
 

Algemene Vergadering van Oikocredit België 

Algemene Vergadering van Oikocredit-be cvso, 

Zaterdag 16 mei 2020 van 10u30 tot 12u 

Online Zoom Meeting 

Verslag 

1. Vincent De Waele, voorzitter, heet de aanwezigen van harte welkom op deze 

uitzonderlijke online Algemene Vergadering, en dit vanwege de maatregelen ten 

gevolge van de Corona-pandemie. Na een korte voorstellingsronde van de 

online deelnemers worden Bert Kuijpers en Sien Vergracht aangesteld als 

stemopnemers. 

 

2. Er zijn 13 aandeelhouders en twee gasten online aanwezig en 154 

aandeelhouders vertegenwoordigd via een volmacht, samen goed voor 90.146 

aandelen en een totaal vertegenwoordigd kapitaal van € 4.507.300. 

 

3. Het verslag van de vorige Algemene Vergadering van 18 mei 2019 wordt zonder 

opmerkingen unaniem goedgekeurd. 

 

4. Johan Elsen, directeur, presenteert in een video-verslag het jaarverslag 2019, 

met een overzicht van de belangrijkste behaalde resultaten. 

 

5. Financiële resultaten van Oikocredit België 

a. Filip Gijsel, bestuurder, presenteert – eveneens in een videoboodschap - 

de resultaten- en balansrekeningen 2019 van de cvba met een korte 

toelichting bij de resultaten en balans van Oikocredit vzw. 

b. Peter Lenoir, de commissaris, licht zijn verslag zonder voorbehoud toe.  

c. Na een vragenronde, worden de rekeningen en balans 2019 van de cvba 

unaniem goedgekeurd 

d. De Raad van bestuur stelt voor om het resultaat (€ 147.451) als volgt te 

bestemmen : 

i. Uitkering van dividend aan 0,75% : € 115.242 

ii. Toevoeging aan de reserves van € 32.209  

De Algemene Vergadering stemt unaniem in met dit voorstel. 

 



6. De Algemene Vergadering verleent unaniem kwijting aan de bestuurders en aan 

de commissaris 

 

7. Verkiezing nieuwe bestuurder 

a. De Algemene Vergadering neemt nota van het ontslag van Henri Loze in 

maart 2020. 

b. De Algemene Vergadering stemt unaniem voor de benoeming van Marion 

Cahen als nieuwe bestuurder van Oikocredit-be cvba so. 

 

Ter afsluiting nodigt de voorzitter de aandeelhouders uit voor een Buitengewone 

Algemene Vergadering die zal doorgaan op zaterdag 19 september 2020, met op de 

agenda een voorstel van statutenwijziging en wijziging van het intern reglement. 


