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Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) : WIND MEE

(verkort) :

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheidRechtsvorm :

(volledig adres)
Zetel : Kruisbos (C) 12

2920 Kalmthout

OprichtingOnderwerp akte :

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris An SIBIET te Kapellen, vervangend haar ambtgenoot
geassocieerd notaris Luc Dejongh te Kalmthout, wettelijk belet, op 17 mei 2017 dat:
1° De Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MEGA WINDY, met zetel te 2920
Kalmthout, Kruisbos 12.  De vennootschap werd opgericht ingevolge akte, verleden voor notaris
Philippe Aerts te Essen vervangend zijn ambtgenoot geassocieerd notaris Luc Dejongh te Kalmthout,
wettelijk belet, op 27 november 2009. De oprichtingsakte werd gepubliceerd in de bijlagen van het
Belgisch Staatsblad van 12 december daarna onder nummer 0174406.  De vennootschap is
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen – Ondernemingsnummer 0821.015.522.
2° de heer DELCROIX Herman Felix Joannes, wonend te 2920 Kalmthout, Jos Tilborghsstraat
nummer 53.
3° de heer DEJONGH Josephus Gerardus Maria wonend te 2920 Kalmthout, Zwanenberg nummer
7.
4° de heer STEHOUWER Jan Pieter,  wonend te Nederland 3958 EJ Amerongen, Jachtlaan 9
5° de heer PHILIPPO Henk Julia Kris, wonend te 2920 Kalmthout, Kerkendijk nummer 14.
6° de heer PHILIPPO Jan Fernand Jef, wonend te 2920 Kalmthout, Vogelenzangstraat nummer 89. 
een Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, CVBA,  hebben opgericht,
onder de benaming WIND MEE.
De verschijners hebben ingetekend tot beloop van 100 % het kapitaal werd volstort
tot beloop van 100 %.
ZETEL  : De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2920 Kalmthout, Kruisbos (C)  nummer 12.
DOEL : De vennootschap heeft tot doel :
-/ de verwerving van coöperatief kapitaal voor de oprichting, de ontwikkeling van en de investering in
de productie en uitbating van elektriciteitsproductiemiddelen, zoals onder meer, maar niet beperkt tot,
windmolenparken en productiecentrales voor hernieuwbare energie (hierna “productiecentrale”).
-/ het verenigen van verbruiken van alternatieve, duurzame en hernieuwbare energie,
-/ de voorbereiding, opstelling en verspreiding van analyses en studies en hun resultaten met
betrekking tot het voorgaande, met in het bijzonder de mogelijkheid tot het verlenen van diensten,
zoals het opstellen van een energetisch bilan, inzake voormelde benuttiging van hernieuwbare
energiebronnen,
-/ de bevordering, de studie, de sensibilisering en de promotie van hernieuwbare energie in haar
diverse toepassingen en,
-/ het verstrekken van financiële middelen onder de vorm van kapitaal of vreemd vermogen aan
rechtspersonen die één van de doelstellingen zoals hiervoor vermeld, nastreven.
De vennootschap mag alle industriële, handels-, financiële-, roerende en onroerende verrichtingen
verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of
bevorderen.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze rechtstreeks noch
onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.  Zij mag zich borg stellen of
zakelijke of persoonlijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, en
dit in de meest ruime zin.

