
INFORMATIENOTA OVER DE AANBIEDING 
VAN AANDELEN DOOR ZONNEWIND CV 

 

 
Deze aanbieding van nieuwe aandelen komt er naar aanleiding van investeringen van Zonnewind CV 
in diverse projecten in hernieuwbare energie.  Zonnewind CV investeert in hoofzaak in de plaatsing 
van grote PV-installaties en LED-installaties bij overheidsinstellingen, publieke instellingen, en private 
ondernemingen. 
Zonnewind CV doet de investering in de nieuwe installaties voor de klant, dewelke deze dan 
afbetaald in functie van de opbrengst van de betreffende installatie. 

 

Dit document is geen prospectus, en werd dan ook niet gecontroleerd of goedgekeurd door de 
autoriteit voor financiële diensten en markten. 

 

Datum van opmaak: 04/11/2022 

 

WAARSCHUWING:  HET BETREFT DE UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN.  DE BELEGGER OF 
INVESTEERDER LOOPT HET RISICO ZIJN BELEGGING VOLLEDIG OF GEDEELTELIJK TE VERLIEZEN EN/OF 
HET VERWACHTE RENDEMENT NIET TE BEHALEN. 

DE BELEGGINGSINSTRUMENTEN ZIJN NIET GENOTEERD:  DE BELEGGER OF INVESTEERDER LOOPT HET 
RISICO PROBLEMEN TE ONDERVINDEN OM ZIJN POSITIE AAN EEN DERDE TE VERKOPEN INDIEN HIJ 
DAT ZOU WENSEN. 
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DEEL I: BELANGRIJKSTE RICISO’S DIE INHERENT ZIJN AAN DE 
UITGEVENDE INSTELLING EN DE AANGEBODEN 
BELEGGINGSINTRUMENTEN, EN DIE SPECIFIEK ZIJN VOOR DE 
BETROKKEN AANBIEDING 
 

Investeren in de aangeboden aandelen houdt risico’s in.  Alvorens te beslissen om op deze aandelen 
in te tekenen, dienen mogelijke beleggers de volgende risicofactoren te lezen en te overwegen.  De 
volgorde waarin de risico’s besproken worden, is niet noodzakelijk een weergave van de 
waarschijnlijkheid waarmee ze zich kunnen voordoen, noch van de omvang van hun mogelijke 
impact op Zonnewind CV of op de waarde van de aandelen.  Elke mogelijke belegger moet zich ook 
bewust zijn van het feit dat de hieronder beschreven risico’s niet de enige risico’s zijn waaraan 
Zonnewind CV aan kan blootgesteld worden.  Risico’s en onzekerheden die op dit ogenblik niet 
bekend zijn aan Zonnewind CV of waarvan Zonnewind CV momenteel denkt dat ze onbelangrijk zijn, 
kunnen in de toekomst eveneens een nadelig effect hebben op Zonnewind CV of op de waarde van 
de aandelen. 

 

Zonnewind CV is een hernieuwbare energiecoöperatie die investeert in activa met als doelstelling tot 
het organiseren van activiteiten die bijdragen tot de vermindering van de CO2-uitstoot, het 
bevorderen van rationeel energieverbruik en het lokaal opwekken van energie op basis van 
hernieuwbare energiebronnen. 
Zonnewind CV doet dit concreet door te investeren in zowel energiebesparing, energie-efficiëntie en 
opwekking van hernieuwbare energie.  Tot op heden investeerde Zonnewind CV haar middelen 
hoofdzakelijk in 2 types van activa.  Deze 2 types zijn zonne-energie en LED verlichting. 
Daarnaast heeft Zonnewind in 2022 een participatie genomen in Seacoop CV, een coöperatieve 
vennootschap waarin alle Vlaamse en Waalse REScoops zich verenigen met het oog op het 
participeren in een nieuw te ontwikkelen windmolenpark voor de Belgische kust. 
Zonnewind is samen met Zuidtrant CV ook partner in het project Klimaatwerf.be waar wordt getracht 
de overstap naar renovatie en energiebesparende maatregelen bij particulieren te vergemakkelijken. 
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Bij het schrijven van deze informatienota beheerde Zonnewind volgende activa: 
 

                    
Type 
investering Locatie Beschrijving             
             
Zonne-energie Zandhoven Diverse projecten bij lokale overheden, publieke instellingen 
  Ranst (woonzorgcentra, ziekenhuizen, scholen,…) en private ondernemingen 
  Zoersel Zonnewind CV beheert op 25/10/2022 24 volledig operationele  
  Antwerpen PV-installaties.  Goed voor 2736 panelen met een totale jaarlijkse 
  Borsbeek productie van 1236 Kwp.       
  Schilde          
                    
LED Zandhoven Diverse projecten bij lokale overheden en private ondernemingen met 
  Lier het oog op het besparen van en efficiënter omgaan met energie. 
  Ranst          
                    
Wind-energie Belgische kust Participatie in Seacoop CV      
    Coöperatieve vennootschap opgericht door alle    
    Vlaamse en Waalse Rescoops met als doel via    
    burgerparticipatie te kunnen investeren in de grote    
    windmolenparken voor de Belgische kust.     
    www.seacoop.be       
                    

 

Deze aanbieding van aandelen komt er naar aanleiding van een diverse opportuniteiten die zich 
momenteel in de markt voordoen.  Zonnewind CV heeft momenteel een grote behoefte aan vers 
kapitaal ten belopen van €1.000.000,00 om alle aanvragen van nieuwe projecten te kunnen 
realiseren. 

Deze kapitaalsoproep moet specifiek dienen om volgende projecten te financieren: 
- GZA St. Augustinus Wilrijk  PV-installatie 
- GZA St. Bavo  Mortsel  PV-installatie 
- GZA St. Camillus Antwerpen PV-installatie 
- GZA St. Mathildis Boechout LED 
- Defensie:  Grobbendonk PV-installatie 
- Sporthal Het Loo Ranst  LED + relighting 

 

Omdat deze kapitaalsoproep van €1.000.000,00 zich boven de drempel van €500.000,00 bevindt, 
moet er een informatienota opgemaakt worden.  Er dient ook rekening gehouden te worden met het 
voortschrijdende opgevraagde vermogen van 1 jaar dat onder de 5 miljoen euro moet zijn.  
Zonnewind CV lanceerde de afgelopen 12 maanden geen andere specifieke kapitaalsoproep. 

Alle voorgaande en gerealiseerde projecten van Zonnewind CV werden reeds volledig gefinancierd. 
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RISICO’S VERBONDEN AAN DE ACTIVITEITEN VAN DE SECTOR VAN ZONNEWIND CV 

 

Risico’s verbonden aan natuurrampen of oorlogen. 
Natuurrampen of oorlogen kunnen de activiteiten en financiële resultaten van Zonnewind CV 
negatief beïnvloeden. 
Het huidige conflict tussen Rusland en Oekraïne heeft invloed op heel wat aspecten.  Deze crisis 
heeft onder andere een invloed op de prijzen van grondstoffen en aanleveringen van materiaal, 
componenten en energieprijzen.  Voor Zonnewind CV hebben voornamelijk de handelsprijzen van 
elektriciteit en aardgas een invloed op het resultaat. 
Een groot en langdurig conflict kan projecten in aanbouw vertragen of het rendement van bestaande 
projecten beïnvloeden. 
Een langdurige crisis kan eveneens het aantal projectopportuniteiten doen dalen of de focus bij 
potentiële klanten doen verschuiven waardoor hernieuwbare energieprojecten of initiatieven op de 
langere baan worden geschoven. 

 

Risico’s verbonden aan het realiseren van een project door Zonnewind CV of aan aansprakelijkheid 
voor bouwactiviteiten. 
Problemen tijdens de bouwfase of aansprakelijkheden voor verwezenlijkte bouwprojecten kunnen 
extra kosten voor Zonnewind met zich meebrengen. 

Risico’s verbonden aan een vermindering van het zon-aanbod. 
Het risico bestaat dat er tijdens de lange levensduur van een project minder zon-aanbod is dan 
voorzien en de projecten van Zonnewind CV minder rendabel zijn dan verwacht. 

