de activiteiten van de Coöperatieve Vereniging; 
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EN VERKLAREN HET VOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN:  
 
A ALGEMENE BEPALINGEN 
 
1  Definities 

Onder de volgende met een hoofdletter aangegeven begrippen, wordt hiervoor en 
hierna het volgende verstaan, waarbij geldt dat de definities in de Statuten en in deze 
Ledenovereenkomst gelijkluidend dienen te worden geïnterpreteerd: 

Algemene ledenvergadering : het orgaan dat wordt gevormd door de 
afgevaardigden van de Leden 
 

Bestuur : het bestuur van de Coöperatieve Vereniging; 
 

Coöperatieve Vereniging  : Coöperatieve Vereniging NDOV-DOVA U.A., 
een coöperatieve vereniging met uitgesloten 
aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Utrecht, 
kantoorhoudende te Utrecht, met adres: [xx], 
ingeschreven in het handelsregister van de 
Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 
[xx], 
 

DOVA Deelnemende Leden : De Leden van de Coöperatieve Vereniging die 
gebruik maken van het 
Samenwerkingsprogramma DOVA zoals dat door 
de Coöperatieve Vereniging wordt aangeboden, 
een en ander als uitgewerkt in Bijlage 3 bij de 
Ledenovereenkomst, zijnde op het moment van 
oprichting van de Coöperatieve Vereniging alle 
Leden; 
 

NDOV Deelnemende Leden : de Leden van de Coöperatieve Vereniging die 
gebruik maken van het NDOV programma zoals 
dat door de Coöperatieve Vereniging wordt 
aangeboden, een en ander als uitgewerkt in 
Bijlage 2 bij de Ledenovereenkomst; 
 

Jaarplan 
 
 
 
 
 
Jaarverslag 
 

: 
 
 
 
: 
 
: 
 

het jaarlijks door het Bestuur op te stellen plan 
met betrekking tot de jaaractiviteiten en begroting 
van de Coöperatieve Vereniging, onderverdeeld 
in een Jaarplan NDOV en een Jaarplan DOVA; 
 
het door het Bestuur van de Coöperatieve 
Vereniging op te stellen en door een daartoe door 
de Algemene ledenvergadering aan te wijzen 
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Lid of Leden 

 
 
 
 
 
: 

accountant goed te keuren verslag van de 
uitvoering van het Jaarplan en de daarbij 
behorende financiën; 
 
de in de aanhef van deze overeenkomst 
genoemde publiekrechtelijke rechtspersonen, die 
zijn belast met wettelijke taken op het gebied van 
openbaar vervoer; 
 

Ledenovereenkomst : de onderhavige overeenkomst; 
 

(openbaar) vervoer-
informatie 

: de data en informatie op het gebied van 
(openbaar) vervoer, die is gedefinieerd in de 
bijlage 1 van het publicatiedocument NDOV 
(verder te noemen: bijlage 1) waar is vastgelegd 
welke datasets via de NDOV-loketten 
beschikbaar worden gesteld;  
 

Strategisch Kader : het eens per vier jaar op te stellen strategisch 
meerjarenbeleidsplan; 
 

Uitvoeringsorganisatie : De onder verantwoordelijkheid van de 
Coöperatieve Vereniging werkende organisatie 
(bureau) die zich bezig houdt met het vervullen 
van de doelstellingen van de Coöperatieve 
Vereniging, het aanbieden van het NDOV 
programma en het uitvoeren van het 
Samenwerkingsprogramma DOVA, alsmede de 
overige activiteiten van de Coöperatieve 
Vereniging, bestaande uit de 
Uitvoeringsorganisatie NDOV en de 
Uitvoeringsorganisatie DOVA.  

 
2  Aanvang en duur  

Deze Ledenovereenkomst treedt in werking op de datum waarop alle Partijen de 
onderhavige Ledenovereenkomst hebben ondertekend en wordt aangegaan voor 
onbepaalde tijd.  

3 Wijziging Ledenovereenkomst 

De Coöperatieve Vereniging behoudt zich de bevoegdheid voor tot het eenzijdig 
aanbrengen van wijzigingen in deze Ledenovereenkomst, doch slechts voor zover die 
wijzigingen zijn goedgekeurd door de Algemene ledenvergadering en geen afbreuk 
doen aan de aard en doelstellingen van de Coöperatieve Vereniging. 
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4 Opzegging Ledenovereenkomst 

4 . 1  Een Lid kan de Ledenovereenkomst steeds door opzegging (tussentijds) doen 
beëindigen.  

4 . 2  De opzegging als bedoeld in dit artikel zal schriftelijk moeten geschieden met 
vermelding van de gronden waarop zij berust. Opzegging kan uitsluitend geschieden 
tegen het einde van het boekjaar, met inachtneming van een opzegtermijn van één 
jaar, tenzij een dringende - de Coöperatieve Vereniging onverwijld mede te delen - 
reden een eerdere of de onmiddellijke beëindiging van de Ledenovereenkomst 
rechtvaardigt. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt de 
Ledenovereenkomst door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar, tenzij de 
Coöperatieve Vereniging en het Lid anders overeenkomen. 

