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« EnerGent » 

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
te 9000 Gent, Slachthuisstraat 30 

 
HET JAAR TWEEDUIZEND DERTIEN 
Op vier december 
Te Gent, Franklin Rooseveltlaan 23, ten kantore, 
Voor mij, Meester Stéphane VANDER EECKEN, geassocieerd notaris, optredend 
voor de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een bvba "Claeys 
Bouuaert & Vander Eecken, geassocieerde notarissen", met zetel te Gent, 
Franklin Rooseveltlaan, 23 (RPR Gent 898.902.364). 

ZIJN VERSCHENEN: 

1. De heer VERBEEK, Piet René Jozef, geboren te Dendermonde op 9 
november 1961 (identiteitskaart nr 591-0310366-68 - NN 61.11.09-415.91), 
echtgenoot van mevrouw Tineke Taillieu, wonende te 9000 Gent, Forelstraat 61.   

2. De heer CLAEYS, Stefaan André, ongehuwd, geboren te Gent op 11 april 
1967  (NN 67.04.11-023.15), wonende te 9000 Gent, Stoppelstraat 46.   

3. De heer UYTTERHAEGEN, Carl-Willem, geboren te Gent op 5 januari 1982  
(NN 82.01.05-131.90), echtgenoot van mevrouw Juliska Van Hauwermeiren, 
wonende te 9000 Gent, Francisco Ferrerlaan 80. 

4. De heer VANDAELE, Chris Jules Alberic, geboren te Kortrijk op 20 mei 1968 
 (NN 68.05.20-331.47), echtgenoot van mevrouw Lutgard Boeynaems, wonende 
te 9000 Gent, Keizer Karelstraat 138. 

5. De heer MUYLLE, Walewein Stefaan Fried Vaast, geboren te Roeselare op 
10 mei 1976  (NN 76.05.10-109.58), echtgenoot van mevrouw Chantal Martens, 
wonende te 9040 Gent (Sint-Amandsberg), Victor Braeckmanlaan 181. 

6. De heer VANDAELE, Johan Joost, ongehuwd, geboren te Izegem op 30 
november 1959  (NN 59.11.30-073.52), wonende te 9000 Gent, Slachthuisstraat 
28. 

7. Mevrouw AVET, Lina Madeleine, geboren te Kortrijk op 5 augustus 1967  (NN 
67.08.05-228.18), echtgenote van de heer Koenraad Verstringe, wonende te 
9000 Gent, Kasteellaan 131. 

8. De heer VAN KERKHOVE, Bart Joris Irma, geboren te Gent op 31 maart 
1972  (NN 72.03.31-401.08), echtgenoot van mevrouw Veerle De Waele, 
wonende te 9000 Gent, Ossenstraat 55. 

9. De heer BOSMANS, Peter Isidore René, geboren te Leuven op 14 december 
1961  (NN 61.12.14-143.26), echtgenoot van mevrouw Karine Denonville, 
wonende te 3360 Bierbeek, Pimberg 31.   

10. Mevrouw DUA, Vera Agnes Roger, geboren te Gent op 25 oktober 1952  
(NN 52.10.25-016.08), echtgenote van de heer Peter Roskams, wonende te 9000 
Gent, Lange Violettestraat 241.   

11. De heer BEKE, Frank Paul, geboren te Gent op 5 augustus 1946  (NN 
46.08.05-011.85), echtgenoot van mevrouw Patricia Ruysschaert, wonende te 
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9000 Gent, Sint-Baafsplein 62. 

12. Mevrouw SCHIMMEL, Karla, ongehuwd, geboren te Gent op 20 mei 1969  
(NN 69.05.20-224.78), wonende te 9041 Gent (Oostakker), Invalidenstraat 80 .   

Volmachten. 
De oprichters sub 8, 9 en 10 zijn hier vertegenwoordigd door de heer Johan 
Vandaele, voornoemd, ingevolge onderhandse volmachten welke hieraan 
gehecht zullen blijven. 
De lasthebber erkent op de hoogte te zijn, na daaromtrent door ondergetekende 
notaris ingelicht te zijn geweest, van de verantwoordelijkheid die hij neemt als 
lasthebber van voornoemde comparanten sub 8, 9 en 10. 
Hij bevestigt hierbij uitdrukkelijk dat deze volmacht wel degelijk door de 
voornoemde comparanten getekend werd. 

Voornoemde verschijners sub 1 tot en met 13 worden verder genoemd "de 
oprichters". 

Welke oprichters de ondergetekende notaris verzocht hebben de statuten 
authentiek vast te stellen van de coöperatieve vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid die zij verklaren op te richten onder de naam : EnerGent. 

A. FINANCIEEL PLAN. 

Voor het verlijden van de oprichtingsakte hebben de oprichters aan 
ondergetekende notaris een financieel plan overhandigd, opgemaakt op heden 
en ondertekend door hen of hun gemachtigde, waarin zij het bedrag van het 
kapitaal van de op te richten vennootschap, groot EENENTWINTIG DUIZEND 

ACHTHONDERD EURO (€ 21.800,00) verantwoorden. 

Dit financieel plan zal door ons, Notaris, bewaard worden. 

De oprichters erkennen dat de notaris hen ingelicht heeft over de 
aansprakelijkheid der oprichters bij faillissement ingeval van kennelijk 
ontoereikend kapitaal. 

B. OPRICHTINGSKOSTEN.  

Het bedrag van de kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten, in welke vorm ook, 
die voor rekening van de vennootschap komen of worden gebracht wegens haar 
oprichting, bedragen 1.219,10 euro. 

C. KENNISGEVINGEN DOOR DE NOTARIS. 

De oprichters erkennen dat ondergetekende notaris hen voorlezing en toelichting 
gegeven heeft betreffende volgende wetsbepalingen: 

1° De relevante artikelen en paragrafen uit het Wetboek van Vennootschappen 
betreffende het FINANCIEEL PLAN en de aansprakelijkheid der oprichters bij 
faillissement ingeval van kennelijk ontoereikend kapitaal, in het bijzonder de 
verantwoordelijkheid van de oprichters ingeval van faillissement binnen de drie 
jaar na de oprichting, indien het kapitaal kennelijk ontoereikend was voor de 
normale uitoefening van de voorgenomen bedrijvigheid over ten minste twee jaar. 

2° De relevante artikelen en paragrafen uit het Wetboek van Vennootschappen 
betreffende handelingen verricht door een echtgenoot en betreffende de 
lidmaatschapsrechten verbonden aan gemeenschappelijke aandelen. 

