



Verslag Algemene Vergadering 20 juni 2020 in VormingPlus Brugge. 

Start vergadering via zoom-platform om 10u30, vergadering opgenomen. 
Er zijn 38 aanwezigen.  
De vergadering wordt geleid door voorzitter ad interim Tomas Naudts, secretaris en stemmenteller 
van deze vergadering is Kim Vermeulen.  

1. Welkomstwoord en gespreksleiding door interim-voorzitter Tomas Naudts 

2. Voorstelling van het inhoudelijk activiteitenverslag (jaarverslag) 
Er wordt toelichting gegeven door personeelslid Philippe Awouters over de deelwagenprojecten, 
door bestuurder Anthony Marechal over de zonne-energieprojecten en door bestuurder Kim Ver-
meulen over de nieuwsbrief, facebookpagina en de nieuwe website.  
Alle gestelde vragen worden beantwoord, de suggesties met dank aanvaard. 

3. Verslag Balans en Resultatenrekening 2019 
Bestuurder Karl Duc geeft toelichting bij de cijfers en de evolutie van het kapitaal.  
Met meerderheid van stemmen worden de balans en resultatenrekening 2019 goedgekeurd en 
kwijting verleend aan de bestuurders. Uitslag stemming: 28 voor, 0 tegen, 2 onthoudingen. 

4. Kwijting van de bestuurders 
Er wordt kwijting verleend aan de bestuurders. 

5. Samenstelling bestuur 
De vergadering wenst volgende mensen te bedanken voor hun engagement voor onze coöperatie 
en neemt akte van het ontslag als bestuurder van:  

• De heer Lieven Deswaef 
• Mevrouw Annick Vanhaeverbeke 
• De heer Jozef Demarest 
• De heer René De Molder 
• De heer Paul De Graeve 
• VZW ‘Tspelopdewagen’, met vaste vertegenwoordiger Cedric Depuydt 

De vergadering stelt volgende mensen aan als bestuurders:  
• Mevrouw Diane Pyra 
• De heer Peter Cauwels 
• De heer Johan De Rycke 
• De heer Cedric Depuydt 



ter beëindiging van de mandaatsperiode van de eerste bestuurders en tot de gewone algemene 
vergadering van 2021. 

6. Wijziging maatschappelijke zetel 
De maatschappelijke zetel wordt verplaatst naar de Rapaertstraat 18, 8310 Assebroek. 

7. Varia 
Door problemen met het Digitaal Aandelen Register hebben sommige aandeelhouders hun be-
houdsattest van de taks shelter niet ontvangen. Deze problemen worden zo goed mogelijk opge-
lost. Individuele vragen kunnen gesteld worden via e-mail naar aandelen@coopstroom.be. 

Om 12u48 is de vergadering beeindigd. 


