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Uitnodiging Buitengewone Algemene Vergadering AFS cvba 
 
 
Geachte collega 
 
Buitengewone Algemene Vergadering 
 
De Buitengewone Algemene Vergadering van dinsdag 28 februari bereikte niet het vereiste quorum 
om geldig te kunnen beraadslagen over de agendapunten. 
Bijgevolg werd beslist dat een nieuwe buitengewone Algemene Vergadering met dezelfde agenda zal 
worden bijeengeroepen op donderdag 16 maart aanstaande om 14.30 uur en dat deze tweede 
vergadering zal beraadslagen en beslissen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde 
aandelen.  
 
Wij hebben de eer u als aandeelhouder van de AFS cvba uit te nodigen op de tweede Buitengewone 
Algemene Vergadering die over de statutenwijziging zal beslissen. Deze heeft plaats overeenkomstig 
artikel 31 der statuten op donderdag 16 maart 2023 om 14.30 uur op de zetel van de vennootschap, 
Elisabethlaan 156 te 2600 Antwerpen (Berchem). 
 
 
AGENDA VAN DE BUITENGEWONE AV OP 16-3-2023 
 
De buitengewone algemene vergadering wordt samengeroepen om te beraadslagen en te stemmen 
over de volgende agenda:  
 
Enig agendapunt: wijziging statuten 
 
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. 
 
U kan het voorstel van de aangepaste statuten en het intern reglement online raadplegen op 
www.afscv.be/aandeelhouders. 
  
In de hoop u te mogen begroeten op donderdag 16 maart aanstaande, tekenen wij, 
 
met de meeste hoogachting. 
 
Apr. J. Mannaerts      Apr. E. Masure 
Voorzitter       Secretaris 
 