Risico’s verbonden aan een vermindering of stopzetting van elektriciteitsvraag bij klanten waar de 
technische installaties van Zonnewind CV elektriciteit leveren. 
Het risico bestaat dat er tijdens de lange looptijd van een project minder of geen vraag meer is naar 
de door Zonnewind CV geleverde producten dan voorzien en de projecten van Zonnewind CV 
hierdoor minder rendabel zijn dan verwacht. 

Risico’s verbonden aan verzekeringen. 
Indien Zonnewind CV een ernstig niet verzekerd verlies zou lijden dat de limieten van de 
verzekeringspolissen in aanzienlijke mate overschrijdt, kan dit een belangrijk nadelig effect hebben 
op de activiteiten en de financiële resultaten van Zonnewind CV. 

Risico’s verbonden aan de regelgeving en de noodzakelijke vergunningen en 
overheidsgoedkeuringen. 
De steeds veranderende reglementeringen kunnen aanleiding geven tot kosten, boetes, 
schadevergoedingen of beperkingen in hoofde van Zonnewind CV indien zij zich moet conformeren 
aan gewijzigde regelgeving, (zelfs onopzettelijk) bepaalde regels niet zouden hebben nageleefd of 
indien toegekende vergunningen nadien door derden succesvol zouden worden betwist. 

Risico’s verbonden aan regelgeving en ondersteuningsmechanismen vanuit de overheid. 
Wijzigingen aan de regelgeving kunnen er toe leiden dat toegekende steun voor projecten door de 
overheid worden stopgezet of retroactief terug worden opgevraagd door de bevoegde overheid. 

Risico’s verbonden aan substantiële schommelingen in de markt- en onbalansprijzen van energie 
zoals elektriciteit, aardgas en verwante producten. 
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Een wezenlijke wijziging van de marktprijzen van elektriciteit en verwante producten kan een nadelig 
effect hebben op de financiële positie van Zonnewind CV. 

Risico’s verbonden aan hoge schuldfinanciering in de sector. 
Naarmate de schuldfinanciering toeneemt, neemt ook het risico toe dat Zonnewind CV bij 
tegenvallende resultaten niet in staat zal zijn haar betalingsverplichtingen ten aanzien van 
kredietinstellingen na te komen. 

Risico’s verbonden aan technische defecten bij de installaties van Zonnewind CV. 
Bij het voordoen van technische defecten van de installaties bestaat het risico dat vooropgestelde 
productieniveaus niet worden bereikt.  Het niet behalen van vooropgestelde productieniveaus kan 
een nadelige invloed hebben op de financiële positie van Zonnewind CV. 

Risico’s verbonden aan de beperkte geografische spreiding van de installaties van Zonnewind CV. 
Zonnewind CV ontplooit haar activiteiten en investeert hoofdzakelijk in de ruimere regio van de 
voorkempen in de provincie Antwerpen. 
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RISICO’S VERBONDEN AAN DE AARD EN DE WAARDE VAN DE AANGEBODEN 
COÖPERATIEVE AANDELEN 

De aangeboden effecten zijn aandelen en het geïnvesteerde bedrag wordt toegevoegd aan het eigen 
vermogen van Zonnewind CV.  Vennoten kunnen een rendement verkrijgen op hun investering via 
het jaarlijkse dividend, in de mate dat daartoe wordt besloten door de Algemene Vergadering van 
Zonnewind CV.  Ook in geval van ontbinding of vereffening van de uitgevende instelling is het 
mogelijk dat de vennoot het geïnvesteerde kapitaal slechts gedeeltelijk of helemaal niet terugkrijgt. 

 

 

RISICO’S VERBONDEN AAN DE AFWEZIGHEID VAN EEN LIQUIDE OPENBARE MARKT EN DE 
OVERDRACHTSBEPERKING 

De aandelen zijn niet genoteerd op een gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit en 
dus niet zonder meer verhandelbaar. 
Overdracht van aandelen zal telkens moeten voorgelegd worden aan de Raad van Bestuur die hierin 
zijn toestemming dient te geven. 

 

 

RISICO’S VERBONDEN AAN DE BEPERKINGEN OP UITTREDING OF GEDEELTELIJKE 
TERUGNEMING VAN AANDELEN 

Een vennoot heeft de mogelijkheid om kapitaal uit de vennootschap terug op te nemen in de vorm 
van de verkoop van een aantal van zijn aandelen.  Een toegetreden vennoot verbindt zich ertoe de 
aandelen minstens 5 jaren in zijn bezit te houden.  In geval de wens tot uittreding zich voordoet, 
dient dit te gebeuren middels een schriftelijk verzoek aan de Raad van Bestuur.  De Raad van Bestuur 
beoordeelt en beslist over dit verzoek over de terugneming van één of meerdere aandelen.  Dit in 
het kader van wat best is voor de onderneming.  Mogelijks kan deze beslissing afhankelijk zijn van de 
op dat moment minder goede financiële positie.  Een negatief antwoord of weigering van terugname 
van aandelen dient steeds gemotiveerd te worden door de Raad van Bestuur. 

Vennoten kunnen zich uit de vennootschap terugtrekken indien de Raad van Bestuur hiermee 
akkoord gaat en indien zij voldoen aan de hieronder vermelde voorwaarden: 
- Iedere vennoot mag slechts uittreden ná het vijfde jaar van zijn aandeelhouderschap en tijdens de 
eerste zes maanden van het boekjaar. 
- Zijn aansprakelijkheid eindigt op et moment van het uittreden en dit onverminderd de 
aansprakelijkheid omschreven in het Wetboek van Vennootschappen.  De Raad van Bestuur mag de 
uittreding weigeren ingeval de vennoot verplichtingen tegenover de vennootschap heeft en als door 
de uittreding het voortbestaan of de goede werking van de coöperatie in het gedrang zou kunnen 
brengen.  De uitgetreden vennoot heeft recht op uitkering van de nominale waarde van zijn 
aandeelhoudersbewijs. 
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RISICO’S VERBONDEN AAN HET ONTBREKEN VAN DE DOPOSITOBESCHERMINSREGELING 

De aandelen komen niet in aanmerking voor de waarborg van het Beschermingsfonds voor 
deposito’s en financiële instrumenten. 

 

 

RISICO’S VERBONDEN AAN DE WIJZIGING IN DE REGLEMENTERING OMTRENT 
COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAPPEN 

Gewijzigde regelgeving, onder meer inzake het fiscale statuur van de aandelen, kunnen van invloed 
zijn op de werking van de vennootschap en op de aantrekkelijkheid van de situatie van de 
coöperanten. 

 

 

RISICO’S VERBONDEN AAN DE ORGANISATIE VAN HET AANDEELHOUDERSCHAP EN HET 
BESTUUR 

De aandelen die worden uitgegeven zijn aandelen met een nominale waarde van €100,00 die recht 
geven op één stem per aandeelhouder ongeacht het aantal aandelen hij of zij bezit. 
De Raad van Bestuur zal op onafhankelijke en zelfstandige wijze investeringsbeslissingen kunnen 
nemen, zonder daartoe de goedkeuring te moeten vragen van de vennoten.  De Raad van Bestuur 
wordt verkozen door de vennoten die aanwezig zijn op de Algemene Vergadering.  Er bestaat geen 
aanwezigheidsquorum op de Algemene Vergadering.  De leden van het bestuursorgaan hebben een 
mandaat van 3 jaar.  De leden van de Raad van Bestuur kunnen door de Algemene Vergadering 
ontslagen worden uit hun functie. 

