BEAUVENT CVBA
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
BEDRIJFSGEGEVENS

Hoofdstuk I Vennoot worden van BeauVent

Maatschappelijke zetel:

Art. 1. Toetreding tot BeauVent gebeurt door inschrijving op één

IJzerdijk 47

of meer aandelen van de vennootschap en door overschrijving

8600 Diksmuide

van 250 euro per aandeel op de bankrekening van BeauVent.

Provincie: West-Vlaanderen

Art. 2. Inschrijving op aandelen gebeurt door het invullen van

Arrondissement: Veurne

het inschrijvingsformulier op de website van cvba BeauVent.

Handelsrekening: H.R. Veurne 38 -738

Na de inschrijving ontvangt het kandidaat-lid per e-mail een

Rekeningnummer: 523 – 0801166 – 21

“gestructureerde mededeling” die moet worden vermeld bij de

BTW nummer: 472 292 307

betaling van de aandelen. De inschrijver wordt effectief lid na de

Erkenningsnummer 2033

overschrijving. Een overschrijving wordt beschouwd als een be-

Sociaal secretariaat: ADMB

wijskrachtig document.

Statuten verschenen in de bijlagen van het Belgisch staatsblad

Vennoten zonder internet kunnen ons steeds bellen of

20000714-445 op datum van 14 juli 2000.

schrijven. Wij helpen hen graag verder.
Art. 3. De aankoopdatum is de datum waarop het bedrag van
de aangekochte aandelen op de rekening van BeauVent staat.
Na betaling en registratie ontvangt de inschrijver per e-mail een
uittreksel uit het vennotenregister op naam. Het uittreksel uit het
vennotenregister is een actuele weergave van de aandelen van
de vennoot op de op het register vermelde datum.
Art. 4. Een aandeel is een risicobelegging. De aansprakelijkheid
van de vennoten is beperkt ten belope van hun inbreng. Zij zijn
hoofdelijk noch ondeelbaar aansprakelijk.
Art. 5. Elke vennoot heeft één stem op de algemene vergadering,
ongeacht het aantal aandelen dat hij/zij bezit.

Art. 6. Uittreden en terugstorten van aandelen

Art. 10. De Zakaat

$1. In aanvulling van art. 11 van de statuten wordt bepaald dat

Op de statutaire algemene vergadering van 19 mei 2007 werd

een vennoot maar kan uittreden vijf jaar na de aankoopdatum

beslist om 1/40ste van de jaarlijkse nettowinst, na aftrek van de

van zijn jongste aandelen.

uit te betalen dividenden, af te staan aan een goed doel. Vennoten kunnen voorstellen doen voor projecten die in aanmerking

$2. De cvba kan bij een teveel aan eigen vermogen overgaan tot

komen. Op de statutaire algemene vergadering wordt over het

terugbetaling van kapitaal aan de vennoten. Het terugstorten

bedrag van de Zakaat beslist. De raad van bestuur kiest één of

van kapitaal aan de vennoten geschiedt volgens de modaliteiten

meerdere projecten uit.

die door de raad van bestuur worden bekendgemaakt aan alle
vennoten. Dit geldt in het bijzonder wanneer de inschrijvingen

Art. 11. De uitnodiging tot een algemene vergadering gebeurt

na een oproep het benodigde bedrag overschrijden.

schriftelijk en wordt minstens acht dagen vooraf aan de vennoten toegestuurd. Ze vermeldt de agendapunten van de vergadering. Vennoten die samen op eenzelfde adres wonen ontvangen

Hoofdstuk II Bestuur van de vennootschap
en Statutaire Algemene Vergadering

een gezamenlijke uitnodiging tenzij ze vragen om de uitnodi-

Art. 7. De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter

Art. 12. Samen met de uitnodiging tot de statutaire algemene

en vertrouwt het dagelijks bestuur aan een gedelegeerd bestuur-

vergadering ontvangen de vennoten ook het jaarverslag en de

der toe.

jaarrekening die ter behandeling en goedkeuring zullen worden

ging afzonderlijk te ontvangen.

voorgelegd.
Art. 8. De jaarlijkse statutaire algemene vergadering van de vennoten heeft plaats op de derde zaterdag van mei. De vergadering

Art. 13. Het verslag van de algemene vergadering wordt schrif-

hoort het jaarverslag, behandelt de jaarrekening en de bestem-

telijk aan de vennoten bezorgd op dezelfde wijze als de uitno-

ming van winst of verlies en geeft kwijting aan de raad van bestuur.

diging.

Desgevallend verlengt ze het mandaat van bestuurders, aanvaardt
het ontslag van bestuurders en stelt nieuwe bestuurders aan.

Art. 14. De communicatie met de vennoten gebeurt bij voorkeur
digitaal.

Art. 9. De intrest die de algemene vergadering op het gestorte kapitaal toekent, mag niet hoger zijn dan door de vennootschaps-

Art. 15. Dit huishoudelijk reglement werd door de algemene ver-

wetgeving is toegestaan. Bvb.: Voor het boekjaar 2014 bedraagt

gadering van de vennoten op 16 mei 2015 goedgekeurd.

het maximum percentage 6 % en is de verworven intrest vrijgesteld van roerende voorheﬃng tot een bedrag van 190 euro.

REGLEMENT