4 . 3  De Ledenovereenkomst eindigt tevens ten aanzien van een Lid indien het lidmaatschap 
van de Coöperatieve Vereniging van het Lid wordt beëindigd conform het bepaalde in 
artikel 7 van de Statuten. Het lidmaatschap van het uittredende Lid eindigt niet, 
alvorens de wederzijdse rechten en verplichtingen tussen de Coöperatieve Vereniging 
en het Lid zijn afgewikkeld conform het bepaalde onder 4.12. Gedurende de periode 
van de afwikkeling van de wederzijdse rechten en verplichtingen blijft het uittredende 
Lid als Lid verbonden aan de Coöperatieve Vereniging voor zover dat noodzakelijk is 
voor de afwikkeling, met dien verstande dat het betreffende Lid dan is geschorst en 
geen stemrecht meer heeft in de Algemene Ledenvergadering en voorts met 
inachtneming van het bepaalde onder 4.10.   

4 . 4  In geval van opzegging door een Lid als bedoeld onder 4.1 of beëindiging van de 
Ledenovereenkomst ten aanzien van een Lid als gevolg van beëindiging van het 
lidmaatschap als bedoeld onder 4.2 en 4.3, blijft de Ledenovereenkomst bestaan 
tussen de Coöperatieve Vereniging en de overige Leden en geldt ten aanzien van het 
opzeggende Lid het bepaalde onder 4.12 en verder.  

4 . 5  Onverminderd het elders in de Ledenovereenkomst en in de Statuten bepaalde ter 
zake van beëindiging van het lidmaatschap van de Coöperatieve Vereniging is een Lid 
gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst bij aangetekend 
schrijven met onmiddellijke ingang de Ledenovereenkomst op te zeggen indien en 
zodra: 

1 .  aan de Coöperatieve Vereniging (voorlopige) surseance van betaling wordt 
verleend en de (voorlopige) surseance van betaling langer dan vier 
maanden achtereen heeft geduurd; of 

2 .  de Coöperatieve Vereniging in staat van faillissement wordt verklaard. 

4 . 6  In de hiervoor onder 4.5 vermelde gevallen eindigt de Ledenovereenkomst met 
onmiddellijke ingang ten aanzien van alle Leden.  
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4 . 7  De Coöperatieve Vereniging kan de Ledenovereenkomst niet door opzegging 
(tussentijds) doen beëindigen. Onverminderd het elders in de Ledenovereenkomst en 
in de Statuten bepaalde ter zake van beëindiging van het lidmaatschap van een Lid is 
de Coöperatieve Vereniging slechts gerechtigd de Ledenovereenkomst op te zeggen 
ten aanzien van een Lid indien en zodra: 

1 .  aan het betreffende Lid (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend 
en de (voorlopige) surseance van betaling langer dan vier maanden 
achtereen heeft geduurd; of 

2 .  het betreffende Lid in staat van faillissement wordt verklaard; of 

3 .  het Lid niet langer de kwaliteiten heeft als vereist voor het lidmaatschap van 
de Coöperatieve Vereniging zoals neergelegd in de Statuten; of 

4 .  het Lid heeft opgehouden te voldoen aan verplichtingen voortvloeiend uit de 
onderhavige Ledenovereenkomst, dan wel de voorwaarden die op dat 
moment worden gesteld door de onderhavige Ledenovereenkomst, nadat 
het Lid op het gebrek is gewezen en is verzocht alsnog aan de 
verplichtingen dan wel voorwaarden te voldoen en niet binnen zes maanden 
alsnog aan deze verplichtingen dan wel voorwaarden voldoet; of 

5 .  op grond van (overige) omstandigheden, welke van dien aard zijn dat 
redelijkerwijs niet van de Coöperatieve Vereniging kan worden verlangd de 
Ledenovereenkomst met het betreffende Lid ongewijzigd in stand te 
houden.  

4 . 8  Opzegging van de Ledenovereenkomst door de Coöperatieve Vereniging ten aanzien 
van een Lid in één van de hiervoor onder 4.7 bedoelde gevallen kan geschieden 
zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst bij aangetekend schrijven met 
onmiddellijke ingang. De Coöperatieve Vereniging zal het Lid in gevallen onder 4.7.4 en 
4.7.5 in de gelegenheid stellen om terzake de voorgenomen opzegging te worden 
gehoord alvorens het voornemen tot uitvoering wordt gebracht.  

4 . 9  In geval van opzegging door de Coöperatieve Vereniging ten aanzien van een Lid in 
één van de hiervoor onder 4.7 bedoelde gevallen blijft de Ledenovereenkomst bestaan 
tussen de Coöperatieve Vereniging en de overige Leden.  

4 . 1 0  Opzegging van de Ledenovereenkomst in de hiervoor in 4.7 bedoelde gevallen heeft 
onder meer tot gevolg dat ten aanzien van het Lid voor wie de Ledenovereenkomst 
eindigt, de rechten van dat betreffende Lid om gebruik te maken van het NDOV 
programma, van het Samenwerkingsprogramma DOVA en gebruik te maken van de 
overige activiteiten van de Coöperatieve Vereniging vervallen, met inachtneming van 
het hierna bepaalde onder 4.12 en verder.  

4 . 1 1  Beëindiging van de Ledenovereenkomst ten aanzien van een Lid op een van de 
hiervoor in 4.7 genoemde gronden, heeft in beginsel niet de beëindiging van het 
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lidmaatschap met de Coöperatieve Vereniging tot gevolg. Wel vormt de beëindiging 
van de Ledenovereenkomst een grond voor opzegging van het lidmaatschap namens 
de Coöperatieve Vereniging als bedoeld in artikel 7 van de Statuten.   

