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 "ZONNEWIND CVBA” 
 Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
 te 2240 Zandhoven, Henri Rulstraat 8. 
 
OPRICHTING – BENOEMINGEN. 
In het jaar tweeduizend zeventien. 
Op eenendertig maart. 
In het gemeentehuis te Zandhoven, zijn voor mij, Jan ROCHTUS, geassocieerd notaris, ven-
noot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met be-
perkte aansprakelijkheid “ROCHTUS & MEESTERS”, geassocieerde notarissen, met zetel te 
Zandhoven, Langestraat 15, verschenen: 
1) De Heer RENS Leo Jozef, geboren te Brecht op 11 februari 1961, ingeschreven in het 
rijksregister onder nummer 61.02.11-263.23, wonende te 2243 Zandhoven (Pulle), Goud-
vinklaan 18. 
Hier vertegenwoordigd door de heer Gladines Daniel Franciscus Maria, hierna genoemd, 
ingevolge onderhandse volmacht de dato ## waarvan het origineel aan onderhavige akte 
wordt aangehecht. 
2) De Heer DE SWERT Frank Joannes Maria, geboren te Schoten op 17 oktober 1952, 
ingeschreven in het rijksregister onder nummer 52.10.17-197.67, wonende te 2240 Zandho-
ven, Zandbeekstraat 24 . 
Hier vertegenwoordigd door de heer Gladines Daniel Franciscus Maria, hierna genoemd, 
ingevolge onderhandse volmacht de dato ## waarvan het origineel aan onderhavige akte 
wordt aangehecht. 
3) De Heer DEKORT Geert, geboren te Herentals op 13 januari 1972, ingeschreven in het 
rijksregister onder nummer 72.01.13-189.67, wonende te 2240 Zandhoven, Schriekweg 63.   
4) Mevrouw VAN CAMP Ilse Maria Rosa, geboren te Lier op 20 juni 1968, ingeschreven in 
het rijksregister onder nummer 68.06.20-396.86,  
5) De Heer GLADINES Daniel Franciscus Maria, geboren te Lier op 25 september 1963, 
ingeschreven in het rijksregister onder nummer 63.09.25-291.54 , wonende te 2240 Zandho-
ven, Hallebaan 29; 
6) De Heer VAN HOOF Kristof Karel Joanna, geboren te Turnhout op 12 mei 1972, inge-
schreven in het rijksregister onder nummer 72.05.12-119.01, wonende te 2240 Zandhoven, 
Langestraat 128 . 
7) De Heer WOUTERS Geert Jules Paula, geboren te Mortsel op 31 mei 1963, ingeschre-
ven in het rijksregister onder nummer 63.05.31-291.40, wonende te 2240 Zandhoven, Halle-
baan 31.   
8) De Heer HEYRMAN André Elodie, geboren te Bazel op 14 mei 1957, ingeschreven in 
het rijksregister onder nummer 57.05.14-359.65, wonende te 2240 Zandhoven, Schriekweg 
43. 
9) De Heer HELIN Bart Maurice Denis, geboren te Kortrijk op 3 juli 1970, ingeschreven in 
het rijksregister onder nummer 70.07.03-159.09, wonende te 2242 Zandhoven (Pulderbos), 
Salvatorstraat 3. 
10) De Heer THIJSSEN Wilhelmus Petrus Hendrikus,  geboren te Bakel en Milheeze (Ne-
derland) op 3 juli 1947, van Nederlandse nationaliteit, ingeschreven in het rijksregister onder 
nummer 47.07.03-523.35, wonende te 2240 Zandhoven, Vogelzangstraat 44.   
Hier vertegenwoordigd door de heer Gladines Daniel Franciscus Maria, voornoemd, inge-
volge onderhandse volmacht de dato ## waarvan het origineel aan onderhavige akte wordt 



aangehecht. 
11) De Heer VAN dE PEER Jozef Frans Elisabeth, geboren te Lier op 21 april 1963, inge-
schreven in het rijksregister onder nummer 63.04.21-291.42, wonende te 2242 Zandhoven 
(Pulderbos), Goormansstraat 13; 
12) De Heer VAN HOUDT Marc Felix Paul Ivo, geboren te Antwerpen op 20 januari 1967, 
ingeschreven in het rijksregister onder nummer 67.01.20-489.34, wonende te 2240 Zandho-
ven, Langestraat 8. 
13) De Heer vAN dEN BRINK Steven Peter Frieda, geboren te Kapellen op 31 maart 1980, 
ingeschreven in het rijksregister onder nummer 80.03.31-023.69, wonende te 2240 Zandho-
ven, Henri Rulstraat 8.   
14) De Heer KIEKENS Peter Chery Adolf, geboren te Aalst op 25 augustus 1962, inge-
schreven in het rijksregister onder nummer 62.08.25-377.37, wonende te 9506 Geraardsber-
gen (Zandbergen), Raspaillebosstraat 94. 
Hier vertegenwoordigd door de heer Gladines Daniel Franciscus Maria, voornoemd, inge-
volge onderhandse volmacht de dato ## waarvan het origineel aan onderhavige akte wordt 
aangehecht. 
