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Aanwezig :  

Aandeelhouder Klasse A (vast kapitaal) en tevens bestuurder Klasse A : 

Sun Invest NV vertegenwoordigd door Wim Samyn 

Verontschuldigd : Linea Trovata Suntec NV, vertegenwoordigd door Piet Van Poucke 

 

Aandeelhouder Klasse B (vast kapitaal) en tevens bestuurder Klasse B : 

Natuurpunt.Koepel vzw, vast vertegenwoordiger Herman Nachtergaele; Natuurpunt Gent vzw, vast 

vertegenwoordiger Arne Van Renterghem 

Verontschuldigd : Natuurpunt Antwerpen Noord vzw, vast vertegenwoordiger Willy Ibens 

 

Aandeelhouders C (Variabel kapitaal) : 

Luk Daniëls, Godelieve Denteneer vertegenwoordigd door Marcel Van Roey, Leo Gommé 

vertegenwoordigd door Marcel Van Roey, Louis Janssens vertegenwoordigd door Marcel Van Roey, 

Ann Monsaert vertegenwoordigd door Luk Daniëls, BVBA Dr. Herman Nachtergaele, Nele 

Nachtergaele vertegenwoordigd door Herman Nachtergaele, Kristina Naeyaert vertegenwoordigd 

door Herman Nachtergaele, Natuur.koepel vertegenwoordigd door Herman Nachtergaele, Piet 

Sackesyn vertegenwoordigd door Marcel Van Roey, Marcel Van Roey (bestuurder klasse C), Johan 

Vandewalle 

Verontschuldigd : Monica Duerinck, Noet Decock, Paul Aerts 

 

1. Jaarverslag 2013 

In 2013 zijn er geen kapitaalsverschuivingen geweest. De CVBA kreeg wel een aantal vragen van 

aandeelhouders om aandelen terug te kopen, maar die terugkopen werden pas begin 2014 

afgerond.  

De op vorige AV aangekondigde aankoop van bijkomende PV-installaties is pas in de eerste helft 

van 2014 gebeurd, en is daardoor niet terug te vinden in de cijfers van 2013.  

De PV-installaties in eigendom van de vennootschap, produceerden in 2013 zoals verwacht. Er 

waren, behalve met de installatie in Halle (zie verder), enkel een paar kleine incidentjes te 

melden rond het functioneren van de installaties.  

In 2013 werd een administratieve inhaalbeweging gemaakt. Die liep door in 2014. Op 1 april was 

de administratieve achterstand helemaal weggewerkt.  

De vennootschap heeft in 2013 een omzet gedraaid zoals voorzien in het financieel plan, met 

name 140.000,72 euro aan Groene Stroom Certificaten en 14.335,15 euro aan stroomverkoop. In 



de balans vertaalt dit zich echter niet in het winstcijfer van 12.437,52 door een foute boeking in 

2012. De operationele winst bedraagt dan ook 63.377,48 euro. 

 

2. Productiecijfers 2013 

Installatie in Halle produceerde minder goed dan verwacht. Een interne kabel binnen het 

scholencomplex van Don Bosco blijkt te licht, waardoor de installatie op momenten voor hoge 

productie systematisch bleek uit te vallen. Probleem is ondertussen technisch uitgezocht en 

wordt voor eind juni 2014 opgelost zodat het in de zomer van 2014 niet meer opnieuw kan 

gebeuren.  

Ter info wordt ook de productie van de eerste vijf maanden van 2014 toegelicht. De cijfers zijn 

heel goed dankzij het schitterende weer in maart en april. Dit voorjaar is de installatie in Ekeren 

tijdig uitgevallen in mei. Dit werd snel opgemerkt en snel opgelost.  

 

3. Voorstel verdeling winsten 

De RvB stelt voor om een dividend uit te betalen van 2,5 %.  

 

4. Verslag van de revisor 

De revisor leest zijn verslag voor (zie bijlage) en bevestigt de correctheid van de neegrgelegde 

jaarrekening. 

 

5. Aanstellen bestuurders 

Steven Vanholme wordt voorgesteld als onbezoldigd bestuurder categorie A tot 12 juni 2015. Er 

zijn geen andere kandidaten.  

 

6. Stemmingen 

Goedkeuring jaarverslag, goedkeuring financieel verslag, kwijting van de bestuurders, besteding 

winsten en verkiezing van Steven Vanholme als bestuurder : telkens unaniem goedgekeurd. 

 

7. Aanstelling revisor 

Vermits de aanstelling van de revisor niet op de agenda staat, kan de AV niet beslissen over de 

aanstelling. De RvB zal hierover beslissen en dit op de volgende AV voorleggen ter bevestiging.  

 

8. Vragen 

Een aandeelhouder stelt vragen over de nieuw gekochte installaties. Eén installatie is al formeel 

aangekocht. Voor twee bijkomende installaties zal de aankoop voor eind juni formeel afgerond 

zijn. Het gaat over installaties in Haacht, Sint Denijs Westrem en Kortrijk, telkens op Don Bosco 



scholen. Dat betekent voor de vennootschap een forse uitbreiding van de productiecapaciteit 

met meer van 50 %. . De volledige productie van deze installaties voor 2014 wordt mee gekocht. 

Dit heeft een positieve inpakt op de omzet en de resultaten van de vennootschap in 2014. 