4 . 1 2  Het Lid te wiens aanzien de Ledenovereenkomst is beëindigd, is gehouden tot 
afwikkeling van de wederzijdse rechten en verplichtingen tussen de Coöperatieve 
Vereniging en het Lid. Indien noodzakelijk voor de voortzetting van de activiteiten van 
de Coöperatieve Vereniging, kan het Lid verplicht worden medewerkers, informatie, 
producten, materialen, documentatie en alle overige benodigde middelen ten behoeve 
van de continuïteit van de activiteiten van de Coöperatieve Vereniging ter beschikking 
te stellen gedurende zes maanden. Onder welke voorwaarden en tegen welke 
vergoeding de in de vorige volzin genoemde ter beschikkingstelling plaats zal vinden, 
zal door de Coöperatieve Vereniging en het Lid alsdan in goed overleg worden 
overeengekomen en schriftelijk worden vastgelegd. Uitgangspunt is dat er sprake is 
van marktconforme tarieven gebaseerd op de tarieven en wijze van vaststelling van het 
voorafgaande jaar. Voorts geldt het bepaalde onder 4.13. 

4 . 1 3  Indien krachtens beëindiging van het lidmaatschap van de Coöperatieve Vereniging 
van een Lid de Ledenovereenkomst wordt beëindigd, om welke reden ook, is dat Lid in 
beginsel een beëindigingvergoeding verschuldigd voor de eventuele nadelige financiële 
gevolgen die optreden voor de Coöperatieve Vereniging en/of de andere Leden als 
gevolg van beëindiging van het lidmaatschap van het uittredende Lid. De vaststelling 
van de omvang en vorm van de beëindigingvergoeding zal door het bestuur van de 
Coöperatieve Vereniging - na goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering - en 
het betreffende Lid naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, worden vastgesteld, 
zulks met inachtneming van: 

1 .  hetgeen ten tijde van toetreding tot, dan wel gedurende het lidmaatschap 
van de Coöperatieve Vereniging door het Lid om niet is ingebracht in de 
Coöperatieve Vereniging; 

2 .  de (door de uittreding ontstane) positie van de andere (voortzettende) 
Leden; 

3 .  de duur en de hoogte van de langlopende verplichtingen; 

4 .  de omstandigheid dat de betreffende verplichtingen door de Coöperatieve 
Vereniging zijn aangegaan ten behoeve van alle Leden dan wel slechts ten 
behoeve van één Lid; 

5 .  een eventuele melding die het uittredende Lid heeft gemaakt bij het 
aangaan van een langlopende verplichting inhoudende dat hij voornemens 
was het lidmaatschap te beëindigen. 

4 . 1 4  Conform het bepaalde in artikel 6 lid 5 van de Statuten is het lidmaatschap van de 
Coöperatieve Vereniging met alle daaraan verbonden rechten en verplichtingen 
persoonlijk en niet overdraagbaar. Eventuele bestaande rechten van een Lid vallen bij 
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beëindiging van het Lidmaatschap terug aan de Coöperatieve Vereniging; het Lid 
ontvangt met betrekking tot de beëindiging geen vergoeding voor een eventuele 
waarde die aan zijn lidmaatschap(srecht) zou kunnen worden toegekend.  

4 . 1 5  Ondanks de beëindiging van het lidmaatschap van een uittredend Lid, heeft het 
uittredend Lid het recht de Coöperatieve Vereniging te verzoeken om voor de duur van 
een transitieperiode van zes maanden, één maal te verlengen met nog eens zes 
maanden, het recht te behouden gebruik te blijven maken van het NDOV programma, 
het Samenwerkingsprogramma DOVA en de overige activiteiten van de Coöperatieve 
Vereniging. De Coöperatieve Vereniging honoreert dit verzoek, tenzij het honoreren 
van dit verzoek de uitoefening van de activiteiten onnodig bezwarend maakt en/of 
anderszins redelijkerwijs niet van de Coöperatieve Vereniging kan worden gevergd. 

4 . 1 6  De Ledenovereenkomst eindigt van rechtswege indien en zodra de Coöperatieve 
Vereniging wordt ontbonden.  

5 Informatievoorziening 

5 . 1  Het Bestuur van de Coöperatieve Vereniging verschaft tijdig aan de Leden alle 
informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de wettelijke taken van de 
Leden en voor de functie van de Algemene Ledenvergadering van de Coöperatieve 
Vereniging. In ieder geval informeert het Bestuur de Leden over: 

1 .  ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de 
Coöperatieve Vereniging; 

2 .  de realisatie van de (maatschappelijke) doelstellingen en beleidsplannen van de 
Coöperatieve Vereniging inclusief de daaraan verbonden risico's en 
mechanismen tot beheersing daarvan; 

3 .  de doelmatigheid en continuïteit van de organisatie en de bedrijfsvoering; 

4 .  risico’s die voortkomen uit de activiteiten van  de Coöperatieve Vereniging; 

5 .  de ontwikkeling van aangelegenheden voor de formele besluitvorming waarbij 
het Bestuur de goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering behoeft; 

6 .  problemen en conflicten van enige betekenis in de Uitvoeringsorganisatie; 

7 .  problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals 
samenwerkingspartners; 

8 .  kwesties waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen. 

