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Kortrijk, 20 mei 2021 

 

 

Vragen en antwoorden uit de Algemene vergadering op 8 mei 2021 

 

Algemeen Coöperatie 

1. Waarom staan er grote bedragen op zichtrekening en niet op spaarrekening of zelfs 
korte termijn belegging (1 maand, 3 maand?) Is al dit geld nodig om meteen in te 
zetten? 
Deze bedragen werden opgehaald voor het ZONkracht project. Momenteel staan 
we klaar om nog enkele installaties te plaatsen (juni), waarvoor we een stuk van dat 
bedrag op korte termijn zullen nodig hebben.  
Daarnaast houden we graag een liquide reserve aan om snel te kunnen gebruiken, 
indien dit nodig zou zijn. 
Op vandaag is er een verbod voor ondernemingen om een depositoboekje te ope-
nen en is de rente voor beleggingen bij ondernemingen 0%. Van het moment dat er 
terug opportuniteiten komen zullen we zeker een korte termijn belegging overwe-
gen. 

 
2. Er wordt met KBC als bank gewerkt. Heeft dit voordelen? KBC behoort niet tot de 

meest duurzame banken 
In de keuze van onze huisbank hebben we een marktonderzoek gedaan. KBC kwam 
daar als 1 van de interessantste uit. 
KBC is ook een Belgische bank, wat voor ons belangrijk was. 
Naar duurzaamheid toe zien we dat KBC toch ook belangrijke inspanningen aan het 
doen is. 
 

3. Doch wel nog overgedragen verlies van 19 en 20 mee te nemen in de prognoses 
voor 21/22. 
De prognoses hebben betrekking op de resultatenrekening van de jaren 2021 en 
2022. Het overgedragen verlies zit in de balans 31/12/2020 verrekend en zal weg-
gewerkt worden met de winsten van de volgende jaren. 
Een dividend kan enkel uitbetaald worden als de overdragen verliezen weggewerkt 
zijn. 
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4. Wel gek om eerst te moeten stemmen, en dan pas antwoord op de vragen te krijgen 
Terechte opmerking. Omwille van het digitale karakter van deze Algemene vergade-
ring, en om alles vlot te houden, hebben we beslist om pas op het einde een ant-
woord te geven op de vragen. We hopen dat we volgend jaar de vergadering fysiek 
kunnen laten doorgaan. 
 

5. Waarom wordt de wijziging in het bestuursorgaan niet ter stemming voorgelegd? 
Terechte opmerking, stemming werd gevraagd bij de varia. 
 

6. Tip: bij eventuele volgende (digitale AV) de stemming laten lopen op een publiek 
zichtbare timer (bv 2 minuten). Nu is het als coöperant onduidelijk wanneer de 
stemming afgesloten wordt en of dit al dan niet bewust eerder gebeurt of niet. 
We hopen voor volgend jaar een Algemene Vergadering te kunnen houden op onze 
maatschappelijke zetel HangarK in Kortrijk waarbij de vennoten fysiek aanwezig 
kunnen zijn en alles duidelijker kan verlopen. 
 

7. zelfs indien AV volgend jaar fysiek kan doorgaan (hopelijk) toch graag digitale com-
ponent ook te overwegen, niet iedereen kan fysiek aanwezig zijn en als je coöperant 
bent bij meerdere coöperatieven kan je moeilijk op meerdere AV’s tegelijk deelne-
men. 
Is een optie die we zeker in overweging nemen. Het probleem hier is hoe we een 
stemming zowel fysiek als digitaal kunnen combineren. Het probleem situeert zich 
voornamelijk op het software vlak. Wat is technisch mogelijk? 
 

Projecten 

8. Wat is de levensduur van een zonnepaneel? (ook vorig jaar gesteld in AV) 
De fabrieksgarantie van de zonnepanelen die wij plaatsen is 20 jaar (na 20 jaar 
wordt nog minimum 80% van de initiële opbrengst gegarandeerd). De technische 
levensduur van een zonnepaneel is nog langer, gemiddeld 25 tot 30 jaar. 
 

9. Waarom niet samenwerken met andere coöperatieven voor windenergie? 
We werken ook samen met andere COOPS om samen de krachten te bundelen. 
Maar door samen te werken met de grotere industriële partners, proberen we als 
COOP altijd een voet tussen de deur te houden om zo de lokale identiteit maximaal 
te behouden. 
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10. Kijken jullie ook naar warmtenetten? 

Hiervoor staan we zeker open. Als zich projecten aandienen, willen we dit graag be-
kijken. De ontwikkeling van warmtenetten neemt de nodige tijd en inspanningen in 
beslag. Als zich hier mooie opportuniteiten zouden aandienen, zullen we zeker de 
nodige helpende handen nodig hebben om dit uit te werken. Dankzij onze goede 
contacten met onze burencoöperatie van BeauVent kunnen we snel over de nodige 
kennis en ervaring hierover beschikken. BeauVent heeft een succesvol project lo-
pen met hun warmtenet in Oostende. 

 
11. is er niets mogelijk naar Fluvius toe, omdat zij niet konden volgen (installatie 

UBUNTUx8K)? 
Fluvius heeft helaas een monopolie positie. Het is moeilijk om daar impact op te 
hebben. We hebben wél al eens met meerdere coöperaties samen de problemen 
aangekaart bij Fluvius, en ze hebben hier naar geluisterd. Maar heel veel is niet ver-
anderd. 

 
 
___________________ 