 

RISICO’S VERBONDEN AAN PANDEMIEËN 

De mondiale pandemie COVID2019 heeft invloed op heel wat aspecten.  Deze crisis heeft onder 
andere een invloed op de prijzen van grondstoffen en aanleveringen van materiaal en componenten.  
Voor Zonnewind CV hebben voornamelijk de handelsprijzen van elektriciteit en aardgas een invloed 
op het resultaat. 
Een grote en langdurige pandemie kan projecten in aanbouw vertragen of het rendement van 
bestaande projecten beïnvloeden. 
Een langdurige pandemie kan eveneens het aantal projectopportuniteiten doen dalen of de focus bij 
potentiële klanten doen verschuiven waardoor hernieuwbare energieprojecten of initiatieven op de 
langere baan worden geschoven. 
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DEEL II: INFORMATIE OVER DE UITGEVENDE INSTELLING EN DE 
AANBIEDER VAN DE BELEGGINGSINSTRUMENTEN 

 

De belangrijkste informatie die van belang is over de identiteit Zonnewind CV en haar bestuur is 
terug te vinden in onderstaande tabel 

 

 

IDENTITEIT VAN DE UITGEVENDE INSTELLING           
                
Naam Zonnewind           
Rechtsvorm Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ( = CV) 

Maatschappelijk zetel 
Henri Rulstraat 
8           

  
2240 
Zandhoven           

Ondernemingsnummer BE0673.825.940       
Land van herkomst België             
  Erkenning Nationale Raad voor de Coöperatie   
  24/07/2017           
Website www.zonnewind.org      
Belangrijkste activiteiten Zonnewind CV is een hernieuwbare energiecoöperatie die investeert 
  in activa met als doelstelling tot het organiseren van activiteiten die 
  bijdragen tot de vermindering van de CO2-uitstoot, het bevorderen 
  van rationeel energieberbruik en het lokaal opwekken van energie 
  op basis van hernieuwbare energiebronnen   
Belangrijkste aandeelhouders Zonnewind telt op 25/10/2022 311 aandeelhouders   
  waarvan niemand meer dan 1% van de aandelen bezit 
Transactie tussen de vennoot- Geen van de aandeelhouders bezit meer dan 1% van de aandelen, 
schap en de belangrijkste dus dit aspect is niet van toepassing    
aandeelhouders               
Wettelijk bestuurorgaan Zonnewind CV wordt bestuurd door een Raad van Bestuur 
  (Bestuursorgaan volgens de nieuwe venootschapswetgeving) 
  Er zijn minstens 5 bestuursleden     
  Duur mandaat: 3 jaar      
  Een bestuurder kan zich na deze termijn opnieuw verkiesbaar stellen 
           
  Momenteel telt de Raad van Bestuur volgende leden: 
  Danny Gladines (Voorzitter sinds 2017)    

  
Steven van den Brink (Ondervoorzitter sinds 2017) 
Jozef Van De Peer (Bestuurder sinds 2017)   

  Mark Van Houdt (Bestuurder sinds 2017)    
  Kristof Van Hoof (Bestuurder sinds 2017)    
  Eduard Hendrickx (Bestuurder sinds 2017)    
           



 

10 25/10/2022 

  De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen van beheer en 
  beschikking uit te voeren ter verwezenlijking van het doel van de  
  onderneming, behalve deze waarvoor volgens de wet de Algemene 
  Vergadering bevoegd is.      
           
  De Algemene vergadering wordt gehouden door alle vennoten en 
  komt minstens één maal per jaar bijeen.    
Bezoldiging Het mandaat van de bestuurders is niet bezoldigd.   
Veroordeling inbreuk bankenwet Geen enkel lid van de Raad van Bestuur van de vennootschap werd 
  hiervoor veroordeeld.         
Belangenconflicten Er zijn geen belangenconflicten       

 

 

 

FINANCIELE INFORMATIE OVER DE UITGEVENDE INSTELLING 

 

Jaarrekeningen: 
Er werden in het verleden reeds 4 jaarrekeningen neergelegd.  Dit handelt over de boekjaren vanaf 
de oprichting op 31/03/2017 tot de afsluit van het laatste volledige boekjaar dat liep van 01/10/2019 
tot 30/09/2020. 
De gepubliceerde jaarrekeningen die handelen over de laatste twee boekjaren, die liepen van 
01/10/2019 tot 30/09/2020 en van 01/10/2020 tot 30/09/2021 zijn onderaan deze informatienota 
terug te vinden. 

Verklaring kapitaal: 
Zonnewind CV verklaart dat zijn, naar haar oordeel, voor de volgende 12 maanden over toereikende 
middelen beschikt om aan haar verplichtingen te voldoen.  Dit zowel voor als na huidige openbare 
kapitaalsoproep. 

Overzicht van de kapitalisatie en schuldenlast: 
Op 30/09/2022 bedraagt het kapitaal van de coöperatie €765.500,00 
Er is één investeringskrediet lopende ten bedrage van €230.765,00 
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DEEL III: INFORMATIE OVER DE AANBIEDING VAN AANDELEN 

VOORWAARDEN VAN DE AANBIEDING 

 
Totaal bedrag van de aangeboden aandelen: 

€1.000.000,00 (een miljoen euro) 

 

Voorwaarden van de aanbieding: 

De Raad van Bestuur beslist over de toetreding van nieuwe vennoten.  Toetreding is mogelijk 
wanneer de nieuwe vennoten voldoen aan de algemene toetredingsvoorwaarden zoals die worden 
omschreven in de statuten van Zonnewind CV.  De Raad van Bestuur mag de toetreding van 
vennoten niet uit speculatieve overwegingen weigeren tenzij die vennoten niet voldoen aan de 
algemene toetredingsvoorwaarden. 
De aangeboden aandelen hebben een nominale waarde van €100,00 per aandeel en geven recht op 
1 stem in de Algemene Vergadering per aandeelhouder, ongeacht het aantal aandelen dat deze 
bezit. 
Intekenen op deze aanbieding kan uitsluitend door het invullen van het inschrijvingsdocument op de 
website (www.zonnewind.org). 
Inschrijven Particulieren - Zonnewind 
 

Ter verduidelijking van de voorwaarden: 

Een vennoot maximaal voor €20.000,00 aan aandelen van Zonnewind CV in zijn bezit hebben.  Dit 
stemt overeen met 200 aandelen. 

 

Tijdschema van de aanbieding: 

Deze aanbieding wordt opengesteld vanaf 05/11/2022 en blijft opengesteld voor iedereen tot 
04/11/2023.  Indien deze kapitaalsoproep op een vroeger moment volledig volstort zou zijn wordt 
deze dan ook afgesloten. 

 

Kosten ten laste van de belegger: 

Er zijn geen instap- of uitstapkosten. 
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REDEN VAN DE AANBIEDING 

 
Deze kapitaalsoproep dient ter financiering van 8 grote projecten die passen binnen de visie van 
Zonnewind CV. 
Onderstaande instanties hebben ook uitdrukkelijk laten weten dat deze projecten bij voorkeur 
gerealiseerd worden met kapitaalsinbreng door burgerparticipatie. 

We plaatsen PV-installaties op de daken van verschillende campussen van de GZA groep uit 
Antwerpen. 

Het betreft volgende projecten: 
- GZA ziekenhuis St. Augustinus   Wilrijk  PV-installatie  328 kWp 
- GZA ziekenhuis St. Vincentius   Antwerpen PV-installatie  297 kWp 
- GZA ziekenhuis St. Jozef   Mortsel  PV-installatie  121 kWp 
- GZA woonzorgcentrum St. Bavo  Mortsel  PV-installatie  177 kWp 
- GZA woonzorgcentrum St. Camillus  Antwerpen PV-installatie  108 kWp 
- GZA woonzorgcentrum St. Mathildis  Boechout LED installatie  640 LEDs 
 

We plaatsten een PV installatie op de daken van defensie in het kwartier Den Troon in Grobbendonk 
- Defensie / landsverdediging   Grobbendonk  PV-installatie 323 kWp 
 

We plaatsen een nieuwe LED-installatie en verzorgen een volledige relighting in de sporthal van de 
gemeente Ranst 
- Sporthal Het Loo    Ranst   LED installatie 200 LEDs 

 

De totale investeringskost voor al deze installaties zal een kapitaal vereisen van €1.000.000,00 
Zij zullen jaarlijks samen voldoende elektriciteit produceren om te voldoen aan het 
elektriciteitsverbruik van ongeveer 550 gezinnen. 
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DEEL IV: INFORMATIE OVER DE AANGEBODEN 
BELEGGINGSINRUMENTEN 

 
KENMERKEN VAN DE AANGEBODEN AANDELEN 

 

Aard, categorie, nominale waarde: 

De aangeboden aandelen hebben een nominale waarde van €100,00 per aandeel.  Zonnewind CV 
kent maar 1 type van aandelen.  Dit zijn aandelen op naam, die voor 100% volstort dienen te worden. 