3° De relevante artikelen en paragrafen uit het Wetboek van Vennootschappen 
betreffende de verkrijging van belangrijke vermogensbestanddelen binnen twee 
jaar na de oprichting, in het bijzonder de verplichting om een verslag op te stellen 
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bij elke inbreng die niet in speciën wordt gedaan of voor elke verkrijging binnen 
een periode van twee jaar vanaf de oprichting van een goed dat toebehoort aan 
een oprichter, een vennoot of een bestuurder (QUASI-INBRENG). 

4° Artikel 65 van het Wetboek van vennootschappen, betreffende de naam van 
de vennootschap. 

II. STATUTEN. 

HOOFDSTUK 1. WAT IS ENERGENT? 

Artikel 1. Naam 
De vennootschap is een coöperatieve vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid, onder de benaming EnerGent.  
De vennootschap is gestart vanuit Gent en heeft een speciale band met de stad. 

Artikel 2. Zetel 
De zetel van de vennootschap wordt gevestigd te 9000 Gent, Slachthuisstraat 30. 
Bij beslissing van de Raad van Bestuur mag de vennootschap bedrijfszetels 
vestigen op andere plaatsen. 

Artikel 3. Doel 
De vennootschap heeft tot doel : 

• Het verenigen van burgers in hun streven naar (een rechtvaardige overgang 
naar) een duurzame en klimaatneutrale samenleving, en het bewustmaken van 
burgers van deze uitdagingen. 
• Het investeren in hernieuwbare energieproductie, het realiseren van 
energiebesparing of het leveren van energiediensten en hiervoor de nodige 
financiële middelen aantrekken. 
• De gerealiseerde winst na een billijke vergoeding van het kapitaal besteden aan 
lokale sociaalecologische projecten. 
• Bij haar werking zoveel mogelijk mensen te betrekken, ook mensen met een 
bescheiden inkomen. 

Voor zover nodig en mogelijk staat de vennootschap bij de realisatie van 
projecten open voor dialoog en overleg met alle stakeholders. 
Om die doelen te bereiken, kan de vennootschap samenwerken met 
organisaties, bedrijven en instellingen. De vennootschap mag bovendien alle 
commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen 
die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk 
doel. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbrengen of 
inschrijvingen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een 
gelijkaardig of aanverwant doel nastreven. Zij mag leningen toestaan aan en 
waarborgen stellen voor derden. Deze opsomming van handelingen is niet 
beperkend. 

Artikel 4. Duur van de vennootschap 
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan worden 
ontbonden bij beslissing van de Algemene Vergadering. 

HOOFDSTUK 2. OVER DE VENNOOTSCHAP 

Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal 
Het maatschappelijk kapitaal, met andere woorden het kapitaal van de 
vennootschap, is onbeperkt. 
Het vaste deel van het kapitaal dient minstens 18.550 euro te bedragen en moet 
steeds volledig volgestort zijn. 
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Het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt thans 
EENENTWINTIG DUIZEND ACHTHONDERD EURO (€ 21.800,00) en is samengesteld uit 
218 aandelen met een nominale waarde van 100,00 euro elk. 

Op het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal wordt ingeschreven als 
volgt: 

a) door de heer Piet Verbeek voor 2.000,00 euro, waarvoor hem 20 aandelen 
worden toegekend, volledig volstort. 

b) door de heer Stefaan Claeys voor 3.000,00 euro, waarvoor hem 30 
aandelen aandeel worden toegekend, volledig volstort. 

c) door de heer Carl-Willem Uytterhaegen voor 3.000,00 euro, waarvoor hem 
30 aandelen worden toegekend, volledig volstort. 

d) door de heer Chris Vandaele voor 1.800,00 euro, waarvoor hem 18 
aandelen worden toegekend, volledig volstort. 

e) door de heer Walewein Muylle voor 1.500,00 euro, waarvoor hem 15 
aandelen worden toegekend, volledig volstort. 

f) door de heer Johan Vandaele voor 3.000,00 euro, waarvoor hem 30 
aandelen worden toegekend, volledig volstort. 

g) door mevrouw Lina Avet voor 3.000,00 euro, waarvoor haar 30 aandelen 
worden toegekend, volledig volstort. 

h) door de heer Bart Van Kerkhove voor 1.000,00 euro, waarvoor hem 10 
aandelen worden toegekend, volledig volstort. 

i) door de heer Peter Bosmans voor 500,00 euro, waarvoor hem 5 aandelen 
worden toegekend, volledig volstort. 

j) door mevrouw Vera Dua voor 1.000,00 euro, waarvoor haar 10 aandelen 
worden toegekend, volledig volstort. 

k) door de heer Frank Beke voor 1.000,00 euro, waarvoor hem 10 aandelen 
worden toegekend, volledig volstort. 

l) door mevrouw Karla Schimmel voor 1.000,00 euro, waarvoor haar 10 
aandelen worden toegekend, volledig volstort. 

De gelden werden gestort op een bijzondere rekening nummer BE79 8939 4402 
0233 geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij de VDK, zoals 
blijkt uit het bewijs van deponering afgeleverd door genoemde financiële instelling 
op 3 december 2013, dat door ondergetekende notaris bewaard zal blijven. 

Het vaste gedeelte van het kapitaal kan enkel verhoogd of verminderd worden 
krachtens een besluit  van de algemene vergadering op de wijze als vereist voor 
een statutenwijziging. 

Het veranderlijke 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. 

De aandelen zijn op naam. 

Artikel 6. Aandelen 
Het maatschappelijk kapitaal is samengesteld uit aandelen op naam van 
€ 100,00 elk. De Raad van Bestuur stelt de modaliteiten vast voor onderschrijving 
van de aandelen en bepaalt de verhouding waarin de maatschappelijke aandelen 
moeten worden volgestort en de tijdstippen waarop de stortingen kunnen worden 
opgevraagd. 
Daarenboven moet er op elk aandeel dat een inbreng in geld of geheel of 
gedeeltelijk een inbreng in natura vertegenwoordigt, een vierde worden volgestort 
zoals bepaald door de wet. 
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Artikel 7. Overdracht van aandelen 
De maatschappelijke aandelen mogen enkel worden afgestaan of overgedragen 
aan vennoten na akkoord van de Raad van Bestuur. 

Artikel 8. Vennoten 
De vennoten zijn: 
- De ondertekenaars van deze akte, ook de stichters genoemd, 
- De natuurlijke personen en rechtspersonen die toetreden door een aandeel te 
kopen en als vennoot zijn aanvaard door de Raad van Bestuur. Wie een aandeel 
koopt, verbindt er zich toe de statuten en de beslissingen van de Algemene 
Vergadering te aanvaarden en na te leven. 