15) De Heer COENEN Noel Jozef, geboren te Neerpelt op 25 december 1970, ingeschreven 
in het rijksregister onder nummer 70.12.25-151.71, wonende te 2240 Zandhoven, Driehoek-
straat 71. 
16) De Heer HOFMANS Marc Antoon Maria, geboren te Zandhoven op 24 februari 1966, 
ingeschreven in het rijksregister onder nummer 66.02.24-223.69, wonende te 2242 Zandho-
ven (Pulderbos), Kleinheide 25. 
17) De Heer COP Fabian Jozef Maria, geboren te Brecht(district 2) op 30 september 1966, 
ingeschreven in het rijksregister onder nummer 66.09.30-429.23, wonende te 2240 Zandho-
ven, Straateinde 78.   
18) De Heer HENDRICKX Eduard Albert Irma, geboren te Lier op 3 februari 1966, inge-
schreven in het rijksregister onder nummer 66.02.03-315.25, wonende te 2240 Zandhoven, 
Donck 24.   
19) De Heer BERGEN Bart Frederik Jonathan Ilse, geboren te Borgerhout op 25 oktober 
1981, ingeschreven in het rijksregister onder nummer 81.10.25-037.14, wonende te 2240 
Zandhoven, Driehoekstraat 15. 
Hier vertegenwoordigd door de heer Gladines Daniel Franciscus Maria, voornoemd, inge-
volge onderhandse volmacht de dato ## waarvan het origineel aan onderhavige akte wordt 
aangehecht. 
Toelichting van de akte – Gehele of gedeeltelijke voorlezing 
1. De volledige akte zal door de instrumenterende notaris worden toegelicht en het staat de 
comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, steeds vrij aan de notaris bijkomen-
de uitleg te vragen over om het even welke bepaling in deze akte alvorens deze akte te onder-
tekenen. 
Comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, erkennen een volledige voorlezing 
te hebben gekregen van al hetgeen voorafgaat en verklaren inzonderheid dat hun hierboven-
vermelde identiteitsgegevens volledig en correct zijn. 
De instrumenterende notaris deelt comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, 
vervolgens mede dat de akte integraal zal worden voorgelezen indien minstens één van hen 
hierop prijs stelt, alsook indien minstens één van hen van oordeel is dat het ontwerp van deze 
akte hem of haar niet tijdig is meegedeeld voorafgaandelijk het verlijden ervan. 
2. Hierop verklaren alle comparanten dat zij van oordeel zijn dat zij het ontwerp tijdig vóór 
het verlijden van de akte hebben ontvangen, dat zij hiervan kennis hebben genomen en dat zij 
op een volledige voorlezing van de akte dan ook geen prijs stellen. 
Eventuele wijzigingen die werden of zullen worden aangebracht aan het ontwerp van de akte 



zullen steeds integraal worden voorgelezen. 
De comparanten hebben verklaard over te gaan tot oprichting van een coöperatieve vennoot-
schap met beperkte aansprakelijkheid, waarvan zij de statuten zoals volgt vaststellen: 
STATUTEN 
AFDELING I – Rechtsvorm-benaming-zetel-doel-duur 
Artikel 1:  
De vennootschap is een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De be-
naming van de vennootschap is ZONNEWIND CVBA. 
Artikel 2:  
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2240 Zandhoven, Henri Rulstraat 8. 
De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België bij beslissing van de Raad 
van Bestuur.  
Bij beslissing van de Raad van de Bestuur kan de vennootschap bedrijfszetels vestigen op 
andere plaatsen. 
Artikel 3:    
De vennootschap heeft tot doel het organiseren van activiteiten die bijdragen tot de verminde-
ring van de CO2-uitstoot, het bevorderen van rationeel energieverbruik en het lokaal opwek-
ken van energie op basis van hernieuwbare energiebronnen in de gemeente Zandhoven en 
omstreken waaronder: 
a) het verwerven van financiële middelen om deze aan te wenden voor investeringen in her-
nieuwbare energieproductie; 
b) de opwekking en het gebruik van hernieuwbare energie te promoten; 
c) de verbruikers van hernieuwbare energie te verenigen; 
d) een deel van haar inkomsten te besteden aan informatieverstrekking en vorming van de 
vennoten en de bewoners van het grondgebied waarop de vennootschap actief met het oog op 
het sensibiliseren tot verantwoord omspringen met energie en energiebesparende maatregelen 
te bevorderen; 
e) haar ervaring en kennis ter beschikking te stellen van derden die een gelijkaardig doel na-
streven. 
Deze opsomming is niet beperkend. De vennootschap mag op om het even welke wijze alle 
activiteiten uitvoeren die de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel kunnen bevorde-
ren en op enigerlei wijze aan zo een activiteit deelnemen.  
De principes van het Charter van REScoop Vlaanderen vzw zijn hierbij de leidraad. 
Zij kan ook participeren in of een fusie aangaan met andere vennootschappen of ondernemin-
gen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken. 
Artikel 4:  
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.  
