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Algemene Vergadering van Oikocredit België 

Algemene Vergadering van Oikocredit-be cvso, 

Zaterdag 18 mei 2019 van 10u tot 13u 

Huidevetterstraat 165, 1000 Brussel 

VERSLAG 

1. Vincent De Waele, voorzitter, heet de aanwezigen van harte welkom. Filip Gijsel 

en Nathalie Châtel worden aangesteld als stemopnemers. 

 

2. Er zijn 72 aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd voor een totaal 

vertegenwoordigd kapitaal van € 2.164.398. 

 

3. Het verslag van de vorige Algemene Vergadering van 26 mei 2018 wordt zonder 

opmerkingen unaniem goedgekeurd. 

 

4. Johan Elsen, directeur, presenteert het jaarverslag 2018, met een overzicht van 

de belangrijkste behaalde resultaten, alsook de doelstellingen en  perspectieven 

voor het jaar 2019. 

 

5. Financiële resultaten van Oikocredit België 

a. Filip Gijsel, bestuurder, presenteert de resultaten- en balansrekeningen 

2018 van de cvba met een korte toelichting bij de resultaten en balans 

van Oikocredit vzw. 

b. De aanwezigen nemen kennis van het verslag van de commissaris 

(verontschuldigd wegens ziekte) 

c. De rekeningen en balans 2018 van de cvba worden unaniem 

goedgekeurd 

d. De Raad van bestuur stelt voor om het resultaat (€ 83.744) als volgt te 

bestemmen : 

i. Uitkering van dividend aan 0,75% : 107.034 euro 

ii. Hiertoe wordt € 23.291 onttrokken aan de beschikbare reserves  

De Algemene Vergadering stemt unaniem in met dit voorstel. 
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6. De Algemene Vergadering verleent unaniem kwijting aan de bestuurders en aan 

de commissaris 

7. De Algemene Vergadering herbenoemt unaniem Mazars Bedrijfsrevisoren, 

vertegenwoordigd door dhr. Peter Lenoir, als commissaris voor een periode van 

drie jaar. Het jaarlijkse honorarium voor het mandaat van de commissaris 

bedraagt, aan de huidige indexering, € 1.272,59 (excl. BTW). 

 

8. Verkiezing nieuwe bestuurders 

a. Nathalie Châtel beeindigt haar bestuursmandaat, en stelt zich niet 

opnieuw verkiesbaar. 

b. Vincent de Waele beeindigt zijn bestuursmandaat en stelt zich opnieuw 

verkiesbaar voor een periode van drie jaar. 

c. De Raad van Bestuur stel Philip Machiels voor als nieuwe bestuurder. 

d. De Algemene Vergadering stemt unaniem voor de benoeming van Philip 

Machiels als nieuwe bestuurder van Oikocredit-be cvba so, alsook voor 

het herbenoeming van Vincent De Waele. 

9. Ging Ledesma, Investor relations & Social performance and capacity building 

director bij Oikocredit International, presenteert de belangrijkste ontwikkelingen 

en vooruitzichten bij Oikocredit Internationaal. 

 

10. Hans Perk, Credit Director Africa bij Oikocredit International, geeft een overzicht 

van de ontwikkelingen van onze projecten in Afrika. 