 *17312166*
Neergelegd
19-05-2017
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Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming
kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan
ermee samenwerken of fuseren.
DUUR : De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en begint te werken vanaf 17 mei 2017.
KAPITAAL : Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap wordt gevormd door het bedrag van
de door de vennoten onderschreven aandelen.  Het omvat een vast en een veranderlijk gedeelte, dit
laatste gedeelte zijnde niet onbeperkt.
Het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD
VIJFTIG EURO (18.550 €) en kan enkel worden verhoogd of verlaagd bij beslissing van de algemene
vergadering, die beraadslaagt en beslist op de wijze vereist voor een wijziging van de statuten.  Het
vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal wordt uitsluitend vertegenwoordigd door aandelen
van categorie A, zoals omschreven in artikel 6 van de statuten.
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is veranderlijk wat het bedrag betreft dat het vast
gedeelte te boven gaat.  Dit gedeelte varieert ingevolge de toetreding, de uittreding of de uitsluiting
van vennoten, van het bijnemen en terugnemen van aandelen en door alle gevallen van beëindiging
van het aandeelhouderschap van rechtswege.
Het veranderlijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door aandelen
van categorie B  zoals hieronder omschreven.
Met betrekking tot de aanpassing van het veranderlijk gedeelte van het kapitaal is geen wijziging van
de statuten vereist.  Ten aanzien van het veranderlijk gedeelte van het kapitaal wordt inzake een
kapitaalverhoging besloten door het bestuursorgaan bij gewone meerderheid van stemmen.
CATEGORIËN VAN AANDELEN : De aandelen van de vennootschap zijn ingedeeld in twee (2)
categorieën van aandelen :
-/ de aandelen van categorie A (hierna de “aandelen A” genoemd) met een nominale waarde van
achttien euro vijfenvijftig eurocent (18,55 €) elk, zijn voorbehouden aan de oprichters van de
vennootschap of aan andere personen die overeenkomstig artikel 11 of artikel 14.1 van deze
statuten aandelen A verwerven.  Het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal wordt
uitsluitend vertegenwoordigd door aandelen A. 
-/ de aandelen van categorie B (hierna de “aandelen B” genoemd) met een nominale waarde van
tweehonderdvijftig euro (250 €) elk, zijn voorbehouden aan de natuurlijke personen die als vennoot
door  het bestuursorgaan worden aanvaard overeenkomstig artikel 14.2 van deze statuten.   De
aandelen B vertegenwoordigen uitsluitend het veranderlijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal.
Behoudens andersluidende beslissing van het bestuursorgaan kan een vennoot B op een gegeven
ogenblik maximaal negentien (19) aandelen B bezitten of deze tot één of meer subcategorie(ën)
aandelen B behoren.
De aandelen B worden door het bestuursorgaan, ter gelegenheid van hun uitgifte, als volgt in
subcategorieën onderverdeeld.  Aan iedere subcategorie van aandelen B wordt ter gelegenheid van
de uitgifte van de eerste aandelen die tot deze subcategorie behoren, een welbepaalde
Productiecentrale door het bestuursorgaan toegewezen, waarvan het de naam zal dragen.  Het
kapitaal dat wordt volgestort op aandelen van een subcategorie van aandelen B wordt uitsluitend
aangewend voor investeringen in, en financieringen van, de aan deze subcategorie toegewezen
Productiecentrale.
De kosten verbonden aan de Productiecentrale worden toegewezen aan de betrokken subcategorie
aandelen B en een proportioneel deel van de algemene kosten van de vennootschap worden
toegerekend aan de desbetreffende subcategorie van aandelen B volgens de verdeelsleutel
vastgesteld in artikel 36 van deze statuten.  In de boekhouding en verslaggeving van de
vennootschap wordt een onderscheid gemaakt tussen de kosten verbonden aan de investering in, en
de financiering van, elke Productiecentrale.
Buiten de aandelen die een inbreng vertegenwoordigen, mag geen enkel ander soort effect,
ongeacht hun naam, worden uitgegeven die maatschappelijke rechten vertegenwoordigen of recht
geven op een deel van de winst.
OVERDRACHT VAN AANDELEN : Aandelen B kunnen niet worden overgedragen.
Aandelen A kunnen worden overgedragen aan andere vennoten of aan derden mits
voorafgaandelijke goedkeuring door het bestuursorgaan.
TERUGNEMING EN UITTREDING : Een vennoot mag alleen vanaf :

