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1. Samenstelling van het bureau.
 
Piet van Poucke, Zamanstraat 37, 9150 Lokeren zit de vergadering voor.
Herman Nachtergaele, adres Normandiestraat 178  8560 Wevelgem is aangeduid 
als secretaris.
Johan Vandewalle, Hollandstraat 7, 206 Antwerpen en Kristina Naeyaert, 
Normandiestraat 178  8560 Wevelgem zijn aangeduid als stemopnemers.
 
2. Samenstelling van de vergadering

 
Zijn aanwezig de aandeelhouders van wie de naam,voornaam en adres en het 
aantal aandelen en het aantal stemmen dat ieder van hen bezit, vermeld zijn in 
de bij deze notulen gevoegde aanwezigheidslijst. De aanwezigheidslijst werd 
ondertekend door de leden van het bureau. 
 
Uiteenzetting door de voorzitter :
 
De voorzitter verwelkomt de aanwezigen. Er wordt vastgesteld dat volgens de 
bijgevoegde aanwezigheidslijst 34 aandeelhouders aanwezig zijn , die samen 
638 aandelen vertegenwoordigen op het totaal aantal van 6178 aandelen op 31 
december 2011.
Overeenkomstig de statuten mag elke aanwezige maximaal 10% van het totaal 
aanwezige stemmen vertegenwoordigen. 3 aanwezigen overschrijden dit aantal. 
Bijgevolg wordt hun stemquotum verminderd naar 10% . De stembiljetten van de 
betrokkenen worden in die zin ter zitting aangepast.
Hierdoor zijn in totaal 544 stemmen uit te brengen op de vergadering. 
 
Alle aandeelhouders zijn conform het Wetboek van Vennootschappen en 
conform de statuten van CVBA Energie Voor Meer Natuur minstens 15 dagen op 
voorhand op de algemene vergadering van 12 juni 2012 uitgenodigd. 
Bijgevolg is de vergadering regelmatig samengesteld en kan zij geldig 
beraadslagen en besluiten over alle onderwerpen op haar agenda. 
Op de agenda staan geen punten waarvoor er bijzondere aanwezigheidsquota of 
meerderheden vereist zijn. 
 
De bestuurders zijn aanwezig om antwoord te geven op de vragen die eventueel 
door de aandeelhouders worden gesteld.
Volgende bestuurders stellen zich voor aan de algemene vergadering:



Piet van Poucke (Linea Trovata groep), Arne Van Renterghem (Natuurpunt Gent 
vzw), Willy Ibens (Natuurpunt Antwerpen-Noord vzw), Herman Nachtergaele 
(Natuur.koepel vzw)
 
Cfr de statuten loopt het mandaat van de huidige voorzitter af op de algemene 
vergadering. Vanaf 13 juni 2012 wordt Willy Ibens de nieuwe voorzitter.
 
3. Agenda

 
De agenda bevat volgende punten :
 
1. Voorstelling werkingsverslag 2011 door de raad van bestuur
2. Bespreking van de jaarrekening per 31 december 2011
3. Verslag van de revisor
4. Vraagstelling aan de bestuurders
5. Stemming over de jaarrekening
6. Kwijting aan de bestuurders
7. (Her)benoeming van de leden van de raad van bestuurders (aandelen A,B en 

C)
 

1.Voorstelling jaarwerking 2011: 
 
De jaarwerking sinds de oprichting van de coöperatieve wordt voorgesteld aan de 
hand van een Power Point.
 
Samengevat werden de vooropgestelde doelstellingen voor ophalen van kapitaal 
en realisatie van fotovoltaïsche systemen niet gehaald. Oorzaken hiervoor 
zijn minder inschrijvingen dan verwacht, een sterke achteruitgang van de 
marktvoorwaarden voor deze installaties o.m. door wegvallen/veranderen van 
subsidiesystemen internationaal (waardoor ondermeer een gepland project in 
Frankrijk niet doorging via de  overname van aandelen door de coöperatieve 
van een Franse dochter vennootschap van Suninvest voor 100.000€, nadien 
teruggestort aan de coöperatieve) en in Belgïe (o.m. limiet van 250KwP op 
installaties) en bedrijfsmoeilijkheden bij onze partner Linea Trovata die door een 
herstructureringsproces is gegaan (WCO regeling).  
Mede ten gevolge hiervan ging de oorspronkelijk bedoelde financiële constructie 
met banklening van 79% door de Triodosbank niet door. Hiervoor werden geen 
wederzijdse kosten/vergoedingen aangerekend. Ook andere banken wensten 
geen lening toe te staan aan de coöperatieve. 
Door deze combinatie van omstandigheden liep de financiering en bouw van 
installaties sterke vertraging op. Hierdoor werden in 2011 weinig inkomsten 
gehaald en is het resultaat negatief.
De raad van bestuur heeft deze moeizame context moeten beheersen met 
crisismanagement waarbij er voor gezorgd werd om de belangen van de 
aandeelhouders maximaal te beveiligen door de coöperatieve zoveel mogelijk 
los te koppelen van de structuur van Linea Trovata. Ondermeer werden alleen 
volledig afgewerkte en opgeleverde installaties aangekocht en werd ook gekozen 
voor het zelfstandig uitvoeren van het operationele (o.m. financieel beheer). 
Hoewel Linea Trovata het WCO proces goed is doorgekomen werd bijkomend  
in 2012 een dading afgesloten die een lijn trekt onder alle openstaande 