5 . 2  Onverminderd vorenstaande informatieverschaffingsverplichting van het Bestuur, 
kunnen (alle individuele) Leden ook op elk gewenst moment gericht (aanvullende) 
informatie vragen aan het Bestuur en het Bestuur verzoeken een Lid (aanvullend) te 
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informeren over verzochte onderwerpen. De gevraagde informatie wordt door het 
Bestuur binnen één week verstrekt of, indien de gevraagde informatie niet bestaat 
wordt binnen dezelfde periode aangegeven dat om deze reden niet het verzoek niet 
gehonoreerd kan worden.  

5 . 3  Het Bestuur en de Leden kunnen nadere afspraken over de informatievoorziening in 
een informatieprotocol vastleggen.  

6 Geschillenregeling Algemene Ledenvergadering 

6 . 1  Besluitvorming door de Algemene Ledenvergadering vindt plaats in vergaderingen 
waarin ten minste een volstrekte meerderheid van de Leden aanwezig of 
vertegenwoordigd is en met een volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte 
stemmen. Komt geen besluit tot stand wegens het staken van stemmen, wordt het 
betreffende voorstel op de agenda geplaatst van de eerstvolgende vergadering van de 
Algemene Ledenvergadering (hetzij regulier geplande Algemene Ledenvergadering, 
hetzij een daartoe door het Bestuur conform het bepaalde in de Statuten extra bijeen te 
roepen Algemene Ledenvergadering). Komt in deze tweede vergadering opnieuw geen 
besluit tot stand wegens het staken van stemmen, komt geen besluit tot stand. Op 
verzoek van een Lid kan alsdan de geschillenprocedure als hierna uitgewerkt worden 
gevolgd.  

6 . 2  De Leden zullen eerst zullen trachten om in goed onderling overleg tot een oplossing te 
komen. Hiertoe wordt binnen één maand na de hiervoor in artikel 6.1 bedoelde tweede 
vergadering, een afzonderlijke Algemene Ledenvergadering belegd, die onder leiding 
van de Bestuurder plaatsvindt. In deze Algemene Ledenvergadering krijgt ieder 
aanwezig Lid de mogelijkheid om zijn mening en motivatie te uiten ten aanzien van het 
betreffende onderwerp waarover de stemmen staken en voeren de Leden discussie 
hierover. Aan het slot van deze discussie wordt het betreffende voorgenomen besluit 
nogmaals ter besluitvorming voorgelegd. Indien opnieuw de stemmen staken op dat 
moment, wordt het betreffende onderwerp voorgelegd aan een onafhankelijk 
deskundige, binnen één maand na de datum van de in dit lid bedoelde Algemene 
Ledenvergadering aan te wijzen door de Bestuurder.  

6 . 3  De onafhankelijke deskundige ("Deskundige") brengt zijn advies schriftelijk uit aan het 
Bestuur van de Coöperatieve Vereniging, zo spoedig mogelijk nadat hij ieder van de 
Leden en de Bestuurder heeft gehoord, doch uiterlijk binnen drie maanden na 
aanwijzing van de Deskundige door het Bestuur. De Deskundige is gerechtigd tot 
inzage van alle boeken en bescheiden van de Coöperatieve Vereniging waarvan 
kennisneming tot juiste vervulling van zijn taak, dit ter beoordeling van de Deskundige 
zelf, nodig is. Partijen verschaffen ook zelf aan de Deskundige alle door deze voor de 
uitoefening van zijn taak noodzakelijk geachte gegevens.  

6 . 4  Telkens wanneer een Deskundige optreedt, zal deze bij het nemen van zijn beslissing 
rekening houden met de belangen van de Coöperatieve Vereniging. Partijen zijn 
verplicht binnen één maand na ontvangst van het advies van de Deskundige een 
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besluit te nemen in overeenstemming met het gegeven advies, indien en voor zover dat 
advies niet strijdt met de wettelijke verantwoordelijkheden van ieder Lid.  

6 . 5  Onverminderd het vorenstaande is iedere Partij voorts bevoegd een 
geschillenprocedure te starten als beschreven in artikel 15.  

7 Geheimhouding 

Het Lid verplicht zich geen informatie betreffende de Coöperatieve Vereniging en/of de 
door haar gedreven onderneming waarvan zij weten of redelijkerwijs kunnen 
vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is dan wel informatie waarvan zij kunnen 
verwachten dat de verspreiding daarvan een Lid, de Leden en/of de Coöperatieve 
Vereniging schade kunnen berokkenen, aan derden te verstrekken, tenzij zij daartoe bij 
of krachtens de wet dan wel van toepassing zijnde voorschriften gehouden zijn. 

8 Verdere rechten en verplichtingen 

8 . 1  De Leden dragen er voor zorg dat de Leden in de Algemene Ledenvergadering worden 
vertegenwoordigd door de OV-managers, die alsdan over de benodigde mandaten 
en/of volmachten en/of goedkeuringen beschikken om namens de betreffende Leden 
besluiten te mogen nemen en/of verplichtingen mogen aangaan. Mandaat- en 
volmachtverlening vindt plaats conform het "Model Mandaat en Volmacht", dat als 
Bijlage 1 aan deze Overeenkomst wordt gehecht.  