 

Vennoten: 

De vennoten zijn de oprichters, aangewezen in de oprichtingsakte, en al wie later toetreedt en 
daartoe één of meer aandelen onderschrijft.  Door het onderschrijven van een aandeel verbindt de 
vennoot zich ertoe de staturen en de beslissingen van de Algemene Vergadering en de Raad van 
Bestuur te aanvaarden en na te leven. 

 

Toetreding: 

De Raad van Bestuur beslist over de toetreding van nieuwe vennoten. 

 

Aansprakelijkheid: 

De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt tot het bedrag van hun inbreng.  Onder de 
vennoten bestaat er geen solidariteit, noch onverdeeldheid.  De vennoten zijn niet persoonlijk 
aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap en zijn evenmin gehouden bij te dragen n 
de verliezen van de vennootschap voor een groter bedrag van hun inbreng. 

 

Stemrecht: 

Iedere vennoot heef één stem op de Algemene Vergadering ongeacht het aantal aandeelbewijzen. 

 

Uittreding: 

Een vennoot heeft de mogelijkheid om kapitaal uit de vennootschap terug op te nemen in de vorm 
van de verkoop van een aantal van zijn aandelen.  Een toegetreden vennoot verbindt zich ertoe de 
aandelen minstens 5 jaren in zijn bezit te houden.  In geval de wens tot uittreding zich voordoet, 
dient dit te gebeuren middels een schriftelijk verzoek aan de Raad van Bestuur.  De Raad van Bestuur 
beoordeelt en beslist over dit verzoek tot de terugneming van één of meerdere aandelen.  Dit in het 
kader van wat best is voor de onderneming.  Mogelijks kan deze beslissing afhankelijk zijn van de op 
dat moment minder goede financiële positie.  Een negatief antwoord of weigering van terugname 
van aandelen dient steeds gemotiveerd te worden door de Raad van Bestuur. 
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Vennoten kunnen zich uit de vennootschap terugtrekken indien de Raad van Bestuur hiermee 
akkoord gaat en indien zij voldoen aan de hieronder vermelde voorwaarden: 
- Iedere vennoot mag slechts uittreden ná het vijfde jaar van zijn aandeelhouderschap en tijdens de 
eerste zes maanden van het boekjaar. 
- Zijn aansprakelijkheid eindigt op et moment van het uittreden en dit onverminderd de 
aansprakelijkheid omschreven in het Wetboek van Vennootschappen.  De Raad van Bestuur mag de 
uittreding weigeren ingeval de vennoot verplichtingen tegenover de vennootschap heeft en als door 
de uittreding het voortbestaan of de goede werking van de coöperatie in het gedrang zou kunnen 
brengen.  De uitgetreden vennoot heeft recht op uitkering van de nominale waarde van zijn 
aandeelhoudersbewijs. 

 

Uitsluiting: 

Een vennoot kan slechts uit de vennootschap worden uitgesloten wanneer hij ophoudt te voldoen 
aan de algemene toetredingsvoorwaarden.  (zie statuten en intern reglement) of wanneer hij 
handelingen stelt die strijdig zijn met de belangen van de vennootschap.  Uitsluitingen worden 
uitgesproken door de Raad van Bestuur.  Deze stuurt de betreffende vennoot hiertoe een 
aangetekende brief waarin de redenen voor uitsluiting worden uiteengezet en waarin de vennoot de 
mogelijkheid wordt geboden hierop schriftelijk te reageren.  Dit moet binnen één maand na 
verzending van de brief van de Raad van Bestuur.  Het besluit tot uitsluiting wordt vastgesteld in een 
proces-verbaal dat wordt opgemaakt en ondertekend door de Raad van Bestuur.  Het proces 
vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is gebaseerd.  De uitsluiting wordt genoteerd in het 
vennotenregister.  Een eensluidend afschrift van het besluit wordt binnen de vijftien dagen, in een 
per post aangetekende brief, aan de uitgesloten vennoot toegezonden. 

 

Beëindiging: 

In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaam verklaring van een 
vennoot, ontvangen zijn erfgenamen, schuldeisers of wettelijke vertegenwoordigers de waarde van 
zijn aandeelbewijzen overeenkomstig de bovenvermelde bepalingen. 

 

Correspondentie: 

Alle correspondentie in verband met de aandelen gebeurt elektronisch. 

 

Resultaatsverdeling: 

Het batig saldo van het boekjaar wordt besteed als volgt, in lijn met artikel 34 van de statuten. 
1. Aanleg van de wettelijke reserves 
2. Aanzuivering van eventuele vorige verliezen 
3. Een volgend deel wordt gereserveerd voor de realisatie van toekomstige projecten.  De Raad van 
Bestuur zal beslissen over de grootte hiervan. 
4.En laatste deel kan ter vergoeding van het kapitaal uitgekeerd worden onder de vennoten onder de 
vorm van een dividend.  Een erkende coöperatie is volgens de huidige wetgeving evenwel beperkt tot 
het uitkeren van een maximaal dividend van 6%. 
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DEEL V: ALLE ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE DIE MONDELING 
OF SCHRIFTELIJK AAN EEN OF MEERDERE BELEGGERS WORDT 
VERRICHT 

Alle bestaande vennoten zullen o de hoogte gebracht worden van nieuwe informatie, wijzigingen, 
updates, … via de nieuwsbrief van Zonnewind CV.  Nieuwe informatie over deze kapitaalsoproep zal 
ook via deze weg gecommuniceerd worden.  Ook andere belanghebbenden kunnen via deze weg 
geïnformeerd worden. 
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DEEL VI: BIJLAGEN EN LINKS NAAR BIJKOMENDE INFORMATIE 

Zonnewind CV werkt met een gebroken boekjaar dat loop van 01 oktober tot 30 september. 
Zonnewind CV publiceerde reeds de jaarrekeningen van alle voorgaande boekjaren: 
01/04/2017 – 30/09/2018 
01/10/2018 – 30/09/2019 
01/10/2019 – 30/09/2020 
01/10/2020 – 30/09/2021 

De jaarrekeningen van deze boekjaren en alle andere officiële publicaties kan u terugvinden op de 
balanscentrale van de Nationale Bank van België.  U voegt geeft het ondernemingsnummer van 
Zonnewind CV in (0673825940) en U klikt dan telkens op de PDF-bestand van het gewenste boekjaar 
om desbetreffende jaarrekening te bekijken. 
Of u gebruikt onderstaande link en voert het ondernemingsnummer van Zonnewind CV in 
(0673825940): 
https://consult.cbso.nbb.be.consult-enterprise.0673825940 

 

De gepubliceerde jaarrekeningen van de laatste twee boekjaren over 01/10/2019 tot 30/09/2020 en 
van 01/10/2020 tot 30/09/2021 zijn tevens onderaan deze informatienota consulteerbaar. 

 

 

Link naar de statuten: 
https://zonnewind.org/wp-content/uploads/2017/05/2017-03-15-akte-oprichting-ZONNEWIND-
CVBA.pdf 

 

 

 

Link naar het intern reglement 
https://zonnewind.org/wp-content/uploads/2017/12/intern-reglement-Zonnewind.pdf 

 

 

Indien één van de links niet werkt, kan u deze telkens kopiëren in uw browser om alsnog naar de 
juiste pagina geleid te worden. 
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Nr. BE 0673.825.940 MIC-inb 2.1

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN
COMMISSARISSEN EN VERKLARING BETREFFENDE EEN

AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie
in de vennootschap

GLADINES Daniel

Hallebaan 29
2240 Zandhoven
BELGIË

Voorzitter van de Raad van Bestuur

VAN DEN BRINK Steven

Henri Rulstraat 8
2240 Zandhoven
BELGIË

Bestuurder

HENDRICKX Eduard

Donck 24
2240 Zandhoven
BELGIË

Bestuurder

VAN DE PEER Jozef

Goormansstraat 13
2242 Pulderbos
BELGIË

Bestuurder

VAN HOOF Kristof

Langestraat 128
2240 Zandhoven
BELGIË

Bestuurder

VAN HOUDT Marc

Langestraat 8
2240 Zandhoven
BELGIË

Bestuurder
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Nr. BE 0673.825.940 MIC-inb 2.2

VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe
gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale
beroepen.