Zij kan worden ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering krachtens de inzake 
statutenwijziging geldende voorwaarden en regels. 
AFDELING II – Kapitaal-maatschappelijke aandeelbewijzen – aansprakelijkheid 

Artikel 5:  
Het maatschappelijk kapitaal is onbeperkt. 
Het bedrag van het vast gedeelte van het kapitaal bedraagt drieëntwintigduizend vijfhonderd 
euro (€ 23.500,00). Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijfendertig (235) aande-
len, met een nominale waarde, van honderd euro (€ 100,00) ieder. 
Elke vennoot mag maximum vijftig (50) aandelen in zijn bezit hebben. 
Het maatschappelijk kapitaal wordt gevormd door inbreng in geld en is volledig onderschre-
ven en volstort ten belope van drieëntwintigduizend vijfhonderd euro (€ 23.500,00), als hier-
onder uitvoeriger beschreven. 



Er wordt op het vast gedeelte van het kapitaal ingeschreven als volgt: 
1)Door de heer Rens Leo Jozef, voornoemd, wordt gekweten de som van duizend euro (€ 
1.000,00); 
2)Door de heer Swert Frank Joannes Maria, voornoemd, wordt gekweten de som van duizend 
euro (€ 1.000,00); 
3)Door de heer Dekort Geert, voornoemd, wordt gekweten de som van tweeduizend euro (€ 
2.000,00); 
4)Door mevrouw Van Camp Ilse Maria Rosa, voornoemd, wordt gekweten de som van dui-
zend euro (€ 1.000,00); 
5)Door de heer Gladines Daniel Franciscus Maria, voornoemd, wordt gekweten de som van 
tweeduizend euro (€ 2.000,00); 
6)Door de heer Van Hoof Kristof Karel Joanna, voornoemd, wordt gekweten de som van dui-
zend euro (€ 1.000,00); 
7)Door de heer Wouters Geert Jules Paula, voornoemd, wordt gekweten de som van duizend 
euro (€ 1.000,00); 
8)Door de heer Heyrman André Elodie, voornoemd, wordt gekweten de som van duizend euro 
(€ 1.000,00); 
9)Door de heer Helin Bart Maurice Denis, voornoemd, wordt gekweten de som van duizend 
euro (€ 1.000,00); 
10)Door de heer Thijssen Wilhelmus Petrus Hendrikus, voornoemd, wordt gekweten de som 
van vijfhonderd euro (€ 500,00); 
11)Door de heer Van de Peer Jozef Frans Elisabeth, voornoemd, wordt gekweten de som van 
tweeduizend euro (€ 2.000,00); 
12)Door de heer Van Houdt Marc Felix Paul Ivo, voornoemd, wordt gekweten de som van 
duizend euro (€1.000,00); 
13)Door de heer van den Brink Steven Peter Frieda, voornoemd, wordt gekweten de som van 
tweeduizend euro (€ 2.000,00); 
14)Door de heer Kiekens Peter Chery Adolf, voornoemd, wordt gekweten de som van twee-
duizend euro (€ 2.000,00); 
15)Door de heer Coenen Noel Jozef, voornoemd, wordt gekweten de som van duizend euro (€ 
1.000,00); 
16)Door de heer Hofmans Marc Antoon Maria, voornoemd, wordt gekweten de som van dui-
zend euro (€ 1.000,00); 
17)Door de heer Cop Fabian Jozef Maria, voornoemd, wordt gekweten de som van duizend 
euro (€ 1.000,00); 
18)Door de heer Hendrickx Eduard Albert Irma, voornoemd, wordt gekweten de som van 
duizend euro (€ 1.000,00); 
19)Door de heer Bergen Bart Frederik Jonathan Ilse, voornoemd, wordt gekweten de som 
van duizend euro (€ 1.000,00); 
Totaal: drieëntwintigduizend vijfhonderd euro (€ 23.500,00). 