Artikel 9. Aansprakelijkheid 
De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt tot hun inbreng. Zij zijn 
hoofdelijk noch ondeelbaar aansprakelijk, wat wil zeggen dat de vennoten zich 
enkel engageren voor hun inbreng in het kapitaal. 

Artikel 10. Register 
De toetreding van de vennoten blijkt uit de inschrijving in het register der 
vennoten. 
Dat register mag elektronisch worden bijgehouden. Van iedere vennoot wordt 
vermeld : 
• Naam, voornaam en woonplaats van de vennoot 
• Datum toetreding, uitsluiting of uittreding 
• Gestort bedrag of teruggenomen bedrag 
• Aantal aandelen, inschrijving op nieuwe aandelen, de terugbetalingen en de 
overgangen ervan met bijhorende datum. 
Elke vennoot kan inzage nemen van het register. 
De Raad van Bestuur wordt belast met de inschrijvingen. De inschrijvingen 
geschieden op grond van documenten met bewijskracht, die gedagtekend en 
ondertekend zijn. Zij vinden plaats in de volgorde van hun datum van voorlegging 

Artikel 11. Aandeelbewijs 
De rechten van elke vennoot worden vertegenwoordigd door een aandeelbewijs 
op naam, waarin de naam van de vennootschap, alsmede de naam, voornaam, 
en de woonplaats van de houder wordt opgegeven. 

Artikel 12. Toetreding 
De Raad van Bestuur beslist over de toetreding van nieuwe vennoten. De 
toetreding is mogelijk als nieuwe vennoten voldoen aan de algemene 
toetredingsvoorwaarden zoals die worden omschreven in het huishoudelijk 
reglement. Deze personen moeten minstens één aandeel van de vennootschap 
onderschrijven, met dien verstande dat deze onderschrijving de aanvaarding 
inhoudt van de statuten en van het huishoudelijk reglement. 
De vennootschap mag de toetreding van vennoten niet uit speculatieve 
overwegingen weigeren, tenzij die vennoten niet voldoen aan de algemene 
toetredingsvoorwaarden of daden verrichten die met de belangen van de 
vennootschap strijdig zijn. 

Artikel 13 . Uittreding 
Iedere vennoot mag slechts uittreden vanaf het zesde jaar, en wel steeds tijdens 
de eerste zes maanden van het boekjaar. Deze uittreding mag evenwel worden 
geweigerd indien zij de vereffening van de vennootschap tot gevolg zou hebben 
of het bestaan ervan in het gedrang brengt. De vennoot die is uitgesloten, 
uitgetreden of gedeeltelijk zijn aandelen heeft teruggenomen, blijft gedurende vijf 
jaar te rekenen van deze gebeurtenis, behalve wanneer de wet een kortere 
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verjaringstermijn bepaalt, binnen de grenzen van zijn verbintenis als vennoot, 
persoonlijk instaan voor alle verbintenissen door de vennootschap aangegaan 
vóór het einde van het jaar waarin zijn uitsluiting, uittreding of gedeeltelijke 
terugneming zich heeft voorgedaan. 
De uitgetreden vennoot heeft recht op uitkering van € 100,00 (de nominale 
instapwaarde van zijn aandeel) tenzij de boekhoudkundige waarde van het 
aandeel zoals blijkt uit de jaarrekening van het boekjaar voorafgaand aan het jaar 
waarin ontslag wordt genomen, lager zou liggen dan € 100,00.  
De precieze waarde wordt bepaald en verantwoord door de Raad van Bestuur. 

Artikel 14. Uitsluiting 
Een vennoot kan slechts uit de vennootschap worden uitgesloten wanneer hij niet 
langer voldoet aan de algemene toetredingsvoorwaarden of wanneer hij 
handelingen stelt die strijdig zijn met de belangen van de vennootschap. 
Uitsluitingen worden besproken door de Raad van Bestuur. Deze stuurt de 
betreffende vennoot hiertoe een aangetekende brief waarin de redenen voor 
uitsluiting worden uiteengezet en waarin de vennoot de mogelijkheid wordt 
geboden hierop schriftelijk te reageren. Hiertoe krijgt hij één maand. Het besluit 
tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal dat wordt opgemaakt en 
ondertekend door de Raad van Bestuur. Het proces-verbaal vermeldt de feiten 
waarop de uitsluiting is gebaseerd. De uitsluiting wordt genoteerd in het register. 
Een eensluidend afschrift van het besluit wordt binnen de vijftien dagen, in een 
per post aangetekende brief, aan de uitgesloten vennoot toegezonden. 
De uitgesloten vennoot heeft recht op uitkering van € 100,00 (de nominale 
instapwaarde van zijn aandeel) tenzij de boekhoudkundige waarde van het 
aandeel zoals blijkt uit de jaarrekening van het boekjaar voorafgaand aan het jaar 
waarin ontslag wordt genomen, lager zou liggen dan € 100,00. 
De precieze waarde wordt bepaald en verantwoord door de Raad van Bestuur. 

Artikel 15. Terugneming van aandelen en beëindiging 
Een vennoot heeft de mogelijkheid om kapitaal uit de vennootschap terug te 
nemen in de vorm van een aantal van zijn aandelen. Hiertoe dient hij een 
schriftelijk verzoek in bij de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur beoordeelt 
dit verzoek en beslist over de terugneming van één of meer aandelen. 
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 hierboven vermelde bepalingen. 

HOOFDSTUK 3. OVER DE ALGEMENE VERGADERING 

Artikel 16. Wat? 
De Algemene Vergadering bestaat uit al de vennoten. Zij komen minstens één 
maal per jaar bijeen, op de derde zaterdag van april om 14 uur op de zetel van de 
vennootschap tenzij anders aangegeven door de Raad van Bestuur. 

Artikel 17. Bijeenroeping 
De bijeenroeping van de Algemene Vergadering kan elektronisch gebeuren. Wie 
erom verzoekt, kan de uitnodiging ook per brief krijgen. De uitnodiging gebeurt 
minstens drie weken voor de Algemene Vergadering. De Raad van Bestuur is 
verplicht om de agenda op te stellen en mee te sturen. 

Artikel 18. Stemrecht. 
Alle vennoten hebben in de Algemene Vergadering gelijk stemrecht in alle 
aangelegenheden. 
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Elke vennoot heeft ongeacht zijn aandelen één stem. Elke vennoot mag slechts 
één andere vennoot vertegenwoordigen. 