De jaarrekening werd niet geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de
commissaris is.

In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of
bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:

A. Het voeren van de boekhouding van de onderneming*,

B. Het opstellen van de jaarrekening*,

C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of

D. Het corrigeren van de jaarrekening.

Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten, kunnen
hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouder-fiscalist en
zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn opdracht.
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Nr. BE 0673.825.940 MIC-inb 3.1

JAARREKENING

BALANS NA WINSTVERDELING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA
OPRICHTINGSKOSTEN 20

VASTE ACTIVA 21/28 257.298 187.049
Immateriële vaste activa 6.1.1 21

Materiële vaste activa 6.1.2 22/27 257.298 187.049
Terreinen en gebouwen 22

Installaties, machines en uitrusting 23 257.298 187.049
Meubilair en rollend materieel 24

Leasing en soortgelijke rechten 25

Overige materiële vaste activa 26

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27

Financiële vaste activa 6.1.3 28

VLOTTENDE ACTIVA 29/58 259.276 238.747
Vorderingen op meer dan één jaar 29

Handelsvorderingen 290

Overige vorderingen 291

Voorraden en bestellingen in uitvoering 3

Voorraden 30/36

Bestellingen in uitvoering 37

Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/41 48.152 49.664
Handelsvorderingen 40 48.152 45.561
Overige vorderingen 41 4.103

Geldbeleggingen 50/53

Liquide middelen 54/58 211.125 189.084
Overlopende rekeningen 490/1

TOTAAL VAN DE ACTIVA 20/58 516.575 425.797
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Nr. BE 0673.825.940 MIC-inb 3.2

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN 10/15 493.069 409.950
Inbreng 10/11 474.000 408.400

Beschikbaar 110 450.500
Onbeschikbaar 111 23.500 408.400

Herwaarderingsmeerwaarden 12

Reserves 13 2.350 1.550
Onbeschikbare reserves 130/1 2.350 1.550

Statutair onbeschikbare reserves 1311 2.350 1.550
Inkoop eigen aandelen 1312

Financiële steunverlening 1313

Overige 1319

Belastingvrije reserves 132

Beschikbare reserves 133

Overgedragen winst (verlies) (+)/(-) 14 16.719
Kapitaalsubsidies 15

Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het
netto-actief 19

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE
BELASTINGEN 16

Voorzieningen voor risico's en kosten 160/5

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 160

Belastingen 161

Grote herstellings- en onderhoudswerken 162

Milieuverplichtingen 163

Overige risico's en kosten 164/5

Uitgestelde belastingen 168

SCHULDEN 17/49 23.506 15.846
Schulden op meer dan één jaar 17

Financiële schulden 170/4

Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke
schulden 172/3

Overige leningen 174/0

Handelsschulden 175

Vooruitbetalingen op bestellingen 176

Overige schulden 178/9

Schulden op ten hoogste één jaar 42/48 23.506 15.846
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar
vervallen 42

Financiële schulden 43

Kredietinstellingen 430/8

Overige leningen 439

Handelsschulden 44 201 15.846
Leveranciers 440/4 201 15.846
Te betalen wissels 441

Vooruitbetalingen op bestellingen 46

Schulden met betrekking tot belastingen,
bezoldigingen en sociale lasten 45 9.991

Belastingen 450/3 6.366
Bezoldigingen en sociale lasten 454/9 3.624

Overige schulden 47/48 13.315
Overlopende rekeningen 492/3

TOTAAL VAN DE PASSIVA 10/49 516.575 425.797
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Nr. BE 0673.825.940 MIC-inb 4

RESULTATENREKENING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten
Brutomarge (+)/(-) 9900 75.413 15.469

Waarvan: niet-recurrente bedrijfsopbrengsten 76A

Omzet 70

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten
en diverse goederen 60/61

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-) 62 17.405
Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste
activa 630 22.422 13.963
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen
in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen) (+)/(-) 631/4

Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen) (+)/(-) 635/8

Andere bedrijfskosten 640/8 448 604
Als herstructureringskosten geactiveerde
bedrijfskosten (-) 649

Niet-recurrente bedrijfskosten 66A

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) (+)/(-) 9901 35.139 902
Financiële opbrengsten 75/76B 0 0

Recurrente financiële opbrengsten 75 0 0
Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies 753

Niet-recurrente financiële opbrengsten 76B

Financiële kosten 65/66B 46 89
Recurrente financiële kosten 65 46 89
Niet-recurrente financiële kosten 66B

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting (+)/(-) 9903 35.093 813
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen 780

Overboeking naar de uitgestelde belastingen 680

Belastingen op het resultaat (+)/(-) 67/77 4.360
Winst (Verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9904 30.733 813
Onttrekking aan de belastingvrije reserves 789

Overboeking naar de belastingvrije reserves 689

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9905 30.733 813
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Nr. BE 0673.825.940 MIC-inb 5

RESULTAATVERWERKING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Te bestemmen winst (verlies) (+)/(-) 9906 30.733 813
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9905 30.733 813
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar (+)/(-) 14P

Onttrekking aan het eigen vermogen 791/2

Toevoeging aan het eigen vermogen 691/2 800 813
aan de inbreng 691

aan de wettelijke reserve 6920 800 813
aan de overige reserves 6921

Over te dragen winst (verlies) (+)/(-) 14 16.719
Tussenkomst van de vennoten in het verlies 794

Uit te keren winst 694/7 13.215
Vergoeding van de inbreng 694 13.215
Bestuurders of zaakvoerders 695

Werknemers 696

Andere rechthebbenden 697
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Nr. BE 0673.825.940 MIC-inb 6.1.2

TOELICHTING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

MATERIËLE VASTE ACTIVA
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8199P XXXXXXXXXX 218.257
Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8169 92.671
Overdrachten en buitengebruikstellingen 8179

Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8189

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8199 310.928
Meerwaarden per einde van het boekjaar 8259P XXXXXXXXXX
Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8219

Verworven van derden 8229

Afgeboekt 8239

Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8249

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8259

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8329P XXXXXXXXXX 31.208
Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8279 22.422
Teruggenomen 8289

Verworven van derden 8299

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8309

Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8319

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8329 53.629

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 22/27 257.298
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Nr. BE 0673.825.940 MIC-inb 6.5

WAARDERINGSREGELS

SAMENVATTING VAN DE WAARDERINGSREGELS                                                                                               
                                                                                                                                    
I. Beginsel                                                                                                                         
                                                                                                                                    
De waarderingsregels worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het KB van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.                                                                                                    
                                                                                                                                    
Ten behoeve van het getrouwe beeld wordt in de volgende uitzonderingsgevallen afgeweken van de bij dit besluit bepaalde             
waarderingsregels :                                                                                                                 
NVT                                                                                                                                 
Deze afwijkingen worden als volgt verantwoord :                                                                                     
NVT                                                                                                                                 
Deze afwijkingen beïnvloeden als volgt het vermogen, de financiële positie en het resultaat vóór belasting van de onderneming       
NVT                                                                                                                                 
                                                                                                                                    
De waarderingsregels werden ten opzichte van het vorige boekjaar qua verwoording of toepassing [gewijzigd] [niet gewijzigd]; zo ja, 
dan heeft de wijziging betrekking op :                                                                                              
en heeft een [positieve] [negatieve] invloed op het resultaat van het boekjaar vóór belasting ten belope van           EUR.         
                                                                                                                                    
De resultatenrekening [wordt] [wordt niet] op belangrijke wijze beïnvloed door opbrengsten en kosten die aan een vorig boekjaar     
moeten worden toegerekend; zo ja, dan hebben deze betrekking op :                                                                   
                                                                                                                                    
De cijfers van het boekjaar zijn niet vergelijkbaar met die van het vorige boekjaar en wel om de volgende reden :                   
                                                                                                                                    
[Voor de vergelijkbaarheid worden de cijfers van het vorige boekjaar op de volgende punten aangepast] [Voor de vergelijking van de  
jaarrekeningen van beide boekjaren moet met volgende elementen rekening worden gehouden]                                            
                                                                                                                                    