    •  het tweede (2de) jaar volgend op het jaar waarin hij aandelen heeft verworven de terugneming
van deze aandelen vragen.  Voor een vennoot B is terugneming enkel mogelijk indien deze
betrekking heeft op alle aandelen binnen een bepaalde subcategorie aandelen B, onverminderd de
mogelijkheid om desgevallend vennoot te blijven binnen één of meer andere subcategorieën B. 
Indien een vennoot overeenkomstig voormelde bepaling een terugneming vraagt van al zijn
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aandelen treedt hij uit.
Terugneming van aandelen alsmede volledige uittreding kan enkel plaatsvinden gedurende de eerste
zes maanden van het betrokken boekjaar.  Een verzoek tot uittreding of terugneming tijdens de
laatste zes maanden van het boekjaar heeft pas uitwerking in het daaropvolgende boekjaar.
Het verzoek tot terugneming of uittreding geschiedt per aangetekende brief of per elektronische post
gericht aan het bestuursorgaan van de vennootschap.  Ze heeft enkel uitwerking op de dag waarop
het bestuursorgaan dit verzoek aanvaardt. 
ALGEMENE VERGADERING : De jaarvergadering zal gehouden worden op 15 mei te 20 uur.
AANWEZIGHEIDSLIJST: Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de
vennoten binnen de in de oproeping vermelde termijn aan het bestuursorgaan hun inzicht te kennen
geven de algemene vergadering bij te wonen, indien het bestuursorgaan dit in de oproeping vereist.
BESTUUR : De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan samengesteld uit minstens 3
en maximum 6 leden die worden benoemd door de algemene vergadering van de vennoten.  De
benoeming van een bestuurder treedt eerst in werking nadat hij zijn functie heeft aanvaard.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die wordt belast met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
De duur van de opdracht van bestuurder mag de termijn van 6 jaar niet overschrijden.  Indien het
aantal bestuurders, om welke reden ook gedaald is beneden het wettelijk of statutair minimum aantal
bestuurders en zolang de algemene vergadering de vacature niet opvult, blijven de bestuurders,
waarvan de opdracht is verstreken, in functie.
De vennoten die aandelen A aanhouden en die aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de algemene
vergadering hebben het recht om aan de algemene vergadering kandidaten voor te dragen voor de
invulling van de helft plus één van de bestuursmandaten.  Bij gebrek aan eensgezindheid tussen de
vennoten A, beslissen ze bij meerderheid van stemmen verbonden aan de aandelen van de
categorie A waarmee ze deelnemen aan de algemene vergadering.
De meerderheid van de vennoten, die aandelen B aanhouden en die aanwezig of vertegenwoordigd
zijn op de algemene vergadering, heeft het recht om aan de algemene vergadering kandidaten voor
te dragen voor de invulling van de overige bestuursmandaten.  De kandidaat – bestuurders
voorgedragen door de vennoten die aandelen B aanhouden, dienen eveneens vennoot te zijn op het
ogenblik van hun voordracht en gedurende de volledige looptijd van hun bestuursmandaat, tenzij
indien ze werden voorgedragen door de vennoten die aandelen A aanhouden.  Er kunnen geen twee
vennoten die aandelen van dezelfde subcategorie van aandelen B aanhouden, zetelen in de raad
van bestuur.  Indien de betrokken bestuurder geen aandelen B van de vennootschap meer aanhoudt,
is hij van rechtswege ontslagnemend.  Indien twee bestuurders, tengevolge van een verwerving van
aandelen B na hun benoeming, aandelen in dezelfde subcategorie van aandelen B aanhouden, is de
eerstbenoemde van rechtswege ontslagnemend.
Wanneer niet alle mandaten worden ingevuld, worden de openstaande mandaten ingevuld op
voordracht van de vennoten die aandelen A aanhouden.
Alle bestuurders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de algemene vergadering beslissend
met een gewone meerderheid en een meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde
vennoten A.
Ieder lid van het bestuursorgaan kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan het
bestuursorgaan.
BESTUURSBEVOEGDHEID : Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van
alle handelingen waarvoor volgens de statuten of de wet alleen de algemene vergadering bevoegd
is.
Het bestuursorgaan kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen vennoot of bestuurder is, het
geheel of een gedeelte van zijn bevoegdheden voor bijzondere of bepaalde aangelegenheden
opdragen.
VERTEGENWOORDIGHEIDSBEVOEGDHEID : De vennootschap wordt in al haar handelingen, met
inbegrip van de vertegenwoordiging in recht, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders,
waarvan minstens één is benoemd op voordracht van de vennoten A, die ten aanzien van derden
geen bewijs van een voorafgaande beslissing of volmacht van het bestuursorgaan moeten leveren.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers
handelend binnen de grenzen van hun opdracht.
BOEKJAAR : Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
WINSTVERDELING: De gerealiseerde winst wordt als volgt bestemd :