Artikel 19. Geldig vergaderen en beslissen 
Buiten de wettelijk bepaalde gevallen beraadslaagt de Algemene Vergadering 
geldig ongeacht het aantal aanwezigen of vertegenwoordigde vennoten. De 
beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. 
De Algemene Vergadering kan slechts besluiten nemen over de punten die op de 
agenda voorkomen. 

Artikel 20. Over de samenstelling van de agenda. 
Indien een derde van de aanwezigen erom verzoekt kan een bijkomend punt op 
de agenda van de vergadering worden geplaatst. Als dit punt een beslissing 
vereist, kan het evenwel slechts worden beslist op de volgende Algemene 
Vergadering. 
Elke vennoot kan ten allen tijde maar ten laatste vijf weken voor de Algemene 
Vergadering een agendapunt voorstellen. De Raad van Bestuur motiveert 
waarom een punt niet op de agenda wordt geplaatst. 
Een punt kan op de agenda worden geplaatst indien het gesteund wordt door 
minstens een derde van de vennoten en minstens vijf weken voor de Algemene 
Vergadering wordt gemeld. 

Artikel 21. Bevoegdheid van de Algemene Vergadering 
De Algemene Vergadering keurt de jaarrekening goed, stelt de bestuurders, de 
controlerende vennoten en commissarissen aan, verleent kwijting aan de 
bestuurders, en kan de statuten wijzigen. De Algemene Vergadering 
beraadslaagt over het algemeen beleid van de coöperatie en over de projecten 
zoals bepaald in artikel 3, en over alle andere zaken die in het belang van de 
coöperatie zijn. 

Artikel 22. Buitengewone Algemene Vergaderingen. 
Buitengewone Algemene Vergaderingen — buiten die ene wettelijk verplichte - 
mogen worden bijeengeroepen door de Raad van Bestuur telkens het belang van 
de coöperatie dit vereist. De raad moet een Algemene Vergadering bijeenroepen 
als de controlerende vennoten of een of meer vennoten die een derde van het 
kapitaal vertegenwoordigen, erom verzoeken. 

Artikel 23. Statutenwijziging. 
De Algemene Vergadering kan slechts geldig beraadslagen over de wijziging van 
de statuten als het doel en de aard van de voorgestelde wijzigingen speciaal in 
de oproepingsbrief worden vernield. 
Daarnaast moet op de betreffende Algemene Vergadering ook minstens de helft 
van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd zijn. Indien aan deze 
laatste voorwaarde niet voldaan is, is een nieuwe bijeenroeping noodzakelijk en 
zal die nieuwe Algemene Vergadering geldig beraadslagen ongeacht het aantal 
vertegenwoordigde aandeelbewijzen. Voor een effectieve wijziging van de 
statuten zijn minstens drie vierde van de aanwezige of vertegenwoordigde 
stemmen vereist. Als uitzondering hierop geldt een statutenwijziging die 
voortvloeit uit een wetswijziging. 
De statutenwijziging behoort tot de exclusieve bevoegdheden van de Algemene 
Vergadering. 

HOOFDSTUK VIER. BESTUUR EN CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP. 

Artikel 24. Raad van Bestuur 
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De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit 
minstens vijf leden, al dan niet vennoten, benoemd door de Algemene 
Vergadering. 
De duur van het mandaat van een bestuurder is drie jaar. Het mandaat eindigt op 
een jaarlijkse Algemene Vergadering die de jaarrekening goedkeurt van het 
voorgaande boekjaar. De bestuurder is na verstrijken van het mandaat 
herkiesbaar. Hij kan ten allen tijde door de Algemene Vergadering ontslagen 
worden. 

Voorzitter 
De raad van bestuur benoemt bij gewone meerderheid van stemmen één van zijn 
leden tot voorzitter. 

Artikel 25. Controlerende vennoten 
De Algemene Vergadering kan één of meerdere controlerende vennoten 
aanstellen die de controle over de vennootschap uitoefenen, samen met een 
commissaris conform de wet. Hun mandaat duurt drie jaar. Ze kunnen ten allen 
tijd door de Algemene Vergadering ontslagen worden. 

Artikel 26. Bezoldiging der bestuurders 
Het mandaat van bestuurder is niet bezoldigd. Als een bestuurder een opdracht 
vervult met bijzondere of vaste prestaties, mag hiervoor een vergoeding worden 
toegekend. Deze vergoeding mag in geen geval een participatie in de 
vennootschapswinst zijn. 

Artikel 27. Vervanging ingeval van vacature 
In geval van een vacature van een plaats van een bestuurder, mag door de Raad 
van Bestuur voorlopig in vervanging worden voorzien, in afwachting dat de 
volgende Algemene Vergadering er definitief over beslist. 

Artikel 28. Bevoegdheden van de Raad van Bestuur 
De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen van beheer en beschikking 
uit te voeren ter verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met 
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of deze statuten 
alleen de Algemene Vergadering bevoegd is. 
Afgezien van de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name 
overleg, leiding en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder 
elkaar verdelen. 

Artikel 29. Dagelijks Bestuur 
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 of meerdere 
gedelegeerde bestuurders of een zaakvoerder. 

Artikel 30. Bestuurlijke delegatie 
Voor alle akten en handelingen die het dagelijks bestuur overschrijden, al dan 
niet voor een rechtbank, zal de vennootschap geldig vertegenwoordigd zijn door 
minstens twee bestuurders, die over een beslissing of volmacht van de Raad van 
Bestuur moeten beschikken. 

Artikel 31. Huishoudelijk reglement 
Alles wat verband houdt met de werkzaamheden van de Raad van Bestuur, van 
de controlerende vennoten en van de Algemene Vergadering mag door een 
huishoudelijk reglement worden geregeld maar zonder dat hierbij van de 
bindende bepalingen van de wet of van deze statuten mag worden afgeweken. 

HOOFDSTUK 5. OVER HET BOEKJAAR EN DE WINSTVERDELING 
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Artikel 32. Boekjaar 
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder 
jaar. Het eerste boekjaar begint op heden en eindigt op eenendertig december 
2014. 

Artikel 33. Jaarlijkse verslaggeving 
Op het einde van elk 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 worden voorgelegd. 