financiële claims van beide kanten . Deze dading omvat ook de overname van 
één installatie in 2012 door de coöperatieve (Don Bosco Genk) wegens een 
openstaande schuld van Linea Trovata voor een gelijkaardig bedrag. 
Linea Trovata staat momenteel enkel nog in voor technische opvolging van de 
gekochte installaties. Zonodig kan de CVBA Energie voor meer Natuur dit echter 
uitbesteden aan andere organisaties.
Tenslotte werd besloten om alle installaties met de eigen middelen aan te kopen. 
Uiteraard is daardoor een veel kleiner aantal installaties in eigendom gekomen 
van de coöperatieve dan oorspronkelijk gepland. Een aantal van deze installaties 
zijn ook relatief klein, wat het rendement drukt.

 
2.Voorstelling jaarrekening 2011: 
 
Voorafgaandelijk werd aan de hand van een casus (installatie in Don Bosco 
Halle) een toelichting gegeven bij het gehanteerde financieringsmodel met uitleg 
over de verwachte kosten en baten. 
 
De jaarrekening zelf werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het 
koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het wetboek van de 
vennootschappen, meer bepaald boek II, titel I, met betrekking tot de jaarrekening 
van de onderneming.
 
De voornaamste gegevens uit de resultatenrekening en balans van het voorbije 
boekjaar worden hierbij beknopt weergegeven (bedragen in eenheden EUR) :
 
Eind 2011 had de cvba een vast en volstort kapitaal van 20.000 euro en een 
variabel kapitaal van 1.544.500 euro. Met dit kapitaal kocht de CVBA voor 
1.424.193,81 euro  16 installaties aan op 13 locaties in Vlaanderen. Dit zijn op 1 
installatie na allemaal afgewerkte en operationele installaties. Die ene installatie 
trad pas in 2012 effectief in werking. De meeste installaties traden pas in het 
latere najaar in werking en brachten dus nog geen of nauwelijks inkomsten op 
(verkoop van stroom of Groen Stroom Certificaten (GSC)).
 
We hebben geen lange termijn schulden (i.e. geen leningen) en op 31/12/2011 
hadden we voor 45.270,39 euro schulden op minder dan 1 jaar (dit gaat over nog 
te betalen facturen en over te betalen BTW) en voor 15.749,68 euro vordering.
 
Er stond op 31/12/2012 145.922,39 euro op onze financiële rekening,
 
Qua resultaat hadden wij in 2011 een verlies van 26.974,91 euro. Enerzijds 
waren er alle kosten van het opstarten van de cvba, de uitgifte van de aandelen, 
creatie van de website, kosten van revisor en boekhouding en afschrijvingen 
op de gekochte installaties. Daar tegenover stonden er nauwelijks inkomsten 
aangezien de installaties allemaal pas in werking traden op het einde van het jaar 
en dus nog nauwelijks inkomsten konden genereren.
 
Aangezien er geen winst was in 2011, kan er natuurlijk ook geen dividend 
uitgekeerd worden.

 



Voor 2012 voorzien we wel winst uit de normale bedrijfsvoering. De vaste kosten 
voor het beheer van de cvba zijn immers beperkt (1/4 van 2011) en de installaties 
werken zoals verwacht. Behalve het overkopen van de 3 resterende Don Bosco 
installaties staan er geen andere projecten op de steigers. Voor die aankoop 
willen we wel werken met een financiering.

 
 
Aanvullende uitleg door de raad van bestuur op basis van gestelde vragen :
 
Aangezien er een negatief resultaat is van – 26.974,91€ wordt er geen dividend 
uitgekeerd. De kosten zijn in 2011 zoals begroot (+- 40.000€) , de inkomsten dus 
beduidend lager (cfr opmerkingen hoger).
De kosten vanaf 2012 zullen beduidend lager liggen, aangezien veel kosten 
niet terugkeren en verbonden waren met de opstart van de coöperatieve en de 
dossierkosten voor verwerven van de installaties. 
 
Vanaf 2012 wordt echter een positieve cash flow verwacht zoals gepland, die toe 
moet laten om het voorziene dividend uit te betalen, naast een ondersteuning van 
de Natuurpunt projecten en tevens een kapitaal terug op te bouwen om na de 
voorziene termijn van 20 jaar de inleg van de aandeelhouders terug te betalen. 
Na afloop van deze termijn vervalt het opstalrecht en worden de installaties 
eigendom van de dakeigenaar. De restwaarde die de installatie dan nog heeft 
o.m. naar materialen zal normaal de afbraakkosten compenseren. 
 