Bij gebrek aan objectieve beoordelingscriteria is de waardering van de voorzienbare risico's, mogelijke verliezen en ontwaardingen  
waarvan hierna sprake, onvermijdelijk aleatoir :                                                                                    
                                                                                                                                    
Andere inlichtingen die noodzakelijk zijn opdat de jaarrekening een getrouw beeld zou geven van het vermogen, de financiële positie 
en het resultaat van de onderneming :                                                                                               
                                                                                                                                    
II. Bijzondere regels                                                                                                               
                                                                                                                                    
De oprichtingskosten :                                                                                                              
De oprichtingskosten worden onmiddellijk ten laste genomen, behoudens volgende kosten die worden geactiveerd :                      
NVT                                                                                                                                 
                                                                                                                                    
Herstructureringskosten :                                                                                                           
Herstructureringskosten werden [xxxxxxxxxxxx] [niet geactiveerd] in de loop van het boekjaar; zo ja, dan wordt dit als volgt        
verantwoord :                                                                                                                       
                                                                                                                                    
Immateriële vaste activa :                                                                                                          
Het bedrag aan immateriële vaste activa omvat voor           EUR kosten van onderzoek en ontwikkeling. De afschrijvings-            
termijn voor deze kosten en voor de goodwill beloopt [meer] [niet meer] dan 5 jaar; indien meer dan 5 jaar wordt deze termijn als   
verantwoord :                                                                                                                       
                                                                                                                                    
Materiële vaste activa :                                                                                                            
In de loop van het boekjaar [xxxxxxx] [werden geen] materiële vaste activa geherwaardeerd; zo ja, dan wordt deze herwaardering als  
volgt verantwoord :                                                                                                                 
                                                                                                                                    
Afschrijvingen geboekt tijdens het boekjaar :                                                                                       
                                                                                                                                    
+------------------------------------+--------------------+--------------------+---------------------------------------------------+
+                                    +     Methode        +      Basis         +              Afschrijvingspercentages             +
+              Activa                +    L (lineaire)    +     NG (niet-      +-------------------------+-------------------------+
+                                    +  D (degressieve)   +  geherwaardeerde)  +       Hoofdsom          +   Bijkomende kosten     +
+                                    +     A (andere)     + G(geherwaardeerde) +       Min. - Max.       +       Min. - Max.       +
+------------------------------------+--------------------+--------------------+-------------------------+-------------------------+
+                                    +                    +                    +                         +                         +
+ 1. Oprichtingskosten ..............+                    +                    +                         +                         +
+                                    +                    +                    +                         +                         +
+ 2. Immateriële vaste activa .......+                    +                    +                         +                         +
+                                    +                    +                    +                         +                         +
+ 3. Industriële, administratieve of +                    +                    +                         +                         +
+    commerciële gebouwen * .........+                    +                    +                         +                         +
+                                    +                    +                    +                         +                         +
+ 4. Installaties, machines en       +                    +                    +                         +                         +
+    uitrustingen * .................+         L          +         NG         +     5.00   - 20.00      +     5.00   - 20.00      +
+                                    +                    +                    +                         +                         +
+ 5. Rollend materieel * ............+                    +                    +                         +                         +
+                                    +                    +                    +                         +                         +
+ 6. Kantoormateriaal en meubilair * +                    +                    +                         +                         +
+                                    +                    +                    +                         +                         +
+ 7. Andere matriële vaste activa * .+                    +                    +                         +                         +
+------------------------------------+--------------------+--------------------+-------------------------+-------------------------+
                                                                                                                                    
* Met inbegrip van de in leasing gehouden activa; deze worden in voorkomend geval op een afzonderlijke lijn vermeld.                
                                                                                                                                    
Overschot aan toegepaste, fiscaal aftrekbare, versnelde afschrijvingen ten opzichte van de economisch verantwoorde afschrijvingen : 
- bedrag voor het boekjaar :           EUR.                                                                                         
- gecummuleerd bedrag voor de vaste activa verworven vanaf het boekjaar dat na 31 december 1983 begint :           EUR.             
                                                                                                                                    
Financiële vaste activa :                                                                                                           
In de loop van het boekjaar [werden] [werden geen] deelnemingen geherwaardeerd; zo ja, dan wordt deze herwaardering als volgt       
verantwoord :                                                                                                                       
                                                                                                                                    
Voorraden :                                                                                                                         
Voorraden worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde berekend volgens de (te vermelden) methode van de gewogen                 
gemiddelde prijzen, Fifo, Lifo, individualisering van de prijs van elk bestanddeel of tegen de lagere marktwaarde :                 
                                                                                                                                    
1. Grond- en hulpstoffen :                                                                                                          
NVT                                                                                                                                 
2. Goederen in bewerking - gereed product :                                                                                         
NVT                                                                                                                                 
3. Handelsgoederen :                                                                                                                
NVT                                                                                                                                 
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4. Onroerende goederen bestemd voor verkoop :                                                                                       
NVT                                                                                                                                 
                                                                                                                                    
Producten :                                                                                                                         
- De vervaardigingsprijs van de producten [omvat] [omvat niet] de onrechtstreekse productiekosten.                                  
- De vervaardigingsprijs van de producten waarvan de poductie meer dan één jaar beslaat, [omvat] [omvat geen] financiële kosten     
verbonden aan de kapitalen ontleend om de productie ervan te financieren.                                                           
                                                                                                                                    
Bij het einde van het boekjaar bedraagt de marktwaarde van de totale voorraden ongeveer           % meer dan hun boekwaarde.        
(deze inlichting is slechts vereist zo het verschil belangrijk is).                                                                 
                                                                                                                                    
Bestellingen in uitvoering :                                                                                                        
Bestellingen in uitvoering worden geherwaardeerd [tegen vervaardigingsprijs] [tegen vervaardigingsprijs, verhoogd met een gedeelte  
van het resultaat naar gelang van de vordering der werken].                                                                         
                                                                                                                                    
Schulden :                                                                                                                          
De passiva [bevatten] [bevatten geen] schulden op lange termijn, zonder rente of met een abnormale lage rente; zo ja, dan wordt op  
deze schulden [een] [geen] disconto toegepast dat wordt geactiveerd.                                                                
                                                                                                                                    
Vreemde valuta :                                                                                                                    
De omrekening in EUR van tegoeden, schulden en verbintenissen in vreemde valuta gebeurt op volgende grondslagen :                   
De resultaten uit de omrekening van de vreemde valuta zijn als volgt in de jaarrekening verwerkt :                                  
                                                                                                                                    
Leasingovereenkomsten :                                                                                                             
Wat de niet-geactiveerde gebruiksrechten uit leasingovereenkomsten betreft (die betrekking hebben op onroerende goederen en         
afgesloten vóór 1 januari 1980), beliepen de vergoedingen en huurgelden die betrekking hebben op het boekjaar voor leasing van      
onroerende goederen :           EUR.                                                                                                
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LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN

 
VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de

vennootschap

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN EN
VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF

CORRECTIE

Gladines Daniel
Hallebaan 29
2240 Zandhoven
BELGIË
Begin van het mandaat : Einde van het mandaat : Voorzitter van de Raad van Bestuur

Hendrickx Eduard
Donck 24
2240 Zandhoven
BELGIË
Begin van het mandaat : Einde van het mandaat : Bestuurder

Van de Peer Jozef
Goormansstraat 13
2242 Pulderbos
BELGIË
Begin van het mandaat : Einde van het mandaat : Bestuurder

Van Hoof Kristof
Langestraat 128
2240 Zandhoven
BELGIË
Begin van het mandaat : Einde van het mandaat : Bestuurder

Van Houdt Marc
Langestraat 8
2240 Zandhoven
BELGIË
Begin van het mandaat : Einde van het mandaat : Bestuurder

Van den Brink Steven
Henri Rulstraat 8
2240 Zandhoven
BELGIË
Begin van het mandaat : Einde van het mandaat : Bestuurder
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VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

 
 
Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe gemachtigd is met
toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen.
 
De jaarrekening werd niet geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de commissaris is.
 