8 . 2  Ieder Lid maakt gebruik van activiteiten van de Coöperatieve Vereniging. Ieder Lid 
bepaalt zelf van welke activiteiten van de Coöperatieve Vereniging het betreffende Lid 
gebruik maakt en meldt dit aan het Bestuur van de Coöperatieve Vereniging. De Leden 
zijn niet verplicht om van alle activiteiten gebruik te maken en kunnen ook gebruik 
maken van een deel van de activiteiten (NDOV Deelnemende Leden respectievelijk 
DOVA Deelnemende Leden – dan wel deelname aan beide programma's, met dien 
verstande dat ten tijde van de oprichting van de Coöperatieve Vereniging alle Leden 
deelnemen aan het Samenwerkingsprogramma DOVA).  

8 . 3  De Leden en de Coöperatieve Vereniging kunnen per Lid afspraken maken over de 
activiteiten van de Coöperatieve Vereniging waar een Lid gebruik van maakt, al dan 
niet in een afzonderlijk document.  

8 . 4  De Leden dragen bij in de kosten van de activiteiten van de Coöperatieve Vereniging, 
in de vorm van verdeelsleutels per activiteit van de Coöperatieve Vereniging, een en 
ander als nader uitgewerkt in artikel 13 van deze Ledenovereenkomst. Bij het opstellen 
van de verdeelsleutels ten behoeve van de bijdrage in de kosten verband houdend met 
de activiteiten van de Coöperatieve Vereniging voor de Leden houdt het Bestuur van de 
Coöperatieve Vereniging rekening met de activiteiten van de Coöperatieve Vereniging 
waar ieder Lid gebruik van maakt. Een Lid draagt alleen bij in de kosten van activiteiten 
van de Coöperatieve Vereniging waar een Lid ook gebruik van maakt..  
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8 . 5  Partijen zullen elkaar onverwijld alle benodigde informatie ter beschikking stellen ter 
afwering van claims van derden samenhangende met de uitvoering van deze 
Ledenovereenkomst. 

B ACTIVITEITEN COÖPERATIEVE VERENIGING 
 
9  NDOV programma en Samenwerkingsprogramma DOVA  

9 . 1  De Coöperatieve Vereniging voert het penvoerder- en budgethouderschap van het 
NDOV programma ten behoeve van de NDOV Deelnemende Leden en waarborgt dat 
de NDOV Deelnemende Leden in de gelegenheid zijn het NDOV programma te 
gebruiken, overeenkomstig het bepaalde in deze Ledenovereenkomst, het Strategisch 
Kader en het van tijd tot tijd geldende Jaarplan NDOV.  

9 . 2  Een Lid kan NDOV Deelnemend Lid worden door een verzoek daartoe te verzenden 
aan het Bestuur van de Coöperatieve Vereniging. De nadere afspraken die in dat kader 
tussen de NDOV Deelnemende Leden en de Coöperatieve Vereniging gelden en de 
verplichtingen die in dat kader van toepassing zijn op de NDOV Deelnemende Leden 
en de Coöperatieve Vereniging in aanvulling op het bepaalde in deze 
Ledenovereenkomst, zullen worden uitgewerkt in Bijlage 2 van deze 
Ledenovereenkomst, al dan niet aangevuld met specifieke afspraken tussen een NDOV 
Deelnemende Lid en de Coöperatieve Vereniging in een afzonderlijk document.  

9 . 3  De Coöperatieve Vereniging faciliteert ten behoeve van de DOVA Deelnemende Leden 
het Samenwerkingsprogramma DOVA en verricht daartoe in elk geval de volgende 
activiteiten zijn opgenomen (tezamen aangeduid als het Samenwerkingsprogramma 
DOVA): 

1 .  het organiseren van overleg en aanverwante activiteiten tussen de DOVA 
Deelnemende Leden ten behoeve van kennisuitwisseling, gezamenlijke 
meningsvorming en standpuntbepaling inzake gezamenlijke (openbaar) 
vervoer-gerelateerde onderwerpen; 

2 .  het adviseren van bestuurders (verbonden aan de DOVA Deelnemende Leden) 
in de landelijke overleggen; 

3 .  het organiseren van en/of deelnemen aan (openbaar) vervoer-gerelateerde 
overleggen en ontwikkeltrajecten namens de DOVA Deelnemende Leden met 
andere stakeholders in de mobiliteitssector, zoals vertegenwoordigers van de 
Rijksoverheid, de gezamenlijke vervoerbedrijven/concessiehouders, 
reizigersorganisaties en gezamenlijke gemeenten. 

9 . 4  De Coöperatieve Vereniging voert vervolgens het Samenwerkingsprogramma DOVA 
ten behoeve van de DOVA Deelnemende Leden conform het Jaarplan DOVA uit.  

9 . 5  Een Lid kan DOVA Deelnemend Lid worden door een verzoek daartoe te verzenden 
aan het Bestuur van de Coöperatieve Vereniging. De Leden van de Coöperatieve 
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Vereniging ten tijde van de oprichting van de Coöperatieve Vereniging zijn in ieder 
geval DOVA Deelnemende Leden. De afspraken die in dat kader tussen de DOVA 
Deelnemende Leden en de Coöperatieve Vereniging gelden en de verplichtingen die in 
dat kader van toepassing zijn op de DOVA Deelnemende Leden en de Coöperatieve 
Vereniging, in aanvulling op het bepaalde in deze Ledenovereenkomst, zullen worden 
uitgewerkt in Bijlage 3 van deze Ledenovereenkomst, al dan niet aangevuld met 
specifieke afspraken tussen een DOVA Deelnemende Lid en de Coöperatieve 
Vereniging in een afzonderlijk document.  