Artikel 34. Goedkeuring en kwijting 
De verslagen van de bestuurders, de controlerende vennoten of van de 
commissaris worden voorgesteld aan de Algemene Vergadering die beslist over 
de goedkeuring van de jaarrekening (balans en resultatenrekening) en dus de 
bestemming van het resultaat. Na de goedkeuring van de jaarrekening spreekt de 
Algemene Vergadering zich uit over de kwijting van de bestuurders, de 
controlerende vennoten of de commissaris. Goedkeuring en kwijting behoren tot 
de exclusieve bevoegdheden van de Algemene Vergadering. 
De jaarrekening wordt binnen de dertig dagen na de goedkeuring neergelegd bij 
de Nationale Bank van België. 

Artikel 35. Winstverdeling 
Het batig saldo van de vennootschap wordt op de volgende manier verdeeld: 
• Vijf procent gaat naar de reserve zoals de wet het voorschrijft (deze 
voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds één tiende van het 
maatschappelijk kapitaal heeft bereikt). 
Er kan een interest ofte dividend worden toegestaan op het deel van het gestorte 
kapitaal, met een maximumpercentage dat in geen geval meer mag bedragen 
dan dat vastgesteld in het KB van 8 januari 1962 tot vaststelling van de 
voorwaarden tot erkenning van de nationale groeperingen van coöperatieve 
vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen voor de Nationale 
Raad voor de Coöperatie. (Dat maximumpercentage bedraagt op het moment 
van de stichting van de coöperatie zes procent). 
• Het overschot wordt aan het reservefonds of aan speciale fondsen ter 
realisering van de doelstellingen van de coöperatie toegewezen. 

Artikel 36. Ristorno 
De eventuele toe te kennen ristorno mag aan de vennoten alleen worden 
uitgekeerd naar rato van de verrichtingen die zij met de vennootschap hebben 
gedaan. 

HOOFDSTUK 6. TOT SLOT: OVER ONTBINDING EN VEREFFENING VAN DE COÖPERATIE 

Artikel 37. Ontbinding 
De vennootschap is ontbonden als het aantal vennoten minder dan het wettelijk 
minimum bedraagt of als het kapitaal beneden het statutaire minimum daalt. 
Zij kan ook ontbonden worden door een beslissing van de Algemene 
Vergadering. In geval van ontbinding stelt de Algemene Vergadering één of meer 
vereffenaars aan. 
Zij bepaalt hun bevoegdheden, de wijze van vereffening en de vergoeding die 
hen toekomt. 
Zolang er geen vereffenaars zijn aangesteld, is de Raad van Bestuur van 
rechtswege met de vereffening belast. 

Artikel 38. Vereffening 

VIJFDE BLAD



10 

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 eventuele overblijvende saldo wordt overgemaakt aan één of meerdere 
organisaties die gelijkaardige doelen nastreven. 

OVERGANGSBEPALINGEN 

- De eerste jaarvergadering wordt gehouden in 2015, overeenkomstig de 
statuten. 

- Overname door de vennootschap van de verbintenissen aangegaan door de 
bestuurders gedurende de tussentijd. 

De comparanten verklaren te weten dat de vennootschap de 
rechtspersoonlijkheid zal bezitten en dat de vennootschap slechts tot stand zal 
komen van zodra een uittreksel van onderhavige oprichtingsakte ter griffie van de 
Rechtbank van Koophandel zal gedeponeerd zijn. 

De comparanten verklaren dat de vennootschap met toepassing van artikel 60 
van het Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor 
rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan binnen 
de twee jaar voor het verlijden van onderhavige akte.  Deze overneming zal maar 
effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft 
verkregen. 

De verbintenissen aangegaan tussen het verlijden van onderhavige 
oprichtingsakte en de deponering ervan ter griffie, dienen overeenkomstig artikel 
60 van het Wetboek van Vennootschappen te worden bekrachtigd door de 
vennootschap binnen de twee maanden nadat de vennootschap 
rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. 

SLOTBEPALINGEN. 

De verschijners hebben bovendien besloten: 

- het aantal bestuurders voor de eerste maal vast te stellen op 11 bestuurders en 
daartoe te benoemen: 

 a) de heer Johan Vandaele, voornoemd; 
 b) de heer Piet Verbeek, voornoemd; 
 c) de heer Carl-Willem Uytterhaegen, voornoemd; 
 d) de heer Stefaan Claeys, voornoemd; 
 e) de heer Chris Vandaele, voornoemd; 
 f) de heer Walewein Muylle, voornoemd; 
 g) mevrouw Lina Avet, voornoemd; 

h) de heer Eric Antoons, geboren te Ninove op 18 januari 1966, wonende 
te 9400 Ninove (Denderwindeke), Rijstraat 158; 
 i) de heer Herwig Onghena, geboren op 12 februari 1965, wonende te  
9040 Sint-Amandsberg, Emiel Lossystraat 19; 
j) mevrouw Leen Van den Neste, geboren op 3 maart 1966, wonende te 
9551 Herzele, Borsbekestraat 100, 
k) de heer Guido Camps, geboren te Heist-op-den-Berg op 19 oktober 
1950, wonende te 2812 Muizen, Wupstraat 14 ; wiens mandaat zal 
starten vanaf 1 maart 2014; 

die hier allen aanwezig zijn en hun mandaat aanvaarden, met uitzondering van 
de heer Eric Antoons, de heer Herwig Onghena, mevrouw Leen Van den Neste 
en de heer Guido Camps, die per mail van heden schriftelijk hebben bevestigd 
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hun mandaat te aanvaarden. 

Daarna zijn de bestuurders in raad van bestuur bijeengekomen om  

- tot voorzitter te benoemen: de heer Johan Vandaele, voornoemd. 

- tot gedelegeerd bestuurders te benoemen: de heer Johan Vandaele en 
de heer Carl-Willem Uytterhaegen, beiden voornoemd. 

- dat, overeenkomstig artikel 141 van het Wetboek van Vennootschappen, iedere 
vennoot individueel het controlerecht zal uitoefenen. 

- geen commissaris te benoemen. 

IDENTITEIT 
De notaris bevestigt de comparanten vereenzelvigd te hebben op zicht van hun 
voormelde identiteitsbewijzen. 
Het rijksregisternummer van de verschijners wordt vermeld met het akkoord van 
de betrokkenen. 

SLOTVERKLARING 
De comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op het recht dat 
elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te 
laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige 
belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld. 

RECHT OP GESCHRIFTEN 
Het recht van 95,00 EUR wordt betaald op aangifte door de notaris. 

WAARVAN AKTE. 
Opgemaakt en verleden te Gent. 
Nadat de akte integraal werd voorgelezen en werd toegelicht, hebben 
comparanten met mij, notaris, getekend. 
 