In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of bedrijfsrevisor en zijn
lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:
 
A. Het voeren van de boekhouding van de vennootschap*,
B. Het opstellen van de jaarrekening*,
C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of
D. Het corrigeren van de jaarrekening.
 
Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten, kunnen hierna worden
vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouder-fiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het
Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn opdracht.
 
(* Facultatieve vermelding.)
 

Naam, voornamen, beroep en woonplaats Lidmaatschapsnummer Aard van de opdracht (A, B,
C en/of D)
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BALANS NA WINSTVERDELING

JAARREKENING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA

OPRICHTINGSKOSTEN 20

VASTE ACTIVA 21/28 690.609 257.298

Immateriële vaste activa 6.1.1 21 1.524

Materiële vaste activa 6.1.2 22/27 689.085 257.298

Terreinen en gebouwen 22

Installaties, machines en uitrusting 23 689.085 257.298

Meubilair en rollend materieel 24

Leasing en soortgelijke rechten 25

Overige materiële vaste activa 26

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27

Financiële vaste activa 6.1.3 28

VLOTTENDE ACTIVA 29/58 341.240 259.276

Vorderingen op meer dan één jaar 29

Handelsvorderingen 290

Overige vorderingen 291

Voorraden en bestellingen in uitvoering 3

Voorraden 30/36

Bestellingen in uitvoering 37

Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/41 168.187 48.152

Handelsvorderingen 40 168.187 48.152

Overige vorderingen 41

Geldbeleggingen 50/53

Liquide middelen 54/58 173.053 211.125

Overlopende rekeningen 490/1

TOTAAL VAN DE ACTIVA 20/58 1.031.849 516.575
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN 10/15 691.080 493.069

Inbreng 10/11 684.300 474.000

Beschikbaar 110 660.800 450.500

Onbeschikbaar 111 23.500 23.500

Herwaarderingsmeerwaarden 12

Reserves 13 2.350 2.350

Onbeschikbare reserves 130/1 2.350 2.350

Statutair onbeschikbare reserves 1311 2.350 2.350

Inkoop eigen aandelen 1312

Financiële steunverlening 1313

Andere 1319

Belastingvrije reserves 132

Beschikbare reserves 133

Overgedragen winst (verlies) (+)/(-) 14 4.430 16.719

Kapitaalsubsidies 15

Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-

actief
19

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN 16

Voorzieningen voor risico's en kosten 160/5

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 160

Belastingen 161

Grote herstellings- en onderhoudswerken 162

Milieuverplichtingen 163

Overige risico's en kosten 164/5

Uitgestelde belastingen 168

N° 0673825940 MIC-inb 3.2
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

SCHULDEN 17/49 340.769 23.506

Schulden op meer dan één jaar 17 228.444

Financiële schulden 170/4 228.444

Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden 172/3 228.444

Overige leningen 174/0

Handelsschulden 175

Vooruitbetalingen op bestellingen 176

Overige schulden 178/9

Schulden op ten hoogste één jaar 42/48 78.737 23.506

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 42

Financiële schulden 43

Kredietinstellingen 430/8

Overige leningen 439

Handelsschulden 44 50.318 201

Leveranciers 440/4 50.318 201

Te betalen wissels 441

Vooruitbetalingen op bestellingen 46

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 45 28.319 9.991

Belastingen 450/3 21.131 6.366

Bezoldigingen en sociale lasten 454/9 7.188 3.624

Overige schulden 47/48 100 13.315

Overlopende rekeningen 492/3 33.588

TOTAAL VAN DE PASSIVA 10/49 1.031.849 516.575
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RESULTATENREKENING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten

Brutomarge (+)/(-) 9900 87.731 75.413

Waarvan: niet-recurrente bedrijfsopbrengsten 76A

Omzet 70

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen 60/61

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-) 62 47.066 17.405

Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op
immateriële en materiële vaste activa

630 51.820 22.422

Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op
handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)

(+)/(-) 631/4

Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en
terugnemingen)

(+)/(-) 635/8

Andere bedrijfskosten 640/8 101 448

Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (-) 649

Niet-recurrente bedrijfskosten 66A

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) (+)/(-) 9901 -11.257 35.139

Financiële opbrengsten 75/76B 135 0

Recurrente financiële opbrengsten 75 135 0

Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies 753

Niet-recurrente financiële opbrengsten 76B

Financiële kosten 65/66B 1.169 46

Recurrente financiële kosten 65 1.169 46

Niet-recurrente financiële kosten 66B

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting (+)/(-) 9903 -12.290 35.093

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen 780

Overboeking naar de uitgestelde belastingen 680

Belastingen op het resultaat (+)/(-) 67/77 -2 4.360

Winst (Verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9904 -12.289 30.733

Onttrekking aan de belastingvrije reserves 789

Overboeking naar de belastingvrije reserves 689

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9905 -12.289 30.733

N° 0673825940 MIC-inb 4
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RESULTAATVERWERKING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Te bestemmen winst (verlies) (+)/(-) 9906 4.430 30.733

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) (9905) -12.289 30.733

Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar (+)/(-) 14P 16.719

Onttrekking aan het eigen vermogen 791/2

Toevoeging aan het eigen vermogen 691/2 800

aan de inbreng 691

aan de wettelijke reserve 6920 800

aan de overige reserves 6921

Over te dragen winst (verlies) (+)/(-) (14) 4.430 16.719

Tussenkomst van de vennoten in het verlies 794

Uit te keren winst 694/7 13.215

Vergoeding van de inbreng 694 13.215

Bestuurders of zaakvoerders 695

Werknemers 696

Andere rechthebbenden 697
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TOELICHTING

 
STAAT VAN DE VASTE ACTIVA

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8059P XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8029 1.650

Overdrachten en buitengebruikstellingen 8039

Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8049

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8059 1.650

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8129P XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8079 126

Teruggenomen 8089

Verworven van derden 8099

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8109

Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8119

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8129 126

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR (21) 1.524

N° 0673825940 MIC-inb 6.1.1

Page 9 of 15



Codes Boekjaar Vorig boekjaar

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8199P XXXXXXXXXX 310.928

Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8169 483.480

Overdrachten en buitengebruikstellingen 8179

Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8189

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8199 794.408

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8259P XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8219

Verworven van derden 8229

Afgeboekt 8239

Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8249

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8259

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8329P XXXXXXXXXX 53.629

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8279 51.694

Teruggenomen 8289

Verworven van derden 8299

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8309

Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8319

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8329 105.323

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR (22/27) 689.085

N° 0673825940 MIC-inb 6.1.2
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WAARDERINGSREGELS
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SAMENVATTING VAN DE WAARDERINGSREGELS

I. Beginsel

De waarderingsregels worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het KB van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.

Ten behoeve van het getrouwe beeld wordt in de volgende uitzonderingsgevallen afgeweken van de bij dit besluit bepaalde
waarderingsregels :
NVT

Deze afwijkingen worden als volgt verantwoord :
NVT

Deze afwijkingen beïnvloeden als volgt het vermogen, de financiële positie en het resultaat vóór belasting van de onderneming
NVT

De waarderingsregels werden ten opzichte van het vorige boekjaar qua verwoording of toepassing [gewijzigd] [niet gewijzigd]; zo ja,
dan heeft de wijziging betrekking op :
en heeft een [positieve] [negatieve] invloed op het resultaat van het boekjaar vóór belasting ten belope van           EUR.

