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Ondernemingsnr : 0676926475
Naam
(voluit) : Stroomvloed

(verkort) : Stroomvloed
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Roombaardstraat 18
 : 9810 Nazareth

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve
vennootschap STROOMVLOED, met zetel te 9810 Nazareth, Roombaardstraat 18
(ondernemingsnummer 0676.926.475), opgesteld op 11 juni 2022 door notaris Stéphane Vander
Eecken, met standplaats te Gent (5e kanton), die het notarisambt uitoefent in de besloten
vennootschap “Vander Eecken, Claeys Bouuaert, De Prest en De Smet, geassocieerde notarissen”,
met zetel te Gent, Franklin Rooseveltlaan 23.
De volgende vaststellingen werden gedaan en volgende besluiten genomen:
 
1. Vaststelling dat door de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
(hierna “WVV”) de vroegere CVBA automatisch een CV is geworden.
2. Vaststelling dat het vast en variabel gedeelte van het kapitaal, evenals de reserves, samen €
730.924,12, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogen.
3. Beschikbaar maken van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten om deze in overeenstemming te brengen met het WVV,
met onder meer

            1.  Afschaffing van de categorieën A en B aandelen;
            2.  Opname regels betreffende belangenconflicten
            3.  Wijziging aanwezigheidsquorum bij buitengewone algemene vergaderingen
waarvan hieronder het uittreksel:
a) Rechtsvorm: coöperatieve vennootschap
b) Naam: Stroomvloed
c) Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
d) Duur: De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
e) Boekjaar: van 1 januari tot 31 december.
f) Aandelen: De vennootschap geeft één soort aandelen uit.
De uitgifteprijs van deze aandelen bedraagt tweehonderdvijftig euro (€ 250) per aandeel.
Per vennoot wordt minstens één (1) aandeel en maximum honderd (100) aandelen onderschreven.
Aandelen worden volledig volstort.
In de loop van haar  bestaan van de vennootschap kunnen steeds bijkomende aandelen uitgegeven
worden bij besluit door het bestuursorgaan, dat tevens de uitgifteprijs bepaalt.  Jaarlijks zal het
bestuursorgaan de uitgifteprijs aan de hand van een verslag verantwoorden op de algemene
vergadering.
Als vergoeding voor de inbrengen van de vennoten worden aandelen uitgegeven.
De inschrijving, onder de voorwaarden bepaald in deze statuten, op opnieuw uit te geven aandelen
voor vennoten of kandidaat-vennoten die voldoen aan de vereisten om vennoot te worden, vereist
geen statutenwijziging.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
g) Bestemming winst – reserve : Op voorstel van het bestuursorgaan kan de algemene vergadering
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zich uitspreken over de bestemming van het saldo van de nettowinst, waarbij onderstaande regels
moeten gerespecteerd worden:
1. Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief negatief is of het ten gevolge van de uitkering
dreigt te worden.
2. Tevens zal het bestuursorgaan bij een uitkering volgens haar redelijk oordeel nagaan of de
vennootschap haar schulden zal kunnen betalen die in de periode van minstens 12 maanden na de
uitkering opeisbaar worden.
3. Een saldo kan uitgekeerd worden als een dividend op het gestorte bedrag van de aandelen. Het
rechtstreekse vermogensvoordeel dat de vennootschap onder de vorm van een dividend aan de
vennoten uitkeert, zal niet hoger zijn dan de rentevoet vastgesteld door de Koning ter uitvoering van
artikel 1, §2, 6° van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1962.
4. Een gedeelte van de jaarlijkse inkomsten wordt gereserveerd voor informatieverstrekking aan en
opleiding van de vennoten, zowel huidige als potentiële, of het grote publiek.
5. Het overschot kan worden toegewezen aan het reservefonds of kan (deels) overgedragen worden
naar het volgend boekjaar.
h) Verdeling na vereffening van de vennootschap : Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen wordt het netto
actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
De teruggave  wordt evenwel beperkt tot de oorspronkelijke inbrengwaarde. Het vermogen dat dan
overblijft krijgt door een beslissing van de algemene vergadering een bestemming naar een
organisatie die zo nauw mogelijk aansluit bij het voorwerp en de coöperatieve waarden van de
vennootschap.
i) Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan dat samengesteld is uit
minimum drie (3) en maximum zeven (7) bestuurders, allen natuurlijke personen, die de
hoedanigheid van vennoot hebben.
De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan waarvan de leden aangeduid worden
door de algemene vergadering met een drie vierde (3/4de)  meerderheid van stemmen.
De bestuurders kunnen worden gekozen middels coöptatie, zoals voorzien in artikel 22 van deze
statuten. De coöptatie dient te worden bekrachtigd door de eerstvolgende algemene vergadering.
De algemene vergadering stelt de duur van het mandaat vast, zonder dat dit een termijn van zes jaar
mag overschrijden. Bestuurders zijn herkiesbaar.
j) Bevoegdheden en vertegenwoordiging :
Het bestuursorgaan bezit de meest uitgebreide bevoegdheden om alles te doen wat nodig of nuttig is
om het voorwerp van de vennootschap te verwezenlijken. Alles wat niet expliciet door de wet of de
statuten wordt voorbehouden aan de algemene vergadering behoort tot haar bevoegdheid.
De vennootschap zal jegens derden in akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van
een openbaar ambtenaar of een ministerieel officier vereist is, en in rechte, geldig vertegenwoordigd
zijn door twee (2) bestuurders.
De  vennootschap wordt bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere volmachthouders.
k) Voorwerp: De vennootschap zal onder andere volgende activiteiten uitoefenen: 