10 Uitvoering NDOV programma en Samenwerkingsprogramma DOVA  

1 0 . 1  De Coöperatieve Vereniging richt ten behoeve van de uitvoering van het NDOV 
programma en het Samenwerkingsprogramma DOVA een Uitvoeringsorganisatie in. De 
Uitvoeringsorganisatie bestaat uit: 

Sturing 

1 0 . 2  De Algemene Ledenvergadering, waarin alle Leden verenigd zijn. De Algemene 
Ledenvergadering heeft daartoe onder meer de bevoegdheden als toegekend aan de 
Algemene Ledenvergadering in de Statuten van de Coöperatieve Vereniging en is 
daartoe onder meer bevoegd tot casu quo belast met: 

1 .  Benoeming, schorsing en ontslag van de Bestuurder(s) van de Coöperatieve 
Vereniging; 

2 .  Toezicht houden op de algemene gang van zaken in de Coöperatieve 
Vereniging en aldus beslissende invloed uit te oefenen op de strategische 
doelstellingen en belangrijke beslissingen van de Coöperatieve Vereniging, 
onder meer door uitoefening van de (goedkeurende) bevoegdheden als 
toegekend aan de Algemene Ledenvergadering in de Statuten; 

3 .  Behandeling en vaststelling van de jaarrekening en eventueel aanwijzen 
bestemming van een positief resultaat; 

4 .  Aanwijzing van de accountant; 

5 .  Goedkeuren van het jaarplan en de bijbehorende begroting; 

6 .  Goedkeuren van het aangaan van (financiële) verplichtingen die niet zijn 
voorzien in de goedgekeurde begroting. 

1 0 . 3  De Algemene Ledenvergadering wordt voorgezeten door de Bestuurder van de 
Coöperatieve Vereniging.  

1 0 . 4  Twee stuurgroepen, respectievelijk voor (de uitvoering van) het NDOV programma en 
(voor de uitvoering van) het Samenwerkingsprogramma DOVA (feitelijk bestaande uit 
het OV-Managersoverleg, waarin alle decentrale OV-autoriteiten (provincies en 
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vervoerregio’s vertegenwoordigd zijn). De stuurgroepen worden voorgezeten door een 
aangewezen voorzitter. 

Advies 

1 0 . 5  De stuurgroepen laten zich adviseren door Adviesgroepen NDOV en DOVA. De 
Adviesgroep DOVA is het bestaande OV-Managersoverleg, waarin alle decentrale OV-
autoriteiten (provincies en vervoerregio’s) vertegenwoordigd zijn. De Adviesgroep voor 
NDOV is de bestaande Ambtelijke Adviesgroep NDOV.  

1 0 . 6  De Adviesgroepen adviseren de stuurgroepen en de Uitvoeringsorganisatie. De 
Adviesgroepen volgen en beoordelen de activiteiten uit het lopende Jaarplan en de 
ontwikkeling van lopende en nieuwe activiteiten voor het komende Jaarplan en 
stemmen daartoe de activiteiten Jaarplan af binnen hun eigen organisaties.  

Uitvoering 

1 0 . 7  Uitvoering van het NDOV programma en het Samenwerkingsprogramma DOVA 
geschiedt door het Bestuur van de Coöperatieve Vereniging, ondersteund en 
gefaciliteerd door de Uitvoeringsorganisatie, welke Uitvoeringsorganisatie is verdeeld in 
een Uitvoeringsorganisatie NDOV en een Uitvoeringsorganisatie DOVA. Voor de 
uitvoering van het NDOV programma en/of het Samenwerkingsprogramma DOVA kan 
het Bestuur programmamanagers aanstellen.  

1 0 . 8  Het Bestuur is binnen de grenzen van de wet en de Statuten verantwoordelijk voor het 
aansturen van de Coöperatieve Vereniging en binnen de randvoorwaarden gesteld 
door de stuurgroepen (eind)verantwoordelijk voor de aansturing en uitvoering van het 
NDOV programma en het Samenwerkingsprogramma DOVA. 

C VERPLICHTINGEN COÖPERATIEVE VERENIGING 

11 (openbaar) vervoer-informatie 

1 1 . 1  De (openbaar) vervoer-informatie is vastgelegd in een informatiesysteem waarop het 
databankenrecht van toepassing is. De provincie Noord-Holland, die in het kader van 
de uitvoering van het project GOVI dit informatiesysteem heeft opgezet, geeft de 
Coöperatieve Vereniging het eigendom van de databank voor de duur van deze 
Ledenovereenkomst. 

1 1 . 2  De Coöperatieve Vereniging is verplicht de (openbaar) vervoer-informatie gedurende 
de duur van de Ledenovereenkomst aan de Leden of aan door de Leden aan te wijzen 
derden ter beschikking te stellen. 

