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Onderwerp Stichting Vereniging Coöperatie (vroeger coöperatieve vereniging) 

Doel Een stichting heeft meestal een ideëel 
doel, bijvoorbeeld het zorgen voor 
meer sociale en maatschappelijke 
samenhang in een buurt.  

Een vereniging bestaat uit een groep mensen (leden) met een 
gezamenlijk doel dat ze in georganiseerd verband willen 
nastreven: sporten, hobby, buurtbelang e.d. Het gezamenlijke 
doel kan ook ideëel zijn.  

De coöperatie heeft volgens de wet als doel om “in bepaalde 
materiële behoeften van de leden te voorzien door het sluiten 
van overeenkomsten met de leden”. Het moet hierbij gaan 
om economische behoeften. De coöperatie functioneert 
daarom eigenlijk als bedrijf. De overeenkomsten met de 
leden zijn de kern van de coöperatie. 

Leden? Een stichting heeft geen leden, maar 
er kunnen wel mensen zijn die 
bijvoorbeeld contributie aan de 
stichting betalen.  

De kern van een vereniging is dat deze leden heeft. Via de 
Algemene Leden Vergadering (ALV) hebben de leden het 
uiteindelijk voor het zeggen in de vereniging. De vereniging is 
dus democratisch. 

De kern van de coöperatie is dat deze leden heeft. De 
coöperatie moet via overeenkomsten met die leden in de 
economische behoeften van de leden voorzien. De leden zijn 
vaak bedrijven. Via de Algemene Leden Vergadering (ALV) 
hebben de leden het uiteindelijk voor het zeggen in de 
coöperatie. Een coöperatie is dus democratisch. 

Bestuur Het bestuur benoemt zichzelf. Het 
bestaat uit minimaal één bestuurslid. 
Het bestuur kan zelf het beleid 
bepalen. Dit moet wel passen bij de 
doelstelling van de stichting. 

De ALV benoemt en ontslaat het bestuur. Bestuursleden 
moeten lid zijn van de vereniging. De leden stellen via de ALV 
de contributie, begroting, jaarrekening en het beleid vast. Het 
bestuur heeft dus maar een beperkte beleidsvrijheid.  

De ALV benoemt en ontslaat het bestuur. Bestuursleden 
moeten lid zijn van de coöperatie. De leden stellen via de ALV 
de contributie, begroting, jaarrekening en het beleid vast. Het 
bestuur heeft dus maar een beperkte beleidsvrijheid.  

Naar notaris om 
op te richten ? 

Je moet inderdaad naar de notaris om 
een stichting op te richten. De notaris 
maakt daartoe een zogenaamde 
notariële oprichtingsakte. In die akte 
staan ook de statuten van de stichting.  
De eerste bestuursleden zijn meestal 
ook de oprichters. 
Het is verstandig vooraf goed na te 
denken wat je als oprichter van de 
stichting in de statuten wilt regelen.  
 

Of je naar de notaris moet hangt ervan af. 
Als je een formele vereniging wilt moet je naar de notaris om 
de vereniging op te richten en statuten te laten maken. De 
meeste verenigingen zijn een formele vereniging. De statuten 
moeten passen bij het soort vereniging.  
Je kunt ook een informele vereniging opzetten, dat is een 
vereniging zonder notariële oprichting en statuten. Je hoeft 
dan niet naar de notaris maar je moet wel een intern 
reglement opstellen. Een informele vereniging is niet aan te 
raden omdat je dan als bestuurders naast de vereniging 
hoofdelijk aansprakelijk bent voor de schulden. 

Als je een coöperatie opricht moet je naar de notaris om de 
op te richten en statuten te laten maken. Die statuten 
moeten passen bij het soort coöperatie. Het maken ervan is 
duurder dan bij een stichting en bij een vereniging omdat er 
meer geregeld moet worden. 
 

Inrichting 
statuten  

Een stichting kan de statuten 
grotendeels naar eigen wens inrichten.  
De wet stelt weinig eisen.  

De wet stelt meerdere eisen aan de statuten van een 
vereniging. Dit komt omdat een vereniging leden heeft, een 
bestuur en een ledenvergadering (ALV). Deze statuten zijn 
daarom ook uitgebreider dan de statuten van een stichting.  

De wet stelt nog meer eisen aan de statuten van een 
coöperatie. Dit komt omdat er leden zijn, een bestuur is en 
een ledenvergadering (ALV) en er overeenkomsten gesloten 
moeten worden met de leden. Deze statuten zijn daarom 
uitgebreider dan de statuten van een vereniging. 

Kosten Relatief goedkoop (500 tot 1.000 
euro). Het hangt er wel van af hoe 
ingewikkeld de statuten zijn. 

Duurder dan bij een stichting, omdat er meer geregeld moet 
worden dan bij een stichting. 

Duurder dan bij een stichting en vereniging. Een coöperatie is 
een speciaal soort vereniging, met nog meer zaken die in de 
statuten geregeld moeten worden. 

Wijziging 
statuten 

Het bestuur kan de statuten wijzigen Alleen de ALV kan de statuten wijzigen. Alleen de ALV kan de statuten wijzigen. 
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Aansprakelijkheid 
Bestuur/ 

leden 

Bestuursleden zijn niet aansprakelijk 
voor schulden van de stichting, 
behalve als ze wanbeleid hebben 
gepleegd.  
 
Een stichting heeft geen leden. 