    1.  De opwekking, aankoop en verkoop en opslag van alle vormen van  hernieuwbare energie
zoals bijvoorbeeld windenergie, zonnepanelen en biomassa;
    2.  Realisatie van energiebesparing of het leveren van energie-gerelateerde diensten, energie-
efficiënte toepassingen zoals warmtekrachtkoppeling en warmtenetten;
    3.  De promotie van de opwekking en het gebruik van hernieuwbare energie;
    4.  De werving van financiële middelen voor de financiering van eigen projecten voor de oprichting,
en ontwikkeling, in samenwerking met de oprichters, van ondernemingen werkzaam in de sector van
hernieuwbare energie;
    5.  Het verenigen van verbruikers van hernieuwbare energie;
    6.  De bevordering, de studie, de sensibilisatie, de promotie en de animatie van hernieuwbare
energie in zijn diverse toepassingen.
Ter realisatie van haar voorwerp kan de vennootschap:

    •  samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks,
belangen nemen in andere ondernemingen en/of organisaties;
    •  zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van
derden borgstellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven;
    •  optreden als bestuurder, volmacht drager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen of ondernemingen;
    •  alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in
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rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar coöperatief doel of voorwerp of welke van aard
zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij heeft in  het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtsreeks of onrechtstreeks
geheel of ten dele vergemakkelijken.
l) Jaarvergadering: De jaarvergadering wordt telkens gehouden op de tweede zaterdag van de
maand juni om 10 uur. Deze vergadering neemt kennis van het jaarverslag en, in voorkomend geval,
van het verslag van de commissaris(sen), bespreekt de jaarrekening en hecht er haar goedkeuring
aan, zij verleent - bij aparte stemming - kwijting aan de bestuurders en eventuele commissaris(sen),
gaat over tot de herbenoeming of tot de vervanging van de uittredende of ontbrekende bestuurders
en eventuele commissaris(sen) en neemt al de besluiten in verband met de andere punten die
voorkomen op de agenda.
5. Aanneming van een nieuw Intern reglement.
6. Vaststelling van de zetel van de vennootschap te 9810 Nazareth, Roombaardstraat 18.
7. Volmacht werd aan ondergetekende notaris gegeven om de gecoördineerde statuten te
ondertekenen en neer te leggen.
8. Machtiging van het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
9. Volmacht administratieve formaliteiten: De vergadering gaf volmacht aan het accountantskantoor
STUYTS ACCOUNTING & TAX BV met zetel te 8200 Brugge, Koningin Astridlaan 2A, ingeschreven
in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0405.272.631, evenals aan alle
bedienden en aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met de bevoegdheid om alleen
op te treden, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake BTW, bekendmaking in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, de kruispuntbank voor ondernemingen, het
ondernemingsloket, fiscale administraties, het UBO-register, de registratiecommissie, de
erkenningscommissies en de sociaalrechterlijke instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen
en schrappingen van deze inschrijvingen.
De beschrijving van de administratieve verplichtingen en bevoegdheden is louter exemplatief en niet
beperkend.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Stéphane Vander Eecken
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten
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