1 1 . 3  De Coöperatieve Vereniging bewaart, bewaakt en beheert namens de Leden de meest 
actuele versie van de bron- en objectcode inclusief alle documentatie die nodig is voor 
een correcte werking van het informatiesysteem voor (openbaar) vervoer-informatie.  
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12 Aansprakelijkheden en verzekeringen 

1 2 . 1  De Coöperatieve Vereniging sluit voor mogelijke aansprakelijkheden ten aanzien van 
de uitvoering van het NDOV programma en het Samenwerkingsprogramma DOVA een 
adequate verzekering af voor de duur van deze Ledenovereenkomst.  

1 2 . 2  De Coöperatieve Vereniging voert het verweer op aanspraken van derden uit 
(vermeende) intellectuele eigendomsrechten op de (openbaar) vervoer-informatie, de 
databank of onderliggende software. Indien één of meer van de Leden wordt 
aangesproken, stelt deze de Coöperatieve Vereniging zo spoedig mogelijk op de 
hoogte van de aanspraak. 

13 Financiële bepalingen 

1 3 . 1  De Coöperatieve Vereniging betracht bij uitvoering van het NDOV programma en het 
Samenwerkingsprogramma DOVA de zorgvuldigheid en integriteit die verwacht mag 
worden van een organisatie die met publiek geld wordt gefinancierd. De 
Uitvoeringsorganisatie zal derhalve sober en effectief worden ingericht.  

1 3 . 2  De Coöperatieve Vereniging betracht bij het opstellen van het Jaarplan en bij het 
afleggen van verantwoording een maximale transparantie.  

1 3 . 3  Het Jaarverslag van de Coöperatieve Vereniging inclusief goedkeurende 
accountantsverklaring wordt in beginsel uiterlijk eind mei van het jaar volgend op het 
verslagjaar vastgesteld door het Bestuur, na goedkeuring van de Algemene 
ledenvergadering, met dien verstande dat de jaarrekening van de Coöperatieve 
Vereniging wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering, conform het 
bepaalde in artikel 17 van de Statuten, rekening houdend met de 
besluitvormingsprocedures en -voorschriften van de Leden ten aanzien van de 
jaarverslaggeving van de Leden.  

1 3 . 4  In beginsel wordt uiterlijk in de maand oktober voorafgaand aan het jaar waarop het 
Jaarplan betrekking heeft, door het Bestuur het Jaarplan, inclusief begroting opgesteld 
voor het komende jaar en stelt het Bestuur de kosten voor beheer en ontwikkeling van 
het NDOV programma en het Samenwerkingsprogramma DOVA voor het komende 
jaar in concept vast. Het Jaarplan, inclusief begroting, wordt in concept ter goedkeuring 
voor aan de Algemene ledenvergadering conform het bepaalde in artikel 10 lid 7 van de 
Statuten, in een Algemene Ledenvergadering die in beginsel uiterlijk in de maand 
december wordt gehouden, rekening houdend met de besluitvormingsprocedures en -
voorschriften van de Leden ten aanzien van de vaststelling van de begrotingen van de 
Leden.. Na goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering, stelt het Bestuur het 
Jaarplan, inclusief begroting vast.  

1 3 . 5  Ieder Lid draagt naar evenredigheid van de afname van het betreffende Lid van de 
activiteiten van de Coöperatieve Vereniging bij in de kosten van het NDOV programma 
en/of het Samenwerkingsverband DOVA, dan wel in de kosten zowel het NDOV 
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programma als het Samenwerkingsverband DOVA, indien een Lid van beide 
activiteiten gebruik maakt.  

1 3 . 6  Het Bestuur van de Coöperatieve Vereniging stelt ten behoeve van de bijdrage in de 
kosten van de activiteiten van de Coöperatieve Vereniging voor een periode van vijf 
jaar de formule voor de verdeelsleutel vast. Vervolgens stelt het Bestuur van de 
Coöperatieve Vereniging jaarlijks op basis van het Jaarplan NDOV een verdeelsleutel 
NDOV programma op ten behoeve van de NDOV Deelnemende Leden conform de 
vastgestelde formule voor deze verdeelsleutel, en stelt het Bestuur van de 
Coöperatieve Vereniging jaarlijks op basis van het Jaarplan DOVA een verdeelsleutel 
Samenwerkingsprogramma DOVA op ten behoeve van de DOVA Deelnemende Leden 
conform de vastgestelde formule voor deze verdeelsleutel. De verdeelsleutels worden 
vastgesteld na goedkeuring van ieder van de Leden.  

1 3 . 7  Voor het eerste jaar na oprichting van de Coöperatieve Vereniging (2019) worden de 
reeds vastgestelde verdeelsleutels gehanteerd. Deze verdeelsleutels zijn opgenomen 
in de Bijlage 4 bij deze Ledenovereenkomst.  

1 3 . 8  De Coöperatieve Vereniging zal na de jaarlijkse vaststelling van het Jaarplan in het 
eerste kwartaal een voorschotfactuur naar de NDOV Deelnemende Leden sturen voor 
het gebruik van het NDOV programma en eveneens een voorschotfactuur naar de 
DOVA Deelnemende Leden sturen voor het gebruik van het 
Samenwerkingsprogramma DOVA, een en ander conform de in artikel 13.5 bedoelde 
verdeelsleutels. Binnen een maand na vaststelling van het Jaarverslag als inclusief 
goedkeurende accountantsverklaring als bedoeld onder artikel 13.3, volgt, indien nodig, 
de eindfactuur.  