    •  Jaarlijks wordt van de netto – winst vermeld in de jaarrekening een bedrag van 5%
voorafgenomen tot vorming van een wettelijke reserve – deze voorafneming is niet meer verplicht
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wanneer het reservefonds 1/10de van het geplaatste kapitaal bereikt,
    •  Na de vorming van de wettelijke reserve keert de algemene vergadering ene eerste dividend uit
aan de vennoten B, met dien verstande dat de aandelen B van elke subcategorie uitsluitend recht
hebben op een dividend dat wordt uitgekeerd uit de opbrengsten uit de Productiecentrale wanneer
de subcategorie werd genoemd – de kosten die specifiek eigen zijn aan een bepaalde subcategorie
aandelen B of ene bepaalde Productiecentrale, komen enkel in mindering op de opbrengsten
bestemd voor de aandelen van deze subcategorie aandelen B – de algemene kosten van de
vennootschap worden gelijk verdeeld overeenkomstig de verdeelsleutel vastgelegd door het
bestuursorgaan overeenkomstig artikel 36 van deze statuten,
    •  Na de betaling van een eerste dividend kan de algemene vergadering beslissen een
beschikbare reserve te vormen,
    •  Het eventueel daarna overblijvend saldo wordt onder de vorm van ene tweede dividend
toegekend aan de vennoten A.
Indien het batig saldo niet voldoende is om het eerste dividend waarvan hierboven sprake uit te
keren, dan behouden de betrokken vennoten in de daaropvolgende jaren hierop hun recht.  De
eventuele beschikbare reserves kunnen bij beslissing van de algemene vergadering onder de vorm
van dividenden worden verdeeld onder de vennoten.
Het dividend per aandeel mag in geen geval hoger zijn dan het bedrag dat is vastgesteld conform het
Koninklijk Besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de
nationale groeperingen van coöperatieve vennootschap en van de coöperatieve vennootschappen
voor de Nationale Raad voor de Coöperatie.  De bestuursraad zal dit bedrag elk jaar bekendmaken
op de website van de vennootschap.
De eventueel toe te kennen ristorno mag aan de vennoten alleen worden uitgekeerd naar rato van de
verrichtingen die zij met de vennootschap hebben gedaan.
Niet geïnde dividenden verjaren ten gunste van de vennootschap door verloop van 5 jaar vanaf de
datum van inbetalingstelling.
ONBINDING EN VEREFFENING  :
Vereffening.
In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de
vereffening door één of meer vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering.  De
vereffenaar(s) treden/treedt slechts in functie na bevestiging van hun/zijn benoeming door de
voorzitter van de rechtbank van koophandel.  Bij gebreke van benoeming van (een) vereffenaar(s),
worden de leden van het bestuursorgaan als vereffenaars beschouwd ten aanzien van derden.
De vereffenaars vormen een college.  Te dien einde beschikken/beschikt de vereffenaar(s) over de
meest uitgebreide machten overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.
De vereffenaar(s) zijn/is gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen telkens wanneer de
vennoten die 1/5de van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen het vragen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaar(s).
Verdeling.
Na betaling van de schulden en kosten van de vennootschap zal het saldo eerst worden aangewend
voor de terugbetaling van de stortingen uitgevoerd voor de volstorting van de aandelen.  Het saldo
wordt gelijk verdeeld tussen de aandelen.
Het bestuursorgaan en de vereffenaar(s) aangesteld door de algemene vergadering zullen over de
bestemming van het saldo een voorstel doen aan de algemene vergadering, die zelf over de
afsluiting van de vereffening zal beslissen.  Het eventuele saldo van de vereffening dient te allen tijde
