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Ondernemingsnummer :
Benaming : (voluit) : VLASKRACHT

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)

Nelson Mandelaplein 2
8500 Kortrijk

Onderwerp akte : Oprichting

Uit een akte verleden voor Notaris Frederic OPSOMER, te Kortrijk, op 6 september 2018 blijkt dat:
1. De heer DESMET Chris Cyrille Jules Germain, geboren te Kortrijk op 16 november 1956,
wonende te 8500 Kortrijk, Ten Akkerdreef 99.
2. De heer STORME Wim Karel Daniël, geboren te Zwevegem op 1 november 1966,  wonende te
8500 Kortrijk, Senator Coolestraat 2.
3. De heer VERHELLEN Mario Rudolf Christiaan, geboren te Waregem op 9 november 1971,
wonende te 8790 Waregem, Stuifkouter 20.
4. De heer AWOUTERS Philippe Jan Louis, geboren te Beerse op 15 juni 1972, wonende te 8560
Wevelgem, Noordkouter 35.
5. De heer IDE Renaat Lieven Adiel, geboren te Tielt op 1 april 1980,  wonende te 8550 Zwevegem,
Ommegangstraat 51.
6. De heer MATHIJS Michel Guy Anna, geboren te Eeklo op 15 november 1982, wonende te 8500
Kortrijk, Elfde-Julilaan 116.
7. De heer ZULIANI Matthias Pierre Philippe Paul, geboren te Kortrijk op 11 oktober 1984,   wonende
te 8540 Deerlijk, Oudenaardse heerweg 162.
8. De heer DOLPHENS Wouter Raoul, geboren te Kortrijk op 27 mei 1989, wonende te 8583
Avelgem, Doorniksesteenweg 408.
een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht:
NAAM: Vlaskracht
ZETEL: 8500 Kortrijk, Nelson Mandelaplein 2 (Hangaar K op Kortrijk Weide)
DOEL:
De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland:
- Het verenigen van burgers in hun streven naar (een rechtvaardige overgang naar) een duurzame
en klimaatneutraal samenleving, en het bewust maken van burgers van deze uitdagingen;
- Het verwerven van financiële middelen om deze aan te wenden voor investeringen in hernieuwbare
energieproductie en grondstoffen daartoe;
- De opwekking en het gebruik van duurzame energie te promoten;
- De verbruikers van deze vorm van energie te verenigen;
- De opwekking, aankoop en verkoop, van hernieuwbare energie;
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of
op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk
doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk doel te bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief. De vennootschap mag in België en in het buitenland alle
commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende activiteiten verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
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De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
DUUR: . De vennootschap wordt opgericht voor onbeperkte duur.
KAPITAAL:
Het maatschappelijk kapitaal is veranderlijk, met uitzondering van het in het volgend lid vastgesteld
vast gedeelte.
Het vast gedeelte van het kapitaal bedraagt twintig duizend euro (€ 20.000,00) en is
vertegenwoordigd door tachtig (80) A aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één
/ tachtigste (1/80ste) van het vast gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigen.
Bij de oprichting werd door de oprichters 20.000,00EUR gestort, zodat het vast kapitaal volledig
volstort is.
BESTUUR EN TOEZICHT:
Artikel 18: De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit minstens
drie (3) leden en maximum negen (9) leden, al dan niet vennoten, allen natuurlijke personen,
verkozen onder de vennoten door de algemene vergadering.
De duur van het mandaat van een bestuurder is drie (3) jaar. Het mandaat eindigt op een jaarlijkse
vergadering die de jaarrekeningen goedkeurt voor het voorgaande boekjaar.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Hij kan ten allen tijde door de algemene vergadering ontslagen worden.
Ingeval van ontslag of overlijden, mogen de overblijvende bestuurders, in afwachting van de
benoeming van een nieuwe bestuurder door de volgende algemene vergadering, een voorlopige
plaatsvervanger benoemen.
Het mandaat van de bestuurders is niet bezoldigd. Als de bestuurders een opdracht vervullen met
bijzondere of vaste prestaties, mag hiervoor een vergoeding worden toegekend. Deze vergoeding
mag in geen geval een participatie in de vennootschapswinst zijn.
Binnen acht dagen na hun benoeming moeten de bestuurders ter griffie van de rechtbank van
koophandel een uittreksel voorleggen uit de akte waarin hun bevoegdheid wordt vastgesteld en die
hun handtekening draagt.
Artikel 19 :
Zijn er meer dan twee bestuurders, dan vormen zij een raad van bestuur.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter, bij gewone
meerderheid van stemmen.
Artikel 21:
Het orgaan van bestuur heeft, naast de door de onderhavige statuten verleende bevoegdheden, de
meest uitgebreide bestuurs- en beslissingsmacht die past in het kader van het doel van de
vennootschap.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van beheer en beschikking uit te voeren ter
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor
volgens de wet of deze statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het kan meer bepaald alle goederen van de vennootschap, zowel roerende als onroerende, in huur