C VERPLICHTINGEN LEDEN 
 
14 Verplichtingen jegens de Coöperatieve Vereniging 

1 4 . 1  De NDOV Deelnemende Leden dragen het penvoerder- en budgethouderschap van het 
NDOV programma op aan de Coöperatieve Vereniging.  

1 4 . 2  De DOVA Deelnemende Leden dragen de activiteiten behorende tot het 
Samenwerkingsprogramma DOVA op aan de Coöperatieve Vereniging.  

1 4 . 3  De NDOV Deelnemende Leden zijn gehouden de voorschotfactuur en de eventuele 
eindfactuur als hiervoor bedoeld ten aanzien van het gebruik van het NDOV 
programma, binnen één maand na ontvangst van de betreffende factuur, te voldoen 
aan de Coöperatieve Vereniging. De DOVA Deelnemende Leden zijn gehouden de 
voorschotfactuur en de eventuele eindfactuur als hiervoor bedoeld ten aanzien van het 
gebruik van het Samenwerkingsprogramma DOVA, binnen één maand na ontvangst 
van de betreffende factuur, te voldoen aan de Coöperatieve Vereniging.  

1 4 . 4  De NDOV Deelnemende Leden zijn binnen de grenzen van hun wettelijke 
verantwoordelijkheden gehouden zich in te spannen al hetgeen te doen dat bevorderlijk 
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is voor de uitvoering van het NDOV programma door de Coöperatieve Vereniging. De 
Samenwerkingsverband DOVA Deelnemende Leden zijn binnen de grenzen van hun 
wettelijke verantwoordelijkheden gehouden zich in te spannen al hetgeen te doen dat 
bevorderlijk is voor de uitvoering van het Samenwerkingsverband DOVA door de 
Coöperatieve Vereniging.  

1 4 . 5  Voorts zijn de Leden verplicht al hetgeen te doen dat een goede samenwerking tussen 
de Coöperatieve Vereniging, de Uitvoeringsorganisatie, haar medewerkers en de 
Leden en tussen de Leden onderling bevordert. 

D SLOT 
 
15 Geschilbeslechting 

1 5 . 1  Alle geschillen welke mochten opkomen, zowel juridische als feitelijke, met betrekking 
tot de uitleg of de uitvoering van de Ledenovereenkomst, zullen Partijen in eerste 
instantie gezamenlijk trachten op te lossen met behulp van mediation. Een geschil is 
aanwezig indien één van Partijen verklaart dat dit het geval is. De Partij die mediation 
verlangt, zal daarvan schriftelijk mededeling doen aan de wederpartij(en), welke 
mededeling tevens dient te bevatten een aanduiding van hetgeen de Partij die de zaak 
aanhangig maakt aan mediation wenst te onderwerpen. 

1 5 . 2  Indien het niet mogelijk is gebleken het geschil op de wijze als bedoeld in artikel 15.1 
op te lossen, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.  

1 5 . 3  Ieder van Partijen is verplicht zijn eigen kosten voor rechtsbijstand te dragen. 

16 Slotbepalingen 

1 6 . 1  Het voorgaande vormt de volledige weergave van alle tussen Partijen gemaakte 
afspraken en komt in de plaats van alle voordien tussen Partijen gemaakte afspraken 
en gedane toezeggingen.  

1 6 . 2  Indien enige bepaling van deze Ledenovereenkomst wegens een bij of krachtens de 
wet geldende bepaling nietig mocht blijken, zullen Partijen in onderhandeling treden 
over een vervangende bepaling die zich verdraagt met de wet en zoveel als mogelijk 
recht doet aan de oorspronkelijke bedoeling van Partijen. 
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ALDUS OVEREENGEKOMEN EN IN  TWEEVOUD OPGEMAAKT EN GETEKEND TE  
 
 
__________________________________________ OP ____________________________ 
201[…] 
 
 
Coöperatieve Vereniging NDOV-DOVA U.A.: 
 
 
 
 
____________________________     
 
Door: _______________________     
 
Functie: _____________________    
 
 
 
het Lid: 
 
 
 
 
 
____________________________    
 
Door: _______________________ 
 
Functie: _____________________    
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BIJLAGE 1 – MODEL MANDAAT EN VOLMACHT VOOR ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 
(zie afzonderlijk document) 
  



 
 

21 
60016786/2192858/ Model Ledenovereenkomst Coöperatieve Vereniging NDOV-DOVA U.A. 

BIJLAGE 2 – AFSPRAKEN TUSSEN NDOV DEELNEMENDE LEDEN EN DE COOPERATIEVE 
VERENIGING  
 
[de afspraken in aanvulling op de afspraken opgenomen in de Ledenovereenkomst dienen tussen 
de Coöperatieve Vereniging en de NDOV Deelnemende Leden tezamen worden bepaald.] 
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BIJLAGE 3 – AFSPRAKEN TUSSEN DOVA DEELNEMENDE LEDEN EN DE COOPERATIEVE 
VERENIGING  
 
[de afspraken in aanvulling op de afspraken opgenomen in de Ledenovereenkomst dienen tussen 
de Coöperatieve Vereniging en de DOVA Deelnemende Leden tezamen worden bepaald.]  
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BIJLAGE 4 – VERDEELSLEUTELS 
[huidige geldende verdeelsleutels toe te voegen aan definitief document door NDOV/DOVA] 
 