In vergelding voor deze inschrijving worden de volgende aandelen toegekend: 
1)Aan de heer Rens Leo Jozef, voornoemd, worden tien (10) aandelen toegekend; 
2)Aan de heer Swert Frank Joannes Maria, voornoemd, worden tien (10) aandelen toege-
kend; 
3)Aan de heer Dekort Geert, voornoemd, worden twintig (20) aandelen toegekend; 
4)Aan mevrouw Van Camp Ilse Maria Rosa, voornoemd, worden tien (10) aandelen toege-
kend; 
5)Aan de heer Gladines Daniel Franciscus Maria, voornoemd, worden twintig (20) toege-
kend; 
6)Aan de heer Van Hoof Kristof Karel Joanna, voornoemd, worden tien (10) aandelen toege-



kend; 
7)Aan de heer Wouters Geert Jules Paula, voornoemd, worden tien (10) aandelen toegekend; 
8)Aan de heer Heyrman André Elodie, voornoemd, worden tien (10) aandelen toegekend; 
9)Aan de heer Helin Bart Maurice Denis, voornoemd, worden tien (10) aandelen toegekend; 
10)Aan de heer Thijssen Wilhelmus Petrus Hendrikus, voornoemd, worden vijf (5) aandelen 
toegekend; 
11)Aan de heer Van de Peer Jozef Frans Elisabeth, voornoemd, worden twintig (20) aandelen 
toegekend; 
12)Aan de heer Van Houdt Marc Felix Paul Ivo, voornoemd, worden tien (10) aandelen toe-
gekend; 
13) Aan de heer van den Brink Steven Peter Frieda, voornoemd, worden twintig (20) aande-
len toegekend; 
14)Aan de heer Kiekens Peter Chery Adolf, voornoemd, worden twintig (20) aandelen toege-
kend; 
15)Aan de heer Coenen Noel Jozef, voornoemd, worden tien (10) aandelen toegekend; 
16)Aan de heer Hofmans Marc Antoon Maria, voornoemd, worden tien (10) aandelen toege-
kend; 
17)Aan de heer Cop Fabian Jozef Maria, voornoemd, worden tien (10) aandelen toegekend; 
18)Aan de heer Hendrickx Eduard Albert Irma, voornoemd, worden tien (10) aandelen toege-
kend; 
19)Aan de heer Bergen Bart Frederik Jonathan Ilse, voornoemd, worden tien (10) aandelen 
toegekend; 
Totaal: tweehonderd vijfendertig (235) aandelen. 
De comparanten hebben elk aandeel, waarop door hen wordt ingetekend, volstort. 
Het totaal bedrag van de stortingen in geld, hetzij drieëntwintigduizend vijfhonderd euro (€ 
23.500,00), staat geboekt op een speciale rekening nummer BE68 1030 4617 8334, ten name 
van de vennootschap in oprichting, bij "Crelan nv". 
De comparanten overhandigen mij het bewijs van die stortingen en deposito's ter bewaring in 
mijn dossier. Ondergetekende notaris bevestigt het bestaan van dit attest en de bewaring er-
van in het dossier van de vennootschap. 
Van zodra een afschrift van de akte werd neergelegd op de griffie van de rechtbank van koop-
handel zal ondergetekende notaris voormelde bankinstelling hiervan berichten, zodat de ven-
nootschap over de bijzondere rekening kan beschikken. 
Het veranderlijk gedeelte van het kapitaal wordt verhoogd, respectievelijk verminderd, door 
toetreding, respectievelijk uittreding of uitsluiting van vennoten, bij storting of terugneming 
van inbrengen. Deze verrichtingen geschieden zonder dat de statuten gewijzigd hoeven te 
worden. 
Artikel 6:  
De aandelen zijn op naam. 
De Raad van Bestuur stelt de modaliteiten vast voor onderschrijving van de aandeelbewijzen 
en bepaalt de verhouding waarin de maatschappelijke deelbewijzen moeten worden volgestort 
en de tijdstippen waarop de stortingen kunnen worden opgevraagd. 
Op elk aandeel moet één vierde worden volgestort zoals bepaald in de wet. 
Artikel 7:   
De maatschappelijke aandeelbewijzen mogen enkel worden afgestaan of overgedragen aan 
vennoten na akkoord van de Raad van Bestuur. 
Artikel 8:  
De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt tot hun inbreng. Zij zijn hoofdelijk, noch 
ondeelbaar aansprakelijk. 
De aansprakelijkheid van de uitgetreden, terugnemende of uitgesloten vennoot neemt slechts 



een einde na afloop van het boekjaar tijdens hetwelk hij uitgetreden of uitgesloten is, dit on-
verminderd de aansprakelijkheid zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen. 
AFDELING III – Vennoten 
Artikel 9: Zijn vennoten: 
1) de ondertekenaars van deze akte, zijnde de oprichters; 
2) de natuurlijke personen of de rechtspersonen die als vennoot door de Raad van Bestuur zijn 
aanvaard en die de door deze Raad vastgestelde voorwaarden onderschrijven. Deze personen 
moeten minstens één aandeelbewijs van de vennootschap onderschrijven, met dien verstande 
dat deze onderschrijving de aanvaarding inhoudt van de statuten en van het huishoudelijk re-
glement. 
De Raad van Bestuur beslist over de toetreding van vennoten en kan hiervoor meer concrete 
modaliteiten uitwerken in een intern reglement. De ICA-principes worden hierbij als richtlijn 
gehanteerd.  
Een eventuele weigering van een kandidaat-toetreder mag niet op discriminatoire gronden 
steunen. Wanneer de Raad van Bestuur beslist om een kandidaat-toetreder te weigeren, moet 
hij de objectieve redenen van de weigering tot toetreding aan de kandidaat-toetreder meede-
len. 
De toetreding en de aanvaarding van vennoten blijkt uit de inschrijving in het register der 
vennoten en geldt eerst vanaf de datum van die inschrijving. 
Door het onderschrijven van het aandeel verbindt de vennoot zich ertoe de statuten, de interne 
reglementen en de beslissingen van de Algemene Vergadering en van de Raad van Bestuur te 
aanvaarden. 