Bij een formele vereniging zijn de bestuursleden niet 
aansprakelijk voor schulden van de vereniging, behalve als er 
sprake is van wanbeleid. Leden zijn niet aansprakelijk. 
Bij een informele vereniging zijn de bestuursleden naast de 
vereniging hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden. Daarom 
kun je beter niet kiezen voor een informele vereniging.  
Leden zijn niet aansprakelijk. 

Bestuursleden zijn niet aansprakelijk voor schulden van de 
coöperatie, behalve als er sprake is van wanbeleid.  
De leden zijn wel aansprakelijk voor de tekorten in de 
coöperatie. Die aansprakelijkheid kan je geheel of gedeeltelijk 
in de statuten beperken en dan moet je in de naam van de 
coöperatie ‘UA’ (Uitgesloten Aansprakelijkheid) of ‘BA’ 
(Beperkte Aansprakelijkheid) vermelden. 

Inschrijving 
Kamer van 

Koophandel (KvK) 

De stichting en de bestuursleden 
moeten bij de KvK worden 
ingeschreven. 

Een formele vereniging en de bestuursleden moeten bij KvK 
worden ingeschreven.  
Bij een informele vereniging is inschrijving bij KvK niet 
verplicht. 

Een coöperatie en de bestuursleden moeten bij KvK worden 
ingeschreven. 
 

Winst  Een stichting heeft geen winstdoel, 
maar kan wel winst maken. Winst mag 
niet aan bestuursleden of oprichters 
worden uitgekeerd. Een stichting kan 
ook een bedrijf voeren. 

Ook een vereniging heeft geen winstdoel maar kan wel winst 
maken. De gemaakte winst mag niet worden uitgekeerd aan 
de bestuursleden, oprichters of de leden. Een vereniging kan 
ook een bedrijf voeren. 

De coöperatie heeft tot doel winst te maken of om een 
economisch voordeel (besparing) voor de leden te bereiken. 
Het economisch resultaat van de coöperatie – de winst of 
besparing – is voor de leden. 

Jaarrekening/ 
accountant/  

publicatieplicht 

Voor een kleine stichting (=minder 
dan 6 miljoen omzet per jaar) is geen 
registeraccountant vereist voor het 
opstellen voor de jaarrekening. Het 
bestuur kan zelf de jaarrekening 
opstellen of een boekhoudkantoor dit 
laten doen. Een kleine stichting heeft 
geen publicatieplicht. 

Bij een kleine vereniging (=minder dan 6 miljoen omzet per 
jaar) is het niet noodzakelijk om de jaarrekening door een 
registeraccountant te laten maken. Het  bestuur kan dat zelf 
doen. Wel is een controle van een kascommissie (uit de 
leden) vereist. Toch is het vaak aan te raden een externe 
boekhouder in te zetten vanwege de verantwoording naar de 
leden. Dit hoeft geen registeraccountant te zijn. Een kleine 
vereniging heeft geen publicatieplicht. 

Voor een coöperatie gelden de strenge regels voor de 
jaarrekening van het burgerlijk wetboek (titel 9 boek 2). 
Hoe kleiner de coöperatie, hoe meer uitzonderingen er 
gelden op deze regels. 
Je hebt voor het opstellen van de jaarrekening altijd een 
registeraccountant nodig. En er geldt een publicatieplicht. 

Praktisch gezien Een stichting is gemakkelijk (en 
relatief goedkoop) op te richten. De 
statuten kunnen kort zijn. Maar houdt 
wel rekening met de WBTR. De 
stichting heeft een simpele 
organisatie. Het bestuur bepaalt zelf 
het beleid, stelt de begroting en 
jaarrekening vast en zorgt voor goede 
administratie en boekhouding en 
notulen van de vergaderingen. Bij 
sommige stichtingen zijn er mensen 
die bijvoorbeeld contributie betalen, 
het bestuur kan hen enige invloed op 
het beleid geven.  

Een vereniging is een ingewikkelder organisatie dan de 
stichting. Naast het bestuur zijn er ook leden en een ALV. De 
statuten zijn uitgebreider en daarom vaak ook duurder dan 
voor een stichting. Houdt wel rekening met de WBTR. De 
leden hebben via de ledenvergadering invloed op beleid, 
benoeming bestuursleden, vaststelling contributie, begroting 
en jaarrekening en de wijziging statuten. Bestuur moet 
verantwoording afleggen en goedkeuring voor besluiten 
vragen aan de leden (in ALV). Het bestuur zorgt voor goede 
administratie en boekhouding en maakt de notulen van 
bestuursvergaderingen en van ALV’s. Door de zeggenschap 
van de leden is de vereniging een organisatievorm waarin het 
democratische karakter sterk naar voren komt. 

Een coöperatie is een ingewikkelder organisatie dan een 
vereniging. Daarom zijn de statuten uitgebreider dan bij een 
vereniging en daarom duurder.  
Naast het bestuur zijn er ook leden en een ALV. De leden 
hebben via de ledenvergadering invloed op beleid, 
benoeming bestuursleden, vaststelling contributie, begroting 
en jaarrekening en de wijziging statuten. Bestuur moet 
verantwoording afleggen en goedkeuring voor besluiten 
vragen aan de leden (in ALV). Het bestuur zorgt voor goede 
administratie en boekhouding en maakt de notulen van 
bestuursvergaderingen en van ALV’s. Door de zeggenschap 
van de leden is ook de coöperatie een organisatievorm 
waarin het democratische karakter sterk naar voren komt. 
 
De coöperatie is bedoeld voor bedrijfsmatige activiteiten 
gericht op een financieel voordeel of een besparing voor de 
leden. De kern is dat je met de leden – vaak bedrijven - 
overeenkomsten sluit.  

 