(volgen de handtekeningen) 

Geregistreerd te GENT II, 

de 11 december 2013 

boek 250, blad 81, vak 8.  

zes rollen, geen verz. 

Ontvangen vijftig euro (€ 50,00).  

De Eerstaanwezend Inspecteur, (getekend) S. HAEGEMAN. 
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VOLMACHT 

DE ONDERGETEKENDE, 

- De heer BOSMANS, Peter Isidore René, geboren te Leuven op 14 december 1961, 
echtgenoot van mevrouw Karine Denonville, wonende te 3360 Bierbeek, Pimberg 31. 

GEEFT BIJ DEZE VOLMACHT AAN: 

Johan Joost Vandaele 

Om hem te vertegenwoordigen bij de akte oprichting van een coöperatieve vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid waarvan de akte zal verleden worden voor notaris Stéphane 
Vander Eecken te Gent op 4 december 2013. 

De oprichting betreft een COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID die 
als volgt wordt verduidelijkt: 

1. het DOEL van de vennootschap luidt : 
De vennootschap heeft tot doel : 
• Het verenigen van burgers in hun streven naar (een rechtvaardige overgang naar) 
een duurzame en klimaatneutrale samenleving, en het bewustmaken van burgers 
van deze uitdagingen. 
• Het investeren in hernieuwbare energieproductie, het realiseren van energiebesparing of 
het leveren van energiediensten en hiervoor de nodige financiële middelen aantrekken. 
• De gerealiseerde winst na een billijke vergoeding van het kapitaal besteden aan 
lokale sociaalecologische projecten. 
• Bij haar werking zoveel mogelijk mensen te betrekken, ook mensen met een bescheiden 
inkomen. 
Voor zover nodig en mogelijk staat de vennootschap bij de realisatie van projecten open 
voor dialoog en overleg met alle stakeholders. 
Om die doelen te bereiken, kan de vennootschap samenwerken met organisaties, bedrijven 
en instellingen. De vennootschap mag bovendien alle commerciële, industriële, financiële, 
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband 
staan met haar maatschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van 
inbrengen, inschrijvingen of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of 
vennootschappen die een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven. Zij mag leningen 
toestaan aan en waarborgen stellen voor derden. Deze opsomming van handelingen is niet 
beperkend. 

2. De NAAM van de vennootschap is EnerGent en de ZETEL van de vennootschap zal gevestigd 
worden te 9000 Gent, Slachthuisstraat 30. 

3. De DUUR van de vennootschap is onbeperkt. 

4. De mede-oprichters zijn: 

- De heer VERBEEK, Piet René Jozef, geboren te Dendermonde op 9 november 
1961, wonende te 9000 Gent, Forelstraat 61. 
- De heer CLAEYS, Stefaan André, geboren te Gent op 11 april 1967, wonende te 
9000 Gent, Stoppelstraat 46. 
- De heer UYTTERHAEGEN, Carl-Willem, geboren te Gent op 5 januari 1982, 
wonende te 9000 Gent, Francisco Ferrerlaan 80. 
- De heer VANDAELE, Chris Jules Alberic, geboren te Kortrijk op 20 mei 1968, 
wonende te 9000 Gent, Keizer Karelstraat 138. 
- De heer MUYLLE, Walewein Stefaan Fried Vaast, geboren te Roeselare op 10 mei 
1976, wonende te 9040 Gent (Sint-Amandsberg), Victor Braeckmanlaan 181. 
- De heer VANDAELE, Johan Joost, geboren te Izegem op 30 november 1959, 
wonende te 9000 Gent, Slachthuisstraat 28. 



- Mevrouw AVET, Lina Madeleine, geboren te Kortrijk op 5 augustus 1967, wonende 
te 9000 Gent, Kasteellaan 131. 
- De heer BEKE, Frank Paul, geboren te Gent op 5 augustus 1946, wonende te 9000 
Gent, Sint-Baafsplein 62. 
- Mevrouw SCHIMMEL, Karla, geboren te Gent op 20 mei 1969, wonende te 9041 
Gent (Oostakker), Invalidenstraat 80 . 

5. Het VASTE GEDEELTE VAN HET KAPITAAL bedraagt 21.800,00 euro; het zal volledig worden 
volgestort. 

Op het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal zal worden ingeschreven als volgt: 
a) door de heer Pieter Verbeek voor 2.000,00 euro, waarvoor hem 20 aandelen worden 

toegekend, volledig volstort. 
b) door de heer Stefaan Claeys voor 3.000,00 euro, waarvoor hem 30 aandelen aandeel 

worden toegekend, volledig volstort. 
c) door de heer Carl-Willem Uytterhaegen voor 3.000,00 euro, waarvoor hem 30 aandelen 

worden toegekend, volledig volstort. 
d) door de heer Chris Vandaele voor 1.800,00 euro, waarvoor hem 18 aandelen worden 

toegekend, volledig volstort. 
e) door de heer Walewein Muylle voor 1.500,00 euro, waarvoor hem 15 aandelen worden 

toegekend, volledig volstort. 
f) door de heer Johan Vandaele voor 3.000,00 euro, waarvoor hem 30 aandelen worden 

toegekend, volledig volstort. 
g) door mevrouw Lina Avet voor 3.000,00 euro, waarvoor haar 30 aandelen worden 

toegekend, volledig volstort. 
h) door de heer Bart Van Kerkhove voor 1.000,00 euro, waarvoor hem 10 aandelen 

worden toegekend, volledig volstort. 
i) door de heer Peter Bosmans voor 500,00 euro, waarvoor hem 5 aandelen worden 

toegekend, volledig volstort. 
j) door mevrouw Vera Dua voor 1.000,00 euro, waarvoor haar 10 aandelen worden 

toegekend, volledig volstort. 
k) door de heer Frank Beke voor 1.000,00 euro, waarvoor hem 10 aandelen worden 

toegekend, volledig volstort. 
I) door mevrouw Karla Schimmel voor 1.000,00 euro, waarvoor haar 10 aandelen worden 

toegekend, volledig volstort. 