aangewend worden rekening houdend met de doelstellingen van de vennootschap.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten leggen de vereffenaars het plan van verdeling van de
activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van
het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
Alle rechten en vorderingen van de gewezen vennoten of hun rechthebbenden, aangaande hun
maatschappelijke rechten of de vereffening van hun aandeel, vervallen door verloop van twee (2)
jaar na beëindiging van het lidmaatschap of door verloop van drie maanden na de sluiting van de
vereffening, in geval van ontbinding van de vennootschap.  Sluiting van de vergadering gebeurt bij
aangetekend schrijven gericht aan het bestuursorgaan.
BENOEMING BESTUURSORGAAN :
Het aantal bestuurders is bepaald op drie (3).  Worden in hun hoedanigheid van bestuurder
aangesteld voor een periode van 6 jaar, op voorstel van de vennoten A :
-/ de heer Jan Pieter STEHOUWER voornoemd,
-/ de heer DELCROIX Jef Franciscus Maria, geboren te Brasschaat op 11 juni 1974,  wonende te
2920 Kalmthout, Essensteenweg 88
-/ de heer MATHIJSSEN Adrianus Josephus, geboren te Baarle – Hertog op 30 januari 1944, 
wonend te 2920 Kalmthout, Kapellensteenweg 70 – 0005.
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Hun mandaat zal kosteloos worden uitgevoerd.
De benoeming van bestuurder heeft uitwerking op de dag van de verkrijging van de
rechtspersoonlijkheid van de vennootschap.
Benoeming commissaris(sen) :
De aanstelling van de commissaris en de taakomschrijving van de commissaris wordt opgedragen
aan een bij een eerstvolgende vergadering te bepalen persoon.
Behoudens herbenoeming zal de opdracht van de commissaris eindigen onmiddellijk na de gewone
algemene vergadering volgend op de afsluiting van het derde boekjaar van de vennootschap.
Voorzitter van het bestuursorgaan :
De hiervoor vernoemde bestuurders, aanwezig of vertegenwoordigd, verklaren met eenparigheid van
stemmen volgende beslissingen te nemen :
-/ wordt in hoedanigheid van voorzitter van het bestuursorgaan voor de ganse duur van zijn mandaat
als bestuurder benoemd : de heer Jan Pieter Stehouwer voornoemd.
De benoeming van bestuurder heeft uitwerking op de dag van de verkrijging van de
rechtspersoonlijkheid van de vennootschap.
EERSTE BOEKJAAR :
Het eerste boekjaar zal op de dag van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid van de
vennootschap aanvangen en eindigen op 31 december 2018.
EERSTE JAARVERGADERING :
De eerste gewone algemene vergadering zal plaatsvinden de 15de mei 2020 om 20 uur .
VOLMACHT  :
Bijzondere volmacht wordt verleend, met recht van indeplaatsstelling :

    1.  Het ondernemingsloket ACERTA, Sneeuwbeslaan 20, 2610 Wilrijk, voor het vervullen van alle
administratieve formaliteiten voor de inschrijving, wijziging en/of schrapping in de Kruispuntbank van
de Ondernemingen en alle andere administratieve formaliteiten in verband met de aanvraag,
wijziging vestigingsgetuigschriften en dergelijke,
    2.  Aan accountantskantoor TBW ACCOUNTANTS BVBA te 2920 Kalmthout, Driehoekstraat 48
teneinde eventuele inschrijving van deze vennootschap te vorderen als belastingplichtige bij de BTW
en tot het vervullen van alle voorschriften en formaliteiten ten opzichte van alle fiscale en
administratieve diensten.
 
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
 
 
Notaris An SIBIET te Kapellen, vervangend haar ambtgenoot geassocieerd notaris Luc Dejongh te
Kalmthout wettelijk belet.
 
Werden gelijktijdig neergelegd: een uitgifte van de akte + onderhandse volmacht.
 
Dit uittreksel werd neergelegd vóór registratie, met als enig doel de neerlegging ter griffie van de
rechtbank van koophandel voor publicatie in het Belgisch Staatsblad.
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