Artikel 10:   
Iedere vennoot mag slechts uittreden met instemming van de Raad van Bestuur tijdens de 
eerste zes maanden van het boekjaar. Maximaal kan een uittreding of terugneming per boek-
jaar gebeuren tot beloop van 10% van het maatschappelijk kapitaal en alleszins kan de uittre-
ding worden geweigerd wanneer zij de vereffening van de vennootschap tot gevolg zou heb-
ben of wanneer zij het verder bestaan van de vennootschap in het gedrang brengt. 
Vrijwillige uittreding is pas vijf jaar na toetreding mogelijk. 
Artikel 11:   
Een vennoot kan slechts uit de vennootschap worden uitgesloten wanneer hij ophoudt te vol-
doen aan de algemene toetredingsvoorwaarden of wanneer hij handelingen verricht die strij-
dig zijn met het doel of de belangen van de vennootschap. 
De uitsluiting wordt uitgesproken door de Raad van Bestuur. 
De vennoot wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen hierop 
schriftelijk ter kennis te geven aan de Algemene Vergadering binnen één maand nadat een 
aangetekende brief met het met redenen omklede voorstel tot uitsluiting is verstuurd. 
Elk besluit tot uitsluiting wordt eveneens met redenen omkleed. 
Een eensluidend afschrift wordt binnen 15 dagen, bij aangetekende brief op of gelijkaardige 
wijze, aan de vennoot toegestuurd. 
De uitgetreden of uitgesloten vennoot heeft recht op uitkering van de nominale waarde van 
zijn aandeelbewijs zoals blijkt uit de balans van het boekjaar waarin het ontslag genomen 
wordt of de uitsluiting uitgesproken wordt, zonder toekenning van een deel van de reserves. 
De precieze waarde wordt bepaald en verantwoord door de Raad van Bestuur. 
In geen geval kan aan de vennoot meer worden terugbetaald dan het deel dat hij op zijn aan-
deelbewijs heeft volstort. 
Artikel 12:  
In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring van 
een vennoot, ontvangen zijn erfgenamen, schuldeisers of wettelijke vertegenwoordigers de 
waarde van zijn aandeelbewijzen overeenkomstig de bovenvermelde bepalingen. 



Artikel 13:  
Gewezen vennoten en rechtverkrijgenden of schuldeisers van vennoten kunnen noch de veref-
fening van de vennootschap of het leggen van zegels uitlokken, noch de vereffening of de 
verdeling van het maatschappelijk bezit vorderen, noch op welke wijze ook in het bestuur 
tussenkomen. Voor de uitoefening van hun rechten zijn ze gebonden door de inventarissen en 
rekeningen van de vennootschap en door de beslissingen van de Raad van Bestuur en van de 
Algemene Vergadering. 
Bij onverdeelde eigendom van een aandeelbewijs, heeft de vennootschap het recht de uitoefe-
ning van de erfgenamen of onverdeelde eigenaars te schorsen totdat één enkele persoon als 
titularis werd aangewezen. 
AFDELING IV – Bestuur en controle 
Artikel 14:   
De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur die samengesteld is uit ten min-
ste vijf leden en benoemd wordt door de Algemene Vergadering. 
De termijn van het mandaat van de bestuurders bedraagt drie jaar. Bestuurders kunnen na een 
mandaat worden herverkozen. 
Ze kunnen te allen tijde door de Algemene Vergadering worden ontslagen. 
Artikel 15:   
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd. Als de bestuurders een opdracht vervullen 
met bijzondere of vaste prestaties mag hiervoor een beloning worden toegekend. In dat geval 
dient de aard en de omvang van de beloning aan de leden te worden gemeld; deze beloning 
mag in geen geval een participatie in de vennootschapswinst zijn. 
Artikel 16:  
In geval van een vacature van een plaats van bestuurder mag door de Raad van Bestuur voor-
lopig in de vervanging worden voorzien, in afwachting dat de volgende Algemene Vergade-
ring er definitief over beslist. De bestuurder die een andere vervangt, voleindigt het mandaat 
van zijn voorganger. 
De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een Voorzitter en een Ondervoorzitter. 
Artikel 17:  
De raad van Bestuur vergadert telkens wanneer het belang van de vennootschap dit vereist, op 
bijeenroeping en voorzitterschap van de Voorzitter of zo deze verhinderd is van de Onder-
voorzitter. 
Hij wordt ook opgeroepen wanneer minstens twee bestuurders daarom verzoeken. 
De oproepingen geschieden per e-mail of brief, met opgave van de agenda, ten minste één 
week vóór de vergadering behoudens in dringende gevallen, te verantwoorden in de verslagen 
van de vergadering. 
De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen over de punten die op de agenda voor-
komen en wanneer minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De 
beslissingen worden genomen bij meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. 
Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de Voorzitter beslissend. 
De stemming gebeurt door handopsteking, tenzij het persoonsgebonden agendapunten betreft. 
In dit geval is de stemming geheim. 
Een bestuurder mag zich door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen. Elke bestuur-
der mag maar één andere bestuurder vertegenwoordigen. 
De volmacht geschiedt per brief, e-mail of elk gelijkaardig middel en moet uiterlijk bij het 
begin van de vergadering aan de Voorzitter worden bekend gemaakt. 
