
 

 

 

Dossiernummer: 2022.0541.02
Ref: JS - KA

Aandeelhoudersbesluit

De ondergetekende:

de coöperatie: Coöperatie VanHier Haarlem U.A., statutair gevestigd te gemeente 
Haarlem, kantoorhoudende te 2011 VA Haarlem, Raaks 36 2, ingeschreven in het 
handelsregister onder nummer 88586065,

in aanmerking nemende dat:

1. de ondergetekende houder is van alle geplaatste aandelen in het kapitaal van 
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Werkdag B.V., 
statutair gevestigd te gemeente Haarlem, kantoorhoudende te 2142 ED 
Cruquius, Spieringweg 835, ingeschreven in het handelsregister onder 
nummer 34322234 ("de Vennootschap"); 

2. er geen vergaderrecht als bedoeld in artikel 2:227 lid 1 Burgerlijk Wetboek 
toekomt aan anderen dan de ondergetekende en de ondergetekende heeft 
ingestemd met deze wijze van besluitvorming van aandeelhouders, hetgeen 
wordt bevestigd door de ondertekening van dit besluit; 

3. de bestuurder en de commissarissen van de Vennootschap van dit besluit in 
kennis zijn gesteld en niet afwijkend hebben geadviseerd,

besluit:

ontslag aanvaarden bestuurder

a. de heer Jeroen Reinald Coops, geboren te Rotterdam op 18 april 1971, 
ontslag te verlenen als bestuurder van de Vennootschap, ingaande met 
terugwerkende kracht direct na het passeren van de akte van levering van 
aandelen waarbij de ondergetekende, haar aandelen in het kapitaal van de 
Vennootschap overdraagt aan de coöperatie: Coöperatie VanHier Haarlem 
U.A., statutair gevestigd te gemeente Haarlem, kantoorhoudende te 2011 VA 
Haarlem, Raaks 36 2, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 
88586065;

benoeming bestuurder

b. ingaande met terugwerkende kracht direct na het passeren van de onder a. 
genoemde akte van levering tot bestuurder van de Vennootschap te 
benoemen: de coöperatie: Coöperatie VanHier Haarlem U.A., voornoemd en 
haar de titel van algemeen directeur te verlenen;
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ontslag aanvaarden van een commissaris

c. de heer Floor Jan Roduner, geboren te Haarlem op 24 juli 1981, ontslag te 
verlenen als commissaris van de Vennootschap, ingaande met terugwerkende 
kracht direct na het passeren van de onder a. genoemde akte van levering;

d. de heer Gerardus Johannes Bluijs, geboren te Zandvoort op 7 maart 1959, 
ontslag te verlenen als commissaris van de Vennootschap, ingaande met 
terugwerkende kracht direct na het passeren van de onder a. genoemde akte 
van levering.

Getekend te ______________________ op ___ december 2022.

____________________________
Coöperatie VanHier Haarlem U.A.
namens deze: G.E.E.M. Lambriex