Doordat de installaties slechts voor een deel van het energieverbruik instaan bij 
de Don Bosco scholen, blijft er een stimulans voor energiebesparing, ondanks het 
krijgen van gratis elektrische stroom in ruil voor het opstalrecht.
 
De resterende eigen middelen van de CVBA laten geen uitbreiding toe van 
installaties. Een nieuwe kapitaalsronde opzetten vraagt uitgifte van een nieuwe 
prospectus en akkoord van de bankcommissie. Vooraleer dit te overwegen wordt 
eerst teruggegaan naar het oorspronkelijk concept van een banklening.
Er wordt onderhandeld met de Dexiabank over een lening wat zou toelaten om 
nog 3 afgewerkte en opgeleverde installaties van Linea Trovata over te kopen, 
wat de rendabiliteit gunstig zal beïnvloeden. Deze installaties zijn aangebracht 
via Natuurpunt.  Voorlopig staan ze nog in de balans van Linea Trovata. Indien 
de overname niet gebeurt door de coöperatieve zal er genegocieerd worden met 
Natuurpunt over een aanbrengingsvergoeding.
 
Aangezien Triodos zich meer richt op grotere projecten rond energie, worden de 
gesprekken met Triodos over een lening voorlopig niet hervat. 
 
Merk op dat de discussie over de betalen netvergoeding voor invoeren van 
groene stroom momenteel een factor van onzekerheid is die beslist zal worden 
door de CREG. 
  
3.Verslag van de revisor (dhr Clybouw André).
De heer revisor is aanwezig en geeft toelichting bij de belangrijkste conclusies 
van zijn revisorverslag. Het volledig verslag is als bijlage toegevoegd aan dit 
verslag.



 
Aanvullende opmerking vanuit de raad van bestuur bij dit verslag van de revisor: 
Aansluitend op de conclusies van de revisor werden in de loop van 2012 reeds 
een aantal maatregelen genomen ter remediëring waaronder het overbrengen 
van de maatschappelijke zetel naar het secretariaat van Natuurpunt Antwerpen-
Noord en de overname van de boekhouding die eveneens van daaruit wordt 
opgevolgd.
 
4. Vraagstelling
Er volgt een beraadstelling door de aanwezigen over de voorgestelde gegevens 
met antwoord door de raad van bestuur.
 
5. Stemming over de jaarrekening 2011
 
De vergadering aanvaardt bij éénparigheid van stemmen de voorgestelde 
jaarrekening.
 
6. Kwijting aan de leden van de raad van bestuur
 
De vergadering geeft met éénparigheid van stemming kwijting aan de leden van 
de raad van bestuur.

 
7. Herbenoeming en benoeming nieuwe leden raad van bestuur

 
De kandidaat bestuurders worden voorgesteld .
 
De voorzitter nodigt de aanwezigen uit om zich kandidaat te stellen voor de 
2 bijkomende bestuursmandaten in categorie C die vacant zijn. Er zijn geen 
andere kandidaten behalve Marcel (Jens) Van Roey die zich reeds voordien 
had aangemeld. Bijgevolg zullen niet alle mandaten van categorie C ingevuld 
zijn in de nieuwe raad van bestuur. De raad van bestuur zal via de website de 
aandeelhouders uitnodigen om zich kandidaat te stellen tegen de volgende 
algemene vergadering.
 
De algemene vergadering aanvaart met een meerderheid van stemmen volgende 
personen als lid van de raad van bestuur voor een periode van 3 jaar vanaf 12 
juni 2012 .
 
Voor categorie A :
 
Piet Van Poucke, Wim Samyn en Damien Piens. Aangezien Damien Piens na 
de AV per mail van 14 juni 2012 meldt dat hij dit mandaat toch niet wenst op te 
nemen en ontslag neemt als lid van de raad van bestuur, beslist de raad van 
bestuur overeenkomstig artikel 17 van de statuten om dit mandaat toe te wijzen 
aan Steven Vanholme, Kettutie 4 C 20, 00800 Helsinki, Finland die zich eveneens 
had kandidaat gesteld  en dit tot de volgende Algemene Vergadering.
 
Voor categorie B :



Natuurpunt Gent vzw (met als vertegenwoordiger Arne Van Renterghem), 
Natuurpunt Antwerpen-Noord vzw (met als vertegenwoordiger Willy Ibens), 
Natuur.koepel vzw(met als vertegenwoordiger Herman Nachtergaele)
 
Voor categorie C :
 
Jens Van Roey, Molenstraat 9, 2811 Leest 

 
8. Beëindiging vergadering

 
De vergadering wordt om 22.30 uur beëindigd, na lezing en goedkeuring van de 
notulen.
 
 
(Handtekening van de leden van het bureau)
 
 
 
 
Piet Van Poucke Herman Nachtergaele
Voorzitter Secretaris
 
 
 
 
 
 
Johan Vandewalle Kristina Naeyaert
Stemopnemer Stemopnemer

 