Een bestuurder die rechtstreeks belang heeft bij één of meerdere door de Raad te beslissen 
punten mag niet deelnemen aan de stemming hierover. 
De beslissingen worden opgenomen in notulen die in een bijzonder register worden inge-
schreven en ondertekend door alle aanwezige bestuurders. Afschriften of uittreksels voor te 



brengen in of buiten rechte moeten door de hiervoor aangewezen bestuurders worden onder-
tekend. 
Artikel 18:  
De Raad van Bestuur is met de meest uitgebreide macht bekleed voor alle handelingen van 
bestuur en beschikking in maatschappelijke aangelegenheden, met uitzondering van die han-
delingen waarvoor volgens de wet of de statuten enkel de Algemene Vergadering bevoegd is. 
Artikel 19:  
De Raad van Bestuur mag zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan één of 
meer van zijn leden of aan derden. 
Zo mag hij onder meer het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan een Ge-
delegeerd Bestuurder of een Zaakvoerder. 
De Raad van Bestuur bepaalt de vergoeding verbonden aan deze overgedragen bevoegdheid, 
doch met inachtneming van de bepalingen van artikel 15 hiervoor. 
Artikel 20:  
Voor alle akten en handelingen die het dagelijks bestuur overschrijden, al dan niet voor de 
rechtbank, zal de vennootschap moeten vertegenwoordigd zijn door twee personen waarvan 
de ene de voorzitter en de andere een lid van haar Raad van Bestuur is. Zij moeten gezamen-
lijk ondertekenen. 
Artikel 21:  
De controle over de vennootschap wordt uitgeoefend door iedere vennoot individueel of toe-
vertrouwd aan één of meer controlerende vennoten of aan een commissaris. Zij hebben afzon-
derlijk of gezamenlijk een onbeperkt onderzoeks- en controlerecht op alle verrichtingen van 
de vennootschap. 
Zij kunnen ter plaatse inzage krijgen van de boeken, de briefwisseling, de notulen en alle ge-
schriften van de vennootschap. 
AFDELING V – De Algemene Vergadering 
Artikel 22:  
De Algemene Vergadering bestaat uit al de vennoten. Zij komt ten minste één maal per jaar 
bijeen, op de derde donderdag van de maand maart, op de plaats, datum en uur die door de 
Raad van Bestuur wordt vastgesteld. 
Artikel 23:  
De Voorzitter van de Raad van Bestuur of bij ontstentenis de hiervoor aangewezen bestuurder 
roept de jaarlijkse algemene vergadering en de buitengewone algemene vergaderingen bijeen. 
De oproeping geschiedt uiterlijk acht dagen vóór de geplande vergadering, volgens de in het 
interne reglement bepaalde modaliteiten en met vermelding van de agendapunten. 
Artikel 24:  
De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of 
bij ontstentenis door de oudste in dienstjaren aanwezige bestuurder. 
Artikel 25:  
Iedere vennoot mag slechts één andere vennoot vertegenwoordigen. 
Iedere vennoot heeft één stem ongeacht zijn aantal aandeelbewijzen. 
Artikel 26:  
Buiten de gevallen zoals voorzien in artikel 27 van dit statuut, beraadslaagt de Algemene 
Vergadering geldig ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten. 
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de geldig stemmen. Bij gelijk-
heid van stemmen is de stem van de Voorzitter beslissend. 
De Algemene Vergadering mag slechts beraadslagen over de punten die op de agenda voor-
komen, behoudens behoorlijk gerechtvaardigde gevallen. 
Een vennoot die rechtstreeks belang heeft bij één of meer agendapunten mag hierover niet 
stemmen. Bij de berekening van de stemmen wordt zijn stem niet in aanmerking genomen. 



Artikel 27:   
De Algemene Vergadering kan slechts geldig beraadslagen over statutenwijzigingen wanneer 
het doel van de voorgestelde wijzigingen speciaal in de oproepingsbrief werd vermeld en 
wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste 1/2de  van de vennoten zijn die te-
vens 1/2de van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. 
Als dit quorum niet bereikt is, wordt binnen de veertien dagen een nieuwe vergadering bij-
eengeroepen. Deze vergadering zal geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of 
vertegenwoordigde vennoten. 
Voor een beslissing tot wijziging van de statuten zijn minstens drie vierden van de aanwezige 
of vertegenwoordigde stemmen vereist. 
Artikel 28:  
De notulen van de Algemene Vergadering worden ingeschreven in een daartoe bestemd regis-
ter. Ze worden ondertekend door de leden van het Raad van Bestuur en de vennoten die erom 
vragen. 
De in en buiten rechte voor te leggen afschriften en uittreksels worden ondertekend door de 
hiervoor aangewezen bestuurder. 
Artikel 29:  
Buitengewone Algemene Vergaderingen mogen worden bijeengeroepen door de Raad van 
Bestuur telkens als het belang van de vennootschap dit vergt. De Raad van Bestuur moet een 
Buitengewone Algemene Vergadering bijeenroepen wanneer één vijfde van het aantal venno-
ten erom verzoekt en op voorwaarde dat zij de te bespreken agendapunten opgeven. 
