
Verslag Algemene Vergadering cvba Energie voor meer natuur 

Dinsdag 19 mei 2015 

Aanwezige A-aandeelhouders :  

Piet Van Poucke 

Aanwezige B-aandeelhouders : 

Natuurpunt Antwerpen Noord vzw, Natuurpunt Gent vzw,  Natuur.koepel vzw 

Aanwezig C-aandeelhouders :  

Luk Daniëls, Marie-Paule Deneve, Sara Hofman, Maria Jamaer, Herman Nachtergaele, 

Natuur.koepel vzw, Natuurpunt Gent vzw, Ingeborg Op den Camp,  Mathias Pittoors, 

Geert Pouliart, Martine De Bruycker, Monique Duerinck, Marleen Brynaert, Liesbet 

Vanderwegen, Stefan Van Lani 

Er waren 389 stemmen aanwezig of vertegenwoordigd 

Boekhouder :  Coert Van den Heuvel (Boekhoudkantoor Seeuws bvba) 

Revisor : André Clybouw (Clybouw Bedrijfsrevisoren Burg BVBA) 

 

Willy Ibens licht de werking van de cvba in 2014 toe. De bestaande installaties produceerden 

zoals verwacht. De installatie op de Don Bosco School in Halle produceerde veel beter dan in 

2013, door de technische ingrepen die werden uitgevoerd. In Ekeren was er een beperkt 

productieverlies als gevolg van een stroompanne.  

Er werden 3 nieuwe, reeds werkende installaties aangekocht bij Linea Trovata Suntec NV. 

Die werden eerder in het kader van het Don Bosco-project gerealiseerd, maar waren nog 

niet aangekocht door EVMN cvba. Hiervoor waren bijkomende middelen nodig in de vorm 

van een leasing bij Belfius Lease NV . Daarvoor werden éénmalige dossierkosten in rekening 

gebracht.   Er werden ook bijkomende kosten gemaakt voor de screening van de nieuw 

aangekochte  installaties. 

  



 

PRODUCTIE (# GROENESTROOMCERTIFICATEN 
2013 &2014) 

Grootte 
installatie 

Verwachte 
prod./jaar 

Reële prod. 
2013 

Reële prod. 
tot 

31122014 

Installaties in eigendom sinds de opstart van de 
cvba (kWp) (MWh) (MWh) (MWh) 

DON BOSCO HALLE (Leniksesteenweg)  212 182 152 175 

DON BOSCO HOBOKEN  11 9 9 9 

DON BOSCO KORTRIJK (Sporthal) 11 9 9 9 

DON BOSCO DiILBEEK (Konijnberg Kleuter)   11 9 9 9 

DON BOSCO WILRIJK (Valkenveld)  11 9 9 9 

DON BOSCO HEVERLEE   11 9 9 9 

DON BOSCO HALLE (Van Beverenstraat)  11 9 9 9 

DON BOSCO WIJNEGEM - BASISSCHOOL - 77B 11 9 9 9 

DON BOSCO WIJNEGEM Internaat - 77C 28 24 24 24 

DON BOSCO WIJNEGEM Rusthuis - 77A 11 9 9 9 

DON BOSCO DILBEEK (Stationsstraat)  11 9 9 9 

DON BOSCO GENK 40 34 35 44 

Huis Patria 1 ASSEBROEK (BRUGGE)  11 9 9 9 

Huis Patria 2 ASSEBROEK (BRUGGE)  6 5 5 5 

Natuurpunt EKEREN  130 106 106 99 

Jeugdhuis Styx PEER  11 9 9 9 

Totaal 'oude' installaties 537 450 421 446 

    100% 94% 99% 

          

Nieuw aangekochte installaties in 2014         

DON BOSCO HAACHT 157 133 - 144 

DON BOSCO KORTRIJK (Groot) 106 90 - 91 

DON BOSCO ST. DENIJS WESTREM 88 75 - 78 

          

Totaal nieuwe installaties 351 298   313 

    100%   105% 

          

Totaal alle installaties 888 748   759 

    100%   101% 

 

Naar aanleiding van berichten in de media over mogelijke misbruiken met GSC heeft de 

vennootschap  zich ervan vergewist  dat er geen fraude mogelijk was met haar installaties. 

In overleg en met akkoord van de revisor werden de volledige kosten van de nieuwe 

installatie geactiveerd.   



De revisor is van oordeel dat de onderneming tot rijpheid is gekomen en een winstgevende 

situatie heeft bereikt. Hierdoor is er opnieuw de mogelijkheid om een dividend uit te betalen 

aan de aandeelhouders zonder  de toekomstige verplichtingen van de vennootschap in het 

gedrang te brengen.   

De Raad van bestuur stelt voor om een dividend van 2,5 % uit te betalen. Dat laat voor de 

vennootschap voldoende ruimte om de nodige reserves aan te leggen. De uitbetaling van de 

dividenden zijn voorzien vanaf 15 augustus 2015.  

De Raad van Bestuur stelt voor om 15.000 euro ter beschikking te stellen aan Natuurpunt 

beheer vzw cfr de doelstellingen van de vennootschap.   

De vennootschap gaat in 2015 op zoek naar nieuwe investeringsmogelijkheden (bijkomende 

zonne-installaties, eventueel  participatie in  een windmolenproject). In het financieel beleid 

wordt een voorzichtige politiek gehanteerd om zo weinig mogelijk risico’s te lopen bij 

mogelijke politieke beslissingen die financiële consequenties kunnen hebben op het 

rendement van de investeringen. 

De mandaten van de volgende bestuurders zijn vervallen op 12 juni 2015 : 

Bestuurders Klasse A : 

Piet van Poucke 

Wim Samyn 

Bestuurders klasse B : 

Natuur.koepel vzw – vertegenwoordigd door Herman Nachtergaele 

Natuurpunt Antwerpen noord vzw – vertegenwoordigd door Cornelius Ibens 

Natuurpunt Gent vzw – vertegenwoordigd door Arne Van Renterghem 

Bestuurders klasse C : 

Marcel van Roey 

Geen van de bestuurders heeft zijn ontslag aangeboden.  Alle huidige bestuurders wensen 

hun mandaat verder te zetten.  Er zijn geen nieuwe kandidaat bestuurders.   

Vragen 

Een aandeelhouder wil zicht krijgen op welke inkomsten gehaald worden uit GSC en welke 

uit stroomverkoop.  

Antwoord : opbrengst verkoop elektriciteit : 14.335 euro, opbrengst GSC : 170.041 euro 

Een aandeelhouder vraagt hoe lang de leasing loopt. 

Antwoord : 11,5 jaar. 

Een aandeelhouder vraagt waarom de jaarrekening 2013 niet is neergelegd.  



Antwoord : Ze moet nog neergelegd worden. Er ontbreekt nog een document van de revisor  

om ze te kunnen neerleggen. Dit zal op korte termijn worden opgelost.. 

Een aandeelhouder stelt voor om beschikbare middelen toch te investeren in projecten, bv. 

batterijen om stoom tijdelijk op te slaan.  

Antwoord : Verschillende scenario’s om bijkomend te investeren worden bekeken. 

 

Stemmingen 

Het werkingsverslag,  de voorgelegde jaarrekeningen,  het voorgestelde dividend,  de gift 

aan Natuurpunt beheer vzw en de herbenoeming van de bestuurders voor een nieuw 

mandaat (3 jaar) worden unaniem goedgekeurd. 

Aan de bestuurders wordt kwijting verleend. 