nemen of geven, verwerven en vervreemden; leningen aangaan, behalve door uitgifte van obligaties;
het vermogen van de vennootschap in pand geven of met een hypotheek bezwaren; met afstand van
hypotheek, voorrecht en vordering tot ontbinding, zelfs zonder dat bewijs van de betaling wordt
geleverd, vrijstelling of opheffing verlenen van hypothecaire en andere inschrijvingen,
overschrijvingen, beslag en andere belemmeringen; in rechte optreden namens de vennootschap, zij
het als eiser of als verweerder; dadingen aangaan en de belangen van de vennootschap op enigerlei
wijze op het spel zetten.
Het maakt het ontwerp van huishoudelijk reglement op.
Afgezien van de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en
toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken verdelen onder elkaar.
Beslissingen van de raad van bestuur worden bij meerderheid genomen en genotuleerd. De agenda
van de raad van bestuur wordt vooraf verspreid onder al haar leden.
Artikel 22
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap onder zijn verantwoordelijkheid
toevertrouwen aan één of meerdere bestuurders, die de titel van gedelegeerd bestuurder voeren. Hij
kan de leiding van de vennootschap ook geheel of gedeeltelijk delegeren aan een of meer directeurs,
die al dan niet de hoedanigheid van bestuurder hebben. Hij kan voor welbepaalde opdrachten
bevoegdheden verlenen aan derden, die hij daarvan op de hoogte stelt. De raad van bestuur bepaalt
de vergoeding verbonden aan die delegaties.
De enige bestuurder of twee samen handelende bestuurders beschikken mutatis mutandis over
dezelfde delegatiemacht.
Artikel 23
Voor alle akten en handelingen, al dan niet voor de rechtbank, zal de vennootschap geldig
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vertegenwoordigd zijn door minstens twee bestuurders, die over een beslissing of volmacht van de
raad van bestuur moeten beschikken. Voor verrichtingen van dagelijks bestuur die geen financieel
engagement inhouden en die nodig zijn om een vlot bestuur toe te laten, volstaat de
vertegenwoordiging door twee bestuurders.
Één bestuurder volstaat in geval van financiële handelingen tot vijfhonderd euro (€ 500,00). Bij
hogere bedragen zijn twee bestuurders vereist, evenals bij rechtshandelingen.
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 26:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks bijeengeroepen in de zetel van de vennootschap of
op een andere plaats vermeld in de uitnodigingen, op een zaterdag vóór 15 mei van het jaar volgend
op het boekjaar.
De algemene vergaderingen worden gehouden ten zetel van de vennootschap of op elke andere
plaats in de bijeenroepingbrieven aangeduid.
Artikel 28:
Alle vennoten hebben in de algemene vergadering gelijk stemrecht in alle aangelegenheden.
Elk vennoot heeft ongeacht zijn aandelen één stem.
Iedere vennoot heeft één stem ongeacht zijn aantal deelbewijzen. Elke vennoot kan slechts één
andere vennoot vertegenwoordigen. De volmacht moet bovendien schriftelijk zijn. Sterkmaking voor
een afwezige vennoot en handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamlening zijn niet geoorloofd.
Een A aandeelhouder kan zowel een A als een B aandeelhouder vertegenwoordigen, maar een B
aandeelhouder kan enkel een B aandeelhouder vertegenwoordigen.
Met uitzondering van de wettelijk bepaalde gevallen, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen en ongeacht het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde vennoten.
Het stemmen gebeurt door handopsteking of bij naamafroeping, tenzij de vergadering daarover
anders beslist.
Wanneer over de benoeming van de bestuurders en commissarissen wordt gestemd, gebeurt dit in
principe bij geheime stemming.
Wanneer de vergadering moet beslissen over een statutenwijziging, kan zij slechts rechtsgeldig
beraadslagen indien de uitnodigingen de onderwerpen van de beraadslagingen vermelden en indien
degenen die de vergadering bijwonen, ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen.
Is aan deze laatste voorwaarde niet voldaan, dan wordt binnen de veertien dagen een nieuwe
vergadering bijeengeroepen met dezelfde agenda en deze kan rechtsgeldig beraadslagen ongeacht
het aantal vertegenwoordigde aandelen. Een besluit wordt ter zake slechts rechtsgeldig genomen
met drie vierde van de rechtsgeldig uitgebrachte stemmen. Ongeldige stemmen en onthoudingen
worden als tegenstemmen beschouwd. Dit alles onder voorbehoud van de toepassing van de
bijzondere voorschriften betreffende de wijziging van de vorm van de coöperatieve vennootschap en
de omzetting van vennootschappen, de wettelijke bepalingen betreffende de fusie en de splitsing van
vennootschappen en de wettelijke bepalingen betreffende de inbreng van een algemeenheid of een
bedrijfstak.
Behoudens in een behoorlijk gemotiveerd geval van hoogdringendheid kan de vergadering slechts
rechtsgeldig beraadslagen over de punten die in de agenda zijn opgenomen.
INVENTARIS – BALANS – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 30:
Het boekjaar begint op één januari en wordt afgesloten op 31 december van elk jaar.