De Bijzondere Algemene Vergadering moet worden gehouden binnen de maand van het ver-
zoek. 
Artikel 30: 
Alles wat verband houdt met de werkzaamheden van de Raad van Bestuur, van de controle-
rende vennoten en van de Algemene Vergadering mag door een Intern Reglement worden 
geregeld maar zonder dat hierbij van de bindende bepalingen van de wet of van de statuten 
mag worden afgeweken. 
AFDELING VI – Boekjaar-balans 
Artikel 31:  
Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op 31 september van ieder jaar. 
Artikel 32:  
Bij het einde van ieder maatschappelijk boekjaar maakt de Raad van Bestuur een inventaris 
op, de balans, de resultatenrekening met de toelichting en de door de wet bepaalde verslagen 
die aan de Algemene Vergadering ter goedkeuring moeten worden voorgelegd. 
Artikel 33:  
De verslagen van de bestuurders en van de eventuele controlerende vennoten of de commissa-
ris worden voorgelezen aan de Algemene Vergadering die beslist over de goedkeuring van de 
jaarrekening. 
Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de Algemene Vergadering zich uit over de aan de 
bestuurders, controlerende vennoten of aan de commissaris te verlenen décharge. 
De jaarrekening wordt binnen de dertig dagen na goedkeuring neergelegd bij de Nationale 
Bank. 
AFDELING VII – Verdeling van de winst 
Artikel 34: 
Het batig saldo van het boekjaar wordt besteed als volgt: 
1) aanleg van de wettelijke reserve conform de wettelijke bepalingen; 
2) een volgend deel van de gerealiseerde winst wordt gereserveerd voor de realisatie van 
nieuwe projecten die verband houden met de realisatie van het maatschappelijk doel, zoals 
bepaald in artikel 3; de Raad van Bestuur formuleert een concreet voorstel aan de Algemene 



Vergadering; 
3) van het overblijvend saldo kan er een intrest worden toegestaan op het deel van het gestorte 
kapitaal. Het maximumpercentage mag in geen geval meer bedragen dat dit vastgesteld con-
form het K.B. van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de 
nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennoot-
schappen. 
Artikel 35:  
De eventuele toe te kennen restorno mag aan de vennoten worden uitgekeerd naar rato van de 
verrichtingen die ze met de vennootschap hebben gedaan. 
AFDELING VIII – Ontbinding-vereffening 
Artikel 36:  
De vennootschap is ontbonden onder meer wanneer het aantal vennoten minder dan het wette-
lijk minimum bedraagt en wanneer het kapitaal beneden het statutair minimum daalt. 
Zij kan ook worden ontbonden bij beslissing van de Algemene Vergadering volgens de voor-
waarden voorzien inzake statutenwijziging. 
Ingeval van ontbinding, hetzij vrijwillig, hetzij verplicht, stelt de Algemene Vergadering één 
of meer vereffenaars aan. Zij bepaalt hun bevoegdheden, de wijze van vereffening en de ver-
goeding die hun toekomt. 
De vereffenaar treedt pas in functie na bevestiging van de aanstelling door de Rechtbank van 
Koophandel cfr. artikel 183 Venn. W.) 
Zolang er geen vereffenaars zijn aangesteld, is de Raad van Bestuur van rechtswege met de 
vereffening belast. 
Na afbetaling van de maatschappelijke schulden en lasten zal het overschot eerst dienen om 
de sommen die op de aandeelbewijzen werden gestort, terug te betalen. Het resterende over-
schot zal evenredig onder de aandeelbewijzen worden verdeeld of bij beslissing van de Alge-
mene Vergadering worden toegewezen aan een instelling met een gelijkwaardig doel. 
AFDELING IX – Diverse bepalingen 
Artikel 37:  
De Algemene Vergadering beslist over het door de Raad van Bestuur voorgestelde Interne 
Reglement.  
Bij dit Huishoudelijk Reglement mogen, zonder strijdig te zijn met de bindende voorschriften 
van de wet of statuten, alle maatregelen worden getroffen in verband met de toepassing van 
de statuten en de regeling van de maatschappelijke zaken in het algemeen, en kan aan de ven-
noten of hun rechtverkrijgenden alles worden opgelegd wat in het belang van de vennoot-
schap wordt geacht. 
AFDELING X – Verwijzing naar het vennootschapsrecht 
Voor al wat niet voorzien is in de onderhavige statuten, wordt verwezen naar het interne re-
glement en zo nodig naar het Wetboek van Vennootschappen. 