6. Iedere vennoot mag slechts uittreden vanaf het zesde jaar, en wel steeds tijdens de 
eerste zes maanden van het boekjaar. Deze uittreding mag evenwel worden geweigerd 
indien zij de vereffening van de vennootschap tot gevolg zou hebben of het bestaan ervan in 
het gedrang brengt. De vennoot die is uitgesloten, uitgetreden of gedeeltelijk zijn aandelen 
heeft teruggenomen, blijft gedurende vijf jaar te rekenen van deze gebeurtenis, behalve 
wanneer de wet een kortere verjaringstermijn bepaalt, binnen de grenzen van zijn 
verbintenis als vennoot, persoonlijk instaan voor alle verbintenissen door de vennootschap 
aangegaan vóór het einde van het jaar waarin zijn uitsluiting, uittreding of gedeeltelijke 
terugneming zich heeft voorgedaan. 
De uitgetreden vennoot heeft recht op uitkering van € 100,00 (de nominale instapwaarde van 
zijn aandeel) tenzij de boekhoudkundige waarde van het aandeel zoals blijkt uit de 
jaarrekening van het boekjaar voorafgaand aan het jaar waarin ontslag wordt genomen, 
lager zou liggen dan € 100,00 De precieze waarde wordt bepaald en verantwoord door de 
Raad van Bestuur. 

Een vennoot kan slechts uit de vennootschap worden uitgesloten wanneer hij niet langer 
voldoet aan de algemene toetredingsvoorwaarden of wanneer hij handelingen stelt die 
strijdig zijn met de belangen van de vennootschap. Uitsluitingen worden besproken door de 
Raad van Bestuur. Deze stuurt de betreffende vennoot hiertoe een aangetekende brief 
waarin de redenen voor uitsluiting worden uiteengezet en waarin de vennoot de mogelijkheid 
wordt geboden hierop schriftelijk te reageren. Hiertoe krijgt hij één maand. Het besluit tot 
uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal dat wordt opgemaakt en ondertekend 
door de Raad van Bestuur. Het proces-verbaal vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is 
gebaseerd. De uitsluiting wordt genoteerd in het register. Een eensluidend afschrift van het 
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besluit wordt binnen de vijftien dagen, in een per post aangetekende brief, aan de 
uitgesloten vennoot toegezonden. 
De uitgesloten vennoot heeft recht op uitkering van € 100,00 (de nominale instapwaarde van 
zijn aandeel) tenzij de boekhoudkundige waarde van het aandeel zoals blijkt uit de 
jaarrekening van het boekjaar voorafgaand aan het jaar waarin ontslag wordt genomen, 
lager zou liggen dan € 100,00. 
De precieze waarde wordt bepaald en verantwoord door de Raad van Bestuur. 

De lasthebbers mogen in naam van de lastgever het financieel plan goedkeuren en 
ondertekenen. 

Indien na de oprichting een algemene vergadering gehouden wordt, mag de lasthebber eraan 
deelnemen om bestuurder(s) en eventueel commissarissen te benoemen. Zij mogen in naam 
van de lastgever het mandaat van de bestuurder(s) aanvaarden. 

Om al het bovenstaande uit te voeren, mag de lasthebber alle vaststellingen en verklaringen 
doen, alle inbrengsten doen en aanvaarden, er de vergelding van bepalen, alle akten 
stukken en processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het 
algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige 
mandaat, zelfs indien dit hier niet uitdrukkelijk voorzien is, zo nodig bekrachtiging belovende. 

Opgemaakt te Gent 
Op 
(handtekening laten voorafgaan door de handgeschreven vermelding : goed voor volmacht) 

2_ Act?Ar,,, 	7 ) 

(iU%i1 bUl\a 	Jvi)  U 

Geregistreerd te GENT 2 
de 

—113 boek (, 
53  I 	

blad 	, vak 
rollen, 	vert. 

Ontvangen : VUETIG 	€ 50,00) 
De Eerstaanwezend Inspecteur 

S. HAEG MAN 



VOLMACHT 

DE ONDERGETEKENDEN, 

- De heer VAN KERKHOVE, Bart Joris Irma, geboren te Gent op 31 maart 1972, 
echtgenoot van mevrouw Veerle De Waele, wonende te 9000 Gent, Ossenstraat 55. 

- Mevrouw DUA, Vera Agnes Roger, geboren te Gent op 25 oktober 1952, echtgenote van 
de heer Peter Roskams, wonende te 9000 Gent, Lange Violettestraat 241. 

GEVEN BIJ DEZE VOLMACHT AAN: 

Johan Joost Vandaele 

Om hen te vertegenwoordigen bij de akte oprichting van een coöperatieve vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid waarvan de akte zal verleden worden voor notaris Stéphane 
Vander Eecken te Gent op 4 december 2013. 

De oprichting betreft een COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID die 
als volgt wordt verduidelijkt: 

1. het DOEL van de vennootschap luidt : 
De vennootschap heeft tot doel : 
• Het verenigen van burgers in hun streven naar (een rechtvaardige overgang naar) 
een duurzame en klimaatneutrale samenleving, en het bewustmaken van burgers 
van deze uitdagingen. 
• Het investeren in hernieuwbare energieproductie, het realiseren van energiebesparing of 
het leveren van energiediensten en hiervoor de nodige financiële middelen aantrekken. 
• De gerealiseerde winst na een billijke vergoeding van het kapitaal besteden aan 
lokale sociaalecologische projecten. 
• Bij haar werking zoveel mogelijk mensen te betrekken, ook mensen met een bescheiden 
inkomen. 
Voor zover nodig en mogelijk staat de vennootschap bij de realisatie van projecten open 
voor dialoog en overleg met alle stakeholders. 
Om die doelen te bereiken, kan de vennootschap samenwerken met organisaties, bedrijven 
en instellingen. De vennootschap mag bovendien alle commerciële, industriële, financiële, 
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband 
staan met haar maatschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van 
inbrengen, inschrijvingen of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of 
vennootschappen die een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven. Zij mag leningen 
toestaan aan en waarborgen stellen voor derden. Deze opsomming van handelingen is niet 
beperkend. 

2. De NAAM van de vennootschap is EnerGent en de ZETEL van de vennootschap zal gevestigd 
worden te 9000 Gent, Slachthuisstraat 30. 