    1.  eerste verlengde boekjaar loopt tot 31 december 2019.
Artikel 32:
Op voorstel van de raad van bestuur dient de algemene vergadering zich uit te spreken over de
bestemming van het saldo van de nettowinst.
Het batig saldo van het boekjaar wordt besteed als volgt:
- Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf (5) ten honderd (100)
afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één (1) / tiende (10) van het
vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
- Een dividend kan worden toegestaan op het deel van het gestorte kapitaal, met een
maximumpercentage dat in geen geval meer mag bedragen dan dat vastgesteld in het Koninklijk
Besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de nationale
groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen voor de
Nationale Raad voor de Coöperatieve.
- Het overschot aan het reservefonds of aan speciale fondsen. ONTBINDING – VEREFFENING:
Artikel 33:
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De vennootschap is ontbonden ondermeer wanneer het aantal vennoten minder dan het wettelijk
minimum bedraagt en wanneer het kapitaal beneden het statutair minimum daalt. Zij kan ook
ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering volgens de voorwaarden voorzien
inzake statutenwijziging.
Bij de ontbinding van de vennootschap, om het even om welke reden, zal de vereffening verzekerd
worden door de alsdan in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering der vennoten te
dien einde één of meerdere vereffenaars zou aanstellen met vaststelling van hun machten en van
hun bezoldiging. Zij treden pas in functie van vereffenaar, nadat de rechtbank van koophandel, is
overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming. De algemene vergadering zal de wijze van
vereffenen vaststellen bij eenvoudige meerderheid van stemmen.
Na betaling van de schulden en de kosten van de vennootschap zal het batig saldo in de eerste
plaats aangewend worden voor de terugbetalingen van de stortingen, uitgevoerd voor de volstorting
van de aandelen.
Als op alle aandelen niet in eenzelfde mate stortingen werden uitgevoerd, zullen de vereffenaars het
evenwicht onder de aandelen vanuit het standpunt van de volstorting herstellen hetzij door een
opvraging, hetzij door gedeeltelijke terugbetalingen.
De resterende activabestanddelen worden in gelijke mate onder de aandelen verdeeld.
BENOEMING ZAAKVOERDERS
De statuten van de vennootschap vastgesteld zijnde, verklaren de oprichters met eenparigheid van
stemmen het volgende:
Het aantal bestuurders is vastgesteld op acht (8).
In deze hoedanigheid worden benoemd:
1. De heer DESMET Chris Cyrille Jules Germain, geboren te Kortrijk op 16 november 1956,  
wonende te 8500 Kortrijk, Ten Akkerdreef 99.
2. De heer STORME Wim Karel Daniël, geboren te Zwevegem op 1 november 1966,  wonende te
8500 Kortrijk, Senator Coolestraat 2.
3. De heer VERHELLEN Mario Rudolf Christiaan, geboren te Waregem op 9 november 1971, 
wonende te 8790 Waregem, Stuifkouter 20.
4. De heer AWOUTERS Philippe Jan Louis, geboren te Beerse op 15 juni 1972,  wonende te 8560
Wevelgem, Noordkouter 35.
5. De heer IDE Renaat Lieven Adiel, geboren te Tielt op 1 april 1980,  wonende te 8550 Zwevegem,
Ommegangstraat 51.
6. De heer MATHIJS Michel Guy Anna, geboren te Eeklo op 15 november 1982,   wonende te 8500
Kortrijk, Elfde-Julilaan 116.
7. De heer ZULIANI Matthias Pierre Philippe Paul, geboren te Kortrijk op 11 oktober 1984,   wonende
te 8540 Deerlijk, Oudenaardse heerweg 162.
8. De heer DOLPHENS Wouter Raoul, geboren te Kortrijk op 27 mei 1989,  wonende te 8583
Avelgem, Doorniksesteenweg 408.
Deze bestuurders zijn hier aanwezig of vertegenwoordigd en aanvaarden deze opdracht uitdrukkelijk.
Het mandaat van de bovengenoemde bestuurders geldt voor drie jaar.
Elke bestuurder verklaart niet ontzet te zijn uit het recht een vennootschap te besturen, noch in een
situatie van onverenigbaarheid te bevinden.
De bestuurders handelen collegiaal.
De comparanten besluiten op heden geen commissaris aan te stellen gezien de vennootschap,
volgens de geldende criteria, hiertoe niet verplicht is.
Er wordt geen commissaris benoemd.
OVERGANGSBEPALING
ARTIKEL 60 WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN
Alle handelingen en verplichtingen die voortspruiten uit handelingen verricht door de verschijners
voornoemd in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden door de bij deze
akte opgerichte vennootschap overgenomen.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL uitgereikt om te worden gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad.
Tegelijk neergelegd: uitgifte van akte oprichting
Notaris Frederic OPSOMER
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