De resultatenrekening [wordt] [wordt niet] op belangrijke wijze beïnvloed door opbrengsten en kosten die aan een vorig boekjaar
moeten worden toegerekend; zo ja, dan hebben deze betrekking op :

De cijfers van het boekjaar zijn niet vergelijkbaar met die van het vorige boekjaar en wel om de volgende reden :

[Voor de vergelijkbaarheid worden de cijfers van het vorige boekjaar op de volgende punten aangepast] [Voor de vergelijking van de
jaarrekeningen van beide boekjaren moet met volgende elementen rekening worden gehouden]

Bij gebrek aan objectieve beoordelingscriteria is de waardering van de voorzienbare risico's, mogelijke verliezen en ontwaardingen
waarvan hierna sprake, onvermijdelijk aleatoir :

Andere inlichtingen die noodzakelijk zijn opdat de jaarrekening een getrouw beeld zou geven van het vermogen, de financiële positie
en het resultaat van de onderneming :

II. Bijzondere regels

De oprichtingskosten :
De oprichtingskosten worden onmiddellijk ten laste genomen, behoudens volgende kosten die worden geactiveerd :
NVT

Herstructureringskosten :
Herstructureringskosten werden [xxxxxxxxxxxx] [niet geactiveerd] in de loop van het boekjaar; zo ja, dan wordt dit als volgt
verantwoord :

Immateriële vaste activa :
Het bedrag aan immateriële vaste activa omvat voor           EUR kosten van onderzoek en ontwikkeling. De afschrijvings-
termijn voor deze kosten en voor de goodwill beloopt [meer] [niet meer] dan 5 jaar; indien meer dan 5 jaar wordt deze termijn als
verantwoord :

Materiële vaste activa :
In de loop van het boekjaar [xxxxxxx] [werden geen] materiële vaste activa geherwaardeerd; zo ja, dan wordt deze herwaardering als
volgt verantwoord :

Afschrijvingen geboekt tijdens het boekjaar :

+------------------------------------+--------------------+--------------------+---------------------------------------------------+
+                                    +     Methode        +      Basis         +              Afschrijvingspercentages             +
+              Activa                +    L (lineaire)    +     NG (niet-      +-------------------------+-------------------------+
+                                    +  D (degressieve)   +  geherwaardeerde)  +       Hoofdsom          +   Bijkomende kosten     +
+                                    +     A (andere)     + G(geherwaardeerde) +       Min. - Max.       +       Min. - Max.       +
+------------------------------------+--------------------+--------------------+-------------------------+-------------------------+
+                                    +                    +                    +                         +                         +
+ 1. Oprichtingskosten ..............+                    +                    +                         +                         +
+                                    +                    +                    +                         +                         +
+ 2. Immateriële vaste activa .......+                    +                    +                         +                         +
+                                    +                    +                    +                         +                         +
+ 3. Industriële, administratieve of +                    +                    +                         +                         +
+    commerciële gebouwen * .........+                    +                    +                         +                         +
+                                    +                    +                    +                         +                         +
+ 4. Installaties, machines en       +                    +                    +                         +                         +
+    uitrustingen * .................+         L          +         NG         +     5.00   - 20.00      +     5.00   - 20.00      +
+                                    +                    +                    +                         +                         +
+ 5. Rollend materieel * ............+                    +                    +                         +                         +
+                                    +                    +                    +                         +                         +
+ 6. Kantoormateriaal en meubilair * +                    +                    +                         +                         +
+                                    +                    +                    +                         +                         +
+ 7. Andere matriële vaste activa * .+                    +                    +                         +                         +
+------------------------------------+--------------------+--------------------+-------------------------+-------------------------+

* Met inbegrip van de in leasing gehouden activa; deze worden in voorkomend geval op een afzonderlijke lijn vermeld.

Overschot aan toegepaste, fiscaal aftrekbare, versnelde afschrijvingen ten opzichte van de economisch verantwoorde afschrijvingen :
- bedrag voor het boekjaar :           EUR.
- gecummuleerd bedrag voor de vaste activa verworven vanaf het boekjaar dat na 31 december 1983 begint :           EUR.

Financiële vaste activa :
In de loop van het boekjaar [werden] [werden geen] deelnemingen geherwaardeerd; zo ja, dan wordt deze herwaardering als volgt
verantwoord :

Voorraden :
Voorraden worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde berekend volgens de (te vermelden) methode van de gewogen
gemiddelde prijzen, Fifo, Lifo, individualisering van de prijs van elk bestanddeel of tegen de lagere marktwaarde :

1. Grond- en hulpstoffen :
NVT

2. Goederen in bewerking - gereed product :
NVT

3. Handelsgoederen :
NVT

4. Onroerende goederen bestemd voor verkoop :
NVT

Producten :
- De vervaardigingsprijs van de producten [omvat] [omvat niet] de onrechtstreekse productiekosten.
- De vervaardigingsprijs van de producten waarvan de poductie meer dan één jaar beslaat, [omvat] [omvat geen] financiële kosten
verbonden aan de kapitalen ontleend om de productie ervan te financieren.

Bij het einde van het boekjaar bedraagt de marktwaarde van de totale voorraden ongeveer           % meer dan hun boekwaarde.
(deze inlichting is slechts vereist zo het verschil belangrijk is).

Bestellingen in uitvoering :
Bestellingen in uitvoering worden geherwaardeerd [tegen vervaardigingsprijs] [tegen vervaardigingsprijs, verhoogd met een gedeelte
van het resultaat naar gelang van de vordering der werken].

Schulden :
De passiva [bevatten] [bevatten geen] schulden op lange termijn, zonder rente of met een abnormale lage rente; zo ja, dan wordt op
deze schulden [een] [geen] disconto toegepast dat wordt geactiveerd.

Vreemde valuta :

N° 0673825940 MIC-inb 6.5
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De resultaten uit de omrekening van de vreemde valuta zijn als volgt in de jaarrekening verwerkt :

Leasingovereenkomsten :
Wat de niet-geactiveerde gebruiksrechten uit leasingovereenkomsten betreft (die betrekking hebben op onroerende goederen en
afgesloten vóór 1 januari 1980), beliepen de vergoedingen en huurgelden die betrekking hebben op het boekjaar voor leasing van
onroerende goederen :           EUR.
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SOCIALE BALANS

 

WERKNEMERS WAARVOOR DE VENNOOTSCHAP EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN INGESCHREVEN IN

HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER

 

ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN NEER TE LEGGEN

DOCUMENTEN

Nummers van de paritaire comités die voor de vennootschap bevoegd zijn:

Tijdens het boekjaar en het vorige
boekjaar

Codes
1. Voltijds

(boekjaar)

2. Deeltijds

(boekjaar)

3. Totaal (T) of totaal in
voltijdse equivalenten

(VTE)

(boekjaar)

3P. Totaal (T) of totaal in
voltijdse equivalenten

(VTE)

(vorig boekjaar)

Gemiddeld aantal werknemers 100

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 101

Personeelskosten 102

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar
Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds

3. Totaal in voltijdse
equivalenten

Aantal werknemers 105 1 0,5

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd 110 1 0,5

Overeenkomst voor een bepaalde tijd 111

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk 112

Vervangingsovereenkomst 113

Volgens het geslacht en het studieniveau

Mannen 120 1 0,5

lager onderwijs 1200

lager onderwijs 1201 1 0,5

hoger niet-universitair onderwijs 1202

universitair onderwijs 1203

Vrouwen 121

lager onderwijs 1210

secundair onderwijs 1211

hoger niet-universitair onderwijs 1212

universitair onderwijs 1213

Volgens de beroepscategorie

Directiepersoneel 130

Bedienden 134 1 0,5

Arbeiders 132

Andere 133
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TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR

 

INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDINGEN VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR

 

INGETREDEN
Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds

3. Totaal in voltijdse
equivalenten

Aantal werknemers waarvoor de vennootschap tijdens het boekjaar
een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die tijdens het boekjaar
werden ingeschreven in het algemeen personeelsregister 205 1 0,5

UITGETREDEN

Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring aangegeven of
een in het algemeen personeelsregister opgetekende datum waarop
hun overeenkomst tijdens het boekjaar een einde nam 305 1 0,5

Codes Mannen Codes Vrouwen

Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste
van de werkgever

Aantal betrokken werknemers 5801 5811

Aantal gevolgde opleidingsuren 5802 5812

Nettokosten voor de vennootschap 5803 5813

waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding 58031 58131

waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen 58032 58132

waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering) 58033 58133

Totaal van de minder formele en informele voortgezette
beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever

Aantal betrokken werknemers 5821 5831

Aantal gevolgde opleidingsuren 5822 5832

Nettokosten voor de vennootschap 5823 5833

Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de
werkgever

Aantal betrokken werknemers 5841 5851

Aantal gevolgde opleidingsuren 5842 5852

Nettokosten voor de vennootschap 5843 5853
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