
 

 

Algemene Vergadering van Oikocredit-be cvso, 

Zaterdag 26 mei 2018 van 10u tot 13u 

     EPHEC, Konrad Adenauerlaan 3, 1200 Brussel 

VERSLAG 

 

1. Vincent De Waele, voorzitter, heet alle aanwezigen van harte welkom. Mieke Willems 

en Bert Kuijpers worden aangesteld als stemopnemers. 

2. Er zijn 77 aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd voor een totaal 

vertegenwoordigd kapitaal van € 2.282.415. 

3. Het verslag van de vorige Algemene Vergadering van 13 mei 2017 wordt zonder 

opmerkingen unaniem goedgekeurd. 

4. Johan Elsen, directeur, presenteert het jaarverslag 2017, met een overzicht van de 

belangrijkste behaalde resultaten, alsook de doelstellingen en  perspectieven voor 

het jaar 2018. 

5. Thos Gieskes, managing director van Oikocredit Internationaal, geeft een overzicht 

van en toelichting bij de internationale ontwikkelingen en de resultaten van Oikocredit 

Internationaal, en dit door middel van een videoboodschap. 

6. Financiële resultaten van Oikocredit België 

a. Filip Gijsel, bestuurder, presenteertt de resultaten- en balansrekeningen 2017 

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

Oikocredit vzw. 

b. Peter Lenoir, commissaris, licht kort zijn ‘Verslag van commissaris’ toe. 

c. De rekeningen en balans 2017 van de cvba worden goedgekeurd met een 

meerderheid van stemmen. 1 aandeelhouder onthoudt zich, er zijn geen 

tegenstemmen. 

d. De Raad van bestuur stelt voor om het resultaat (€ 163.105) als volgt te 

bestemmen : 

i. Uitkering van dividend aan 0,75% : 94.589 euro 

ii. De rest (€ 68.516) wordt toegevoegd aan de beschikbare reserves  

De Algemene Vergadering stemt unaniem in met dit voorstel. 

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

commissaris 

8. Verkiezing nieuwe bestuurders : 

a. De Algemene Vergadering neemt kennis van het ontslag van drie 

bestuurders: Francis Cardyn, Martje Nooij en Ulrike Weinspach 

b. Drie nieuwe kandidaat-bestuurders stellen zich voor : Mieke Willems, Pierre 

Schmit en Henri Loze.  

c. De Algemene Vergadering stemt unaniem voor de benoeming van Mieke 

Willems, Pierre Schmit en Henri Loze als nieuwe bestuurders van Oikocredit-

be cvba so 

9. Johan Elsen, directeur, geeft een beknopte update van de strategie inzake 

hernieuwbare energie. Aan de hand van een korte video-reportage wordt een 

belangrijke nieuwe partnerorganisatie voorgesteld, met name Inyenyeri in Rwanda. 

10. Afsluitend vinden twee inspirerende workshops plaats, een in het Nederlands en een 

in het Frans, over de uitbouw van onze vrijwillerswerking. 

 