3. De DUUR van de vennootschap is onbeperkt. 

4. De mede-oprichters zijn: 

- De heer VERBEEK, Piet René Jozef, geboren te Dendermonde op 9 november 
1961, wonende te 9000 Gent, Forelstraat 61. 
- De heer CLAEYS, Stefaan André, geboren te Gent op 11 april 1967, wonende te 
9000 Gent, Stoppelstraat 46. 
- De heer UYTTERHAEGEN, Carl-Willem, geboren te Gent op 5 januari 1982, 
wonende te 9000 Gent, Francisco Ferrerlaan 80. 
- De heer VANDAELE, Chris Jules Alberic, geboren te Kortrijk op 20 mei 1968, 
wonende te 9000 Gent, Keizer Karelstraat 138. 
- De heer MUYLLE, Walewein Stefaan Fried Vaast, geboren te Roeselare op 10 mei 
1976, wonende te 9040 Gent (Sint-Amandsberg), Victor Braeckmanlaan 181. 
- De heer VANDAELE, Johan Joost, geboren te Izegem op 30 november 1959, 
wonende te 9000 Gent, Slachthuisstraat 28. 
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- Mevrouw AVET, Lina Madeleine, geboren te Kortrijk op 5 augustus 1967, wonende 
te 9000 Gent, Kasteellaan 131. 
- De heer BEKE, Frank Paul, geboren te Gent op 5 augustus 1946, wonende te 9000 
Gent, Sint-Baafsplein 62. 
- Mevrouw SCHIMMEL, Karla, geboren te Gent op 20 mei 1969, wonende te 9041 
Gent (Oostakker), Invalidenstraat 80 . 

5. Het VASTE GEDEELTE VAN HET KAPITAAL bedraagt 21.800,00 euro; het zal volledig worden 
volgestort. 

Op het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal zal worden ingeschreven als volgt: 
a) door de heer Pieter Verbeek voor 2.000,00 euro, waarvoor hem 20 aandelen worden 

toegekend, volledig volstort. 
b) door de heer Stefaan Claeys voor 3.000,00 euro, waarvoor hem 30 aandelen aandeel 

worden toegekend, volledig volstort. 
c) door de heer Carl-Willem Uytterhaegen voor 3.000,00 euro, waarvoor hem 30 aandelen 

worden toegekend, volledig volstort. 
d) door de heer Chris Vandaele voor 1.800,00 euro, waarvoor hem 18 aandelen worden 

toegekend, volledig volstort. 
e) door de heer Walewein Muylle voor 1.500,00 euro, waarvoor hem 15 aandelen worden 

toegekend, volledig volstort. 
f) door de heer Johan Vandaele voor 3.000,00 euro, waarvoor hem 30 aandelen worden 

toegekend, volledig volstort. 
g) door mevrouw Lina Avet voor 3.000,00 euro, waarvoor haar 30 aandelen worden 

toegekend, volledig volstort. 
h) door de heer Bart Van Kerkhove voor 1.000,00 euro, waarvoor hem 10 aandelen 

worden toegekend, volledig volstort. 
i) door de heer Peter Bosmans voor 500,00 euro, waarvoor hem 5 aandelen worden 

toegekend, volledig volstort. 
j) door mevrouw Vera Dua voor 1.000,00 euro, waarvoor haar 10 aandelen worden 

toegekend, volledig volstort. 
k) door de heer Frank Beke voor 1.000,00 euro, waarvoor hem 10 aandelen worden 

toegekend, volledig volstort. 
I) door mevrouw Karla Schimmel voor 1.000,00 euro, waarvoor haar 10 aandelen worden 

toegekend, volledig volstort. 

6. Iedere vennoot mag slechts uittreden vanaf het zesde jaar, en wel steeds tijdens de 
eerste zes maanden van het boekjaar. Deze uittreding mag evenwel worden geweigerd 
indien zij de vereffening van de vennootschap tot gevolg zou hebben of het bestaan ervan in 
het gedrang brengt. De vennoot die is uitgesloten, uitgetreden of gedeeltelijk zijn aandelen 
heeft teruggenomen, blijft gedurende vijf jaar te rekenen van deze gebeurtenis, behalve 
wanneer de wet een kortere verjaringstermijn bepaalt, binnen de grenzen van zijn 
verbintenis als vennoot, persoonlijk instaan voor alle verbintenissen door de vennootschap 
aangegaan vóór het einde van het jaar waarin zijn uitsluiting, uittreding of gedeeltelijke 
terugneming zich heeft voorgedaan. 
De uitgetreden vennoot heeft recht op uitkering van € 100,00 (de nominale instapwaarde van 
zijn aandeel) tenzij de boekhoudkundige waarde van het aandeel zoals blijkt uit de 
jaarrekening van het boekjaar voorafgaand aan het jaar waarin ontslag wordt genomen, 
lager zou liggen dan € 100,00 De precieze waarde wordt bepaald en verantwoord door de 
Raad van Bestuur. 

Een vennoot kan slechts uit de vennootschap worden uitgesloten wanneer hij niet langer 
voldoet aan de algemene toetredingsvoorwaarden of wanneer hij handelingen stelt die 
strijdig zijn met de belangen van de vennootschap. Uitsluitingen worden besproken door de 
Raad van Bestuur. Deze stuurt de betreffende vennoot hiertoe een aangetekende brief 
waarin de redenen voor uitsluiting worden uiteengezet en waarin de vennoot de mogelijkheid 
wordt geboden hierop schriftelijk te reageren. Hiertoe krijgt hij één maand. Het besluit tot 
uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal dat wordt opgemaakt en ondertekend 
door de Raad van Bestuur. Het proces-verbaal vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is 
gebaseerd. De uitsluiting wordt genoteerd in het register. Een eensluidend afschrift van het 
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besluit wordt binnen de vijftien dagen, in een per post aangetekende brief, aan de 
uitgesloten vennoot toegezonden. 
De uitgesloten vennoot heeft recht op uitkering van € 100,00 (de nominale instapwaarde van 
zijn aandeel) tenzij de boekhoudkundige waarde van het aandeel zoals blijkt uit de 
jaarrekening van het boekjaar voorafgaand aan het jaar waarin ontslag wordt genomen, 
lager zou liggen dan € 100,00. 
De precieze waarde wordt bepaald en verantwoord door de Raad van Bestuur. 

De lasthebbers mogen in naam van de lastgever het financieel plan goedkeuren en 
ondertekenen. 

Indien na de oprichting een algemene vergadering gehouden wordt, mag de lasthebber eraan 
deelnemen om bestuurder(s) en eventueel commissarissen te benoemen. Zij mogen in naam 
van de lastgever het mandaat van de bestuurder(s) aanvaarden. 

Om al het bovenstaande uit te voeren, mag de lasthebber alle vaststellingen en verklaringen 
doen, alle inbrengsten doen en aanvaarden, er de vergelding van bepalen, alle akten 
stukken en processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het 
algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige 
mandaat, zelfs indien dit hier niet uitdrukkelijk voorzien is, zo nodig bekrachtiging belovende. 
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