AFDELING XI – Overgangsbepalingen 
BENOEMING VAN BESTUURDERS – VOORZITTER - ONDERVOORZITTER 
In aansluiting met de oprichting, zijn de voormelde vennoten, aanwezig of vertegenwoordigd 
als gezegd, bijeengekomen in buitengewone algemene vergadering, en hebben met eenparig-
heid van stemmen beslist met ingang van heden zes bestuurders aan te stellen: 
1) de heer Gladines Daniel Franciscus Maria, voornoemd; 
2) de heer Van den Brink Steven Peter Frieda, voornoemd; 
3) de heer Hendrickx Eduard Albert Irma, voornoemd; 
4) de heer Van de Peer Jozef Frans Elisabeth, voornoemd; 
5) de heer Van Hoof Kristof Karel Joanna, voornoemd; 
6) de heer Van Houdt Marc Felix Paul Ivo, voornoemd; 
die verklaren hun benoeming te aanvaarden; 



Zij worden benoemd voor een periode van drie jaar. 
Daarna zijn de bestuurders in raad van bestuur bijeengekomen om tot voorzitter en onder-
voorzitter te benoemen: 
Tot voorzitter: 
De Heer Gladines Daniel Franciscus Maria, voornoemd. 
Tot ondervoorzitter: 
De heer van den Brink Steven Peter Frieda, voornoemd. 
die verklaren hun benoeming te aanvaarden; 
EERSTE BOEKJAAR – EERSTE JAARVERGADERING 
Het eerste boekjaar loopt tot 30 september 2018 
De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in het jaar 2019. 
NIET-AANSTELLING VAN EEN COMMISSARIS 
De oprichters verzoeken mij, notaris, nog te akteren dat zij op grond van te goeder trouw ver-
richte schattingen, tot het besluit gekomen zijn dat de vennootschap vrijgesteld is van de ver-
plichting een commissaris te benoemen en dat zij ook geen commissaris wenst te benoemen. 
Vervolgens beslist de Algemene Vergadering dat overeenkomstig artikel 64 § 2 Wetboek 
Vennootschappen iedere vennoot individueel het controlerecht zal uitoefenen. 
BEKRACHTIGING VAN VERBINTENISSEN AANGEGAAN NAMENS DE VEN-
NOOTSCHAP IN OPRICHTING (ARTIKEL 60 WETBOEK VAN VENNOOT-
SCHAPPEN) 
De comparanten erkennen dat tot op het ogenblik van de neerlegging van het dossier op de 
griffie van de rechtbank van koophandel de door hen gestelde handelingen of de handelingen 
die vanaf heden zullen worden gesteld door de bestuurders handelingen zijn die werden ge-
steld namens een vennootschap in oprichting. 
De comparanten voornoemd erkennen dat na de neerlegging van het dossier op de griffie van 
de rechtbank van koophandel de bestuurders namens de vennootschap zullen dienen over te 
gaan tot de bekrachtiging van alle opdrachten en verbintenissen die door de oprichters of door 
de bestuurders zouden aanvaard of aangegaan zijn voor rekening van de vennootschap in op-
richting. 
Meer bepaald zullen de bestuurders overgaan tot het bekrachtigen van alle opdrachten en ver-
bintenissen welke sinds 1 januari laatst werden aanvaard of aangegaan voor rekening van de 
vennootschap in oprichting. 
VERKLARING BETREFFENDE DE KOSTEN 
De kosten en vergoedingen door de vennootschap verschuldigd naar aanleiding van haar op-
richting worden geraamd op duizend vijfenvijftig komma eenentachtig euro (€ 1.055,81). 
FINANCIEEL PLAN 
Ondergetekende notaris bevestigt hierbij dat, voorafgaandelijk aan het verlijden van onderha-
vige akte, de voornoemde oprichters, in uitvoering van artikel 391 van het Wetboek van Ven-
nootschappen, aan hem een door henzelf opgemaakt en ondertekend financieel plan overhan-
digd hebben, waarin zij het bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de bij deze opge-
richte vennootschap verantwoorden en dat hij dit financieel plan zal bewaren op zijn kantoor 
om het, in de gevallen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, op verzoek van de 
rechter-commissaris of van de Procureur des Konings, te kunnen overleggen aan de recht-
bank. 
De voornoemde oprichters erkennen tenslotte nog dat zij door de ondergetekende notaris uit-
drukkelijk gewaarschuwd werden voor de aansprakelijkheid van de oprichters indien het 
maatschappelijk kapitaal bij de oprichting kennelijk ontoereikend is voor de normale uitoefe-
ning van de voorgenomen bedrijvigheid. 
Verklaring in verband met de organieke wet notariaat 
De comparanten erkennen dat de notaris waar nodig hun aandacht heeft gevestigd op tegen-



strijdige belangen en/of op de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen en hen gewezen 
heeft op ieders recht op eigen notariskeuze en op bijstand van een eigen raadsman. 
De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand 
van de identiteitskaart. 
Volmacht 
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de 
diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten, zowel voor de inschrijving van de 
vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan, wordt, met recht van inde-
plaatsstelling, volmacht gegeven aan de heer van den Brink Steven Peter Frieda, voornoemd. 
Recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen) 
Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (€ 95,00). 
WAARVAN AKTE. 
Opgemaakt en verleden te Zandhoven, op de hierbovenvermelde datum. 
Nadat de akte gedeeltelijk werd voorgelezen en werd toegelicht, hebben de comparanten, 
aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, samen met mij, notaris, ondertekend. 


