
 

 

Oikocredit België heet u van harte welkom! 

 

Algemene Vergadering van Oikocredit-be cvso, 

Zaterdag 26 mei 2018 van 10u tot 13u 

   EPHEC, Konrad Adenauerlaan 3, 1200 Brussel 

 

 

Algemene Vergadering van Oikocredit-be cvso, 

Zaterdag 13 mei 2017 om 14u 

EPHEC, Konrad Adenauerlaan 3, 1200 Brussel 

VOORLOPIGE AGENDA 

 

13. Welkomstwoord door Vincent De Waele, voorzitter en aanstelling bureau 

14. Voorstelling Sociale Performantie bij Oikocredit door Kawien Ziedses des 

Plantes 

15. Vaststelling van het vertegenwoordigde kapitaal en de stemgerechtigden 

16. Goedkeuring van het verslag van de vorige Algemene Vergadering van 28 mei 

2016 

17. Presentatie van het jaarverslag 2016 door Johan Elsen, directeur 

18. Presentatie van de resultaten- en balansrekeningen 2016 van de cvba met ook 

korte toelichting bij de resultaten en balans van Oikocredit vzw  

19. Kennisname van ‘Verslag van commissaris’ 

20. Goedkeuring van de rekeningen en balans 2016 van de cvba  

21. Bestemming van het resultaat 

22. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris 

23. Verkiezing nieuwe bestuurders 

24. Perspectieven 2017 

25. Gelegenheid voor vragen en suggesties 

 

AGENDA 

 

1. Welkomstwoord door Vincent De Waele, voorzitter en aanstelling bureau 

2. Vaststelling van het vertegenwoordigde kapitaal en de stemgerechtigden 

3. Goedkeuring van het verslag van de vorige Algemene Vergadering van 28 mei 

2017 

4. Presentatie van het jaarverslag 2017 door directeur Johan Elsen, en 

perspectieven voor het jaar 2018 – 2019 

5. Internationale ontwikkelingen en resultaten van Oikocredit Internationaal 

6. Financiële resultaten van Oikocredit België 

a. Presentatie van de resultaten- en balansrekeningen 2017 van de cvba 

met een korte toelichting bij de resultaten en balans van Oikocredit vzw  

b. Kennisname van ‘Verslag van commissaris’ 

c. Goedkeuring van de rekeningen en balans 2017 van de cvba  

d. Bestemming van het resultaat 

7. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris 

8. Verkiezing nieuwe bestuurders 

9. Update van onze strategie inzake Hernieuwbare Energie 

10. Twee parallelle keuze-sessies: 

a. Voorstelling van de nieuwe interactieve infostand van Oikocredit 

(Nederlandstalig) 

b. Développer une communauté de volontaires francophones 

11. Gelegenheid voor vragen en suggesties (aan het einde van de parallelle sessies) 

12. Collectief slotmoment 

 


