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VOLMACHT BIJZONDER ALGEMENE VERGADERING 
CVBA AFS 

 
 
Ondergetekende ………………………………………………………………………………………………………. lidnr.: ……….. 
 
Eigenaar van …………………….. aandelen van de coöperatieve vennootschap “AFS”, gevestigd te 2600 
Antwerpen (district Berchem), Elisabethlaan 156, ingeschreven in het rechtspersonenregister bij de 
ondernemingsrechtbank te Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 
0406.383.082. 
 
Verklaart bij deze volmacht te geven aan: ………………………………………………………………….. lidnr.: ……….. 
 
 
teneinde voor hem/haar en in zijn/haar naam op te treden als bijzonder lasthebber op de 
buitengewone algemene vergadering, die zal worden gehouden, met volgende agenda: 
 
1/ Voorstel om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de nieuwe bepalingen van het 
Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op de coöperatieve vennootschap 
(afgekort CV). 
2/ Voorstel om het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap vast te leggen op 
TWEE MILJOEN VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€ 2.500.000,00). Dit bedrag was reeds beschikbaar sinds 
de vorige aanpassing van de statuten. 
3/ Voorstel om een nieuw artikel 3 in te lassen in te statuten om de coöperatieve finaliteit van de 
vennootschap uit te drukken, luidend als volgt: 
“De vennootschap streeft naar een stevige verankering van haar aandeelhouders in hun lokale 
gemeenschap en naar de bundeling van hun koopkracht.  
Daarnaast neemt de vennootschap initiatieven om de onderlinge verbondenheid van de 
aandeelhouders te bevorderen.  
De vennootschap streeft het coöperatieve gedachtegoed na geïnspireerd door de zeven 
‘Internationale Coöperatieve Alliantie’ (ICA)-principes:  
- Vrijwillig en open lidmaatschap;  
- Democratische controle door de leden;  
- Economische participatie door de leden;  
- Autonomie en onafhankelijkheid;  
- Onderwijs, vorming en informatieverstrekking;  
- Samenwerking tussen coöperaties;  
- Aandacht voor de gemeenschap.” 
4/ Vaststelling van het adres van de zetel en beslissing om dit niet meer op te nemen in de statuten. 
5/ Voorstel tot aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek 
van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap en 
waarvan de tekst ter beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders op de website van de 
vennootschap zodat de aandeelhouders er vooraf kennis van hebben kunnen nemen. 
Wordt eveneens ter beschikking gesteld van de aandeelhouders: het intern reglement zoals dit werd 
goedgekeurd door de raad van bestuur. 
6/ Opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen. 
 
 
 
 



 
De volmachtdrager zal desbetreffende over alle op de vergadering regelmatig voorgebrachte 
amendementen kunnen stemmen, alle akten en stukken kunnen tekenen en in één woord al het 
nodige doen in verband met de bijeengeroepen vergadering, het al met recht van indeplaatsstelling. 
 
De volmachtgever verklaart kennis te hebben genomen van de nieuwe statuten van de vennootschap 
waarvan de tekst ter beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders op de website van de 
vennootschap en machtigt de volmachtdrager om deze in zijn/haar naam 

o goed te keuren 
o niet goed te keuren 
o zich te onthouden 

 
Bij gebreke van instructies wordt de lastgever geacht in te stemmen met de nieuwe statuten. 
 
Indien de eerste vergadering niet in getal is zal de volmachtdrager zal namens de volmachtgever, op 
grond van deze volmacht, ook kunnen optreden op de tweede vergadering die zal worden gehouden 
met dezelfde agenda.  
 
De lastgever verbindt er zich hierbij toe om de lasthebber schadeloos te stellen voor elke schade die 
hij/zij zou kunnen oplopen ten gevolge van enige handeling gesteld ter uitvoering van deze volmacht, 
op voorwaarde evenwel dat hij/zij de grenzen van zijn/haar bevoegdheden heeft nageleefd. Verder 
verbindt lastgever zich ertoe niet de nietigheid van enig besluit goedgekeurd door de lasthebber te 
vorderen en geen enkele schadevergoeding van hem/haar te vorderen, op voorwaarde evenwel dat 
laatstgenoemde de grenzen van zijn/haar bevoegdheden heeft nageleefd. 
 
 
Gegeven te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  op . . . . . . / . . . . . .  / 2023 
 
 
 
 
Handtekening volmachtgever 
 
 
 


