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Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : bocal

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Lodewijk Van Berckenlaan 372
 : 2140 Borgerhout

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor Pieter HERMAN, notaris te Antwerpen, op achtentwintig mei tweeduizend
eenentwintig, blijkt dat een coöperatieve vennootschap werd opgericht als volgt:
1. Oprichters 
- Mevrouw BOUWENS Lieve Maria Joanna, geboren te Duffel op tien december
negentienhonderdzeventig wonende te 2140 Antwerpen (Borgerhout), Vrijgeweide 11;
- Mevrouw MUS Katrien Ann, geboren te Borgerhout op drieëntwintig september
negentienhonderdtachtig wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Smaragdstraat 20;
- Mevrouw VAN HEMELRYK Joyce, geboren te Antwerpen(Merksem) op eenentwintig januari
negentienhonderdzesentachtig,  wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Alfons Schneiderlaan 273.
2. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm van een erkende coöperatieve vennootschap aan en wordt
afgekort als “erkende CV”. De vennootschap draagt de naam “bocal”.
De woorden “erkende coöperatieve vennootschap” of de afkorting “erkende CV” moeten in alle akten,
facturen en documenten uitgaande van de vennootschap die naam onmiddellijk zal voorafgaan of
volgen.
3. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest te 2140 Antwerpen (Borgerhout),
Lodewijk van Berckenlaan 372.
4. Voorwerp
Om aan deze behoeften van haar aandeelhouders te voldoen zal de vennootschap volgende
activiteiten uitoefenen:
- verpakkingsvrij verkopen van producten voor dagdagelijks gebruik, het aankopen en verkopen van
alternatieven voor producten in wegwerpverpakking;
- verkoop in een fysieke winkel, een webshop en op markten;
- promoten en verkopen van producten van lokale ondernemers;
- informeren en inspireren via workshops en lezingen;
- ontmoetingsruimte zijn en bieden aan verenigingen en bewoners, ook door middel van de verhuur
van een locatie;
- samenwerkingen aangaan met lokale ondernemers en korte keten;
- samenwerkingen aangaan met mensen uit de culturele en kunstensector;
- evenementen organiseren;
- tewerkstelling realiseren binnen sociale economie;
-  voorzien van stageplaatsen;
- afval in consumptiecyclus verminderen door het voorzien, ophalen en reinigen van herbruikbare
verpakkingen voor al onze partners, klanten en leveranciers;
Ter realisatie van haar voorwerp kan de vennootschap:
- Samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen
nemen in andere ondernemingen;
- Zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden
borgstellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven;
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- Optreden als bestuurder, volmacht drager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of
ondernemingen;
- Alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn
de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks
geheel of ten dele vergemakkelijken.
5. Duur
Onbepaalde tijd.
6. Effecten en hun overdracht en overgang
Als vergoeding voor de inbrengen van de aandeelhouders worden aandelen uitgegeven.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door negen (9) A-aandelen, die ieder
één/negende (1/9e) van het vermogen vertegenwoordigen.
De inschrijving, onder de voorwaarden bepaald in deze statuten, opnieuw uit te geven aandelen voor
aandeelhouders of kandidaat-aandeelhouders die voldoen aan de vereisten om aandeelhouder te
worden, vereist geen statutenwijziging.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
7. Boekjaar
Het boekjaar volgt het kalenderjaar en vangt bijgevolg aan op 1 januari en eindigt op 31 december.
Aan het eind van elk boekjaar stelt het bestuursorgaan, overeenkomstig de bepalingen ter zake, de
inventaris en de jaarrekening op die aan de algemene vergadering moeten worden voorgelegd.
Het bestuursorgaan brengt eveneens ieder jaar op de algemene vergadering een bijzonder verslag
uit over de wijze waarop de vennootschap toezicht heeft uitgeoefend op de erkenningsvoorwaarden
van de Nationale Raad voor de Coöperatie als erkende coöperatieve vennootschap en in het
bijzonder over het sociaal voordeel en/of vorming van aandeelhouders. Dit verslag bevat tevens de
informatie vermeld in artikel 6:120, §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Op voorstel van het bestuursorgaan kan de algemene vergadering zich uitspreken over de
bestemming van het saldo van de nettowinst, waarbij onderstaande regels moeten gerespecteerd
worden:
- Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden;
- Tevens zal het bestuursorgaan bij een uitkering volgens haar redelijk oordeel nagaan of de
vennootschap haar schulden zal kunnen betalen die in de periode van minstens twaalf (12) maanden
na de uitkering opeisbaar worden;
- Een saldo kan uitgekeerd worden als een dividend op het gestorte bedrag van de aandelen. Het
rechtstreekse vermogensvoordeel dat de vennootschap onder de vorm van een dividend aan de
aandeelhouders uitkeert, zal niet hoger zijn dan de rentevoet vastgesteld door de Koning ter
uitvoering van artikel 1, §2, 6° van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1962;
- Een gedeelte van de jaarlijkse inkomsten wordt gereserveerd voor informatieverstrekking aan en
opleiding van de aandeelhouders, zowel huidige als potentiële, of het grote publiek;
- Het overschot kan worden toegewezen aan het reservefonds of kan (deels) overgedragen worden
naar het volgend boekjaar.
Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot en met 31 december 2022.
8. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan van minstens drie (3) leden, al dan niet
aandeelhouders. Zij worden aangeduid door de algemene vergadering met een gewone meerderheid
van de stemmen en volgens onderstaande principes:
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd uit de kandidaten voorgedragen
door de aandeelhouders op basis van het soort aandelen dat zij bezitten.
De helft van de bestuurders plus één (1) wordt gekozen uit de kandidaten voorgedragen door A-
aandeelhouders en de overige bestuurders worden gekozen uit de kandidaten voorgedragen door B-
en C-aandeelhouders.
Bij ontstentenis van aandeelhouders van soort B en C of indien zij onvoldoende kandidaten
voordragen, kunnen aandeelhouders, houders van aandelen soort A alle kandidaten voordragen.
Deze bestuurders worden respectievelijk A-, B- of C-bestuurders genoemd.
De bestuurders kunnen worden gekozen middels coöptatie, zoals voorzien in artikel 22 van deze
statuten. De coöptatie dient te worden bekrachtigd door de eerstvolgende algemene vergadering.
Bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor een periode van drie (3) jaar.
Bij elke nieuwe bestuursverkiezing kunnen alle uittredende bestuurders telkens opnieuw verkiesbaar
worden gesteld, zij het dan hun herverkiezing gemotiveerd wordt door het bestuursorgaan.
Het mandaat van de bestuurders is niet bezoldigd. Als de bestuurders een opdracht vervullen met
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bijzondere of vaste prestaties, kan hiervoor een vergoeding worden toegekend door de algemene
vergadering.
De benoeming van een bestuurder treedt in werking na aanvaarding van het mandaat. De
aanvaarding wordt vermoed plaats te vinden, tenzij een uitdrukkelijke verklaring van de betrokkene
dat hij zijn mandaat weigert op te nemen.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, wordt een vaste vertegenwoordiger,
natuurlijke persoon, aangeduid die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor
rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam zou vervullen.
De algemene vergadering kan een bestuurder op elk ogenblik ontslaan met een drie vierde (3/4de)
meerderheid van stemmen. De bestuurder waarvan het ontslag gevraagd wordt, kan niet deelnemen
aan de stemming.
Een bestuurder kan zijn mandaat vroegtijdig eenzijdig beëindigen. Het ontslag is geldig zodra de
bestuurder dit schriftelijk meedeelt aan het bestuursorgaan maar gaat pas in vanaf de dertigste dag
na kennisgeving van het ontslag.
Het bestuursorgaan bezit de meest uitgebreide bevoegdheden om alles te doen wat nodig of nuttig is
om het voorwerp van de vennootschap te verwezenlijken. Alles wat niet expliciet door de wet of de
statuten wordt voorbehouden aan de algemene vergadering behoort tot haar bevoegdheid.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college,
handelend voor de meerderheid van de leden, wordt de vennootschap ten aanzien van derden
rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders waarvan minstens 1 bestuurder, voorgedragen
door aandeelhouders, houder van aandelen soort A.
9. Benoeming
a) de oprichters beslissen om als A-bestuurders te benoemen:
- Mevrouw BOUWENS Lieve, voornoemd,
- Mevrouw MUS Katrien, voornoemd,
- Mevrouw VAN HEMELRYK Joyce, voornoemd,
die deze benoeming aanvaarden en verklaren dat er tegen hen geen beroepsverbod werd
uitgesproken. De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies
die aan de uitoefening van hun mandaat raken.
b) De benoeming is voor een duur van drie (3) jaar te rekenen van heden.
c) Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.
10. Jaarvergadering
De jaarvergadering wordt telkens gehouden op de tweede dinsdag van de maand mei om twintig (20)
uur.
Deze vergadering neemt kennis van het jaarverslag en, in voorkomend geval, van het verslag van de
commissaris(sen), bespreekt de jaarrekening en hecht er haar goedkeuring aan, zij verleent – bij
aparte stemming – kwijting aan de bestuurders en eventuele commissaris(sen), gaat over tot de
herbenoeming of tot de vervanging van de uittredende of ontbrekende bestuurders en eventuele
commissaris(sen) en neemt al de besluiten in verband met de andere punten die voorkomen op de
agenda.
Een buitengewone algemene vergadering kan, te allen tijde, worden bijeengeroepen om te
beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid, die tot haar bevoegdheid behoort.
Een buitengewone algemene vergadering moet worden bijeengeroepen op aanvraag van de
aandeelhouders die aandelen bezitten die ten minste tien procent (10 %) vertegenwoordigen van het
aantal uitgegeven aandelen, op aanvraag van de voorzitter van het bestuursorgaan of drie
bestuurders of telkens als het belang van de vennootschap het vereist.
Jaarlijks wordt minstens één algemene vergadering gehouden.
Buitengewone algemene vergaderingen gaan door op de zetel of op een plaats in het Vlaamse
Gewest, zoals aangeduid in de oproepingen.
De algemene vergadering wordt samengeroepen door het bestuursorgaan. De oproepingen die de
agenda bevatten zullen geschieden per e-mail, ten minste vijftien (15) kalenderdagen op voorhand.
De oproepingen worden geacht gegeven te zijn zodra ze verstuurd zijn.
Op de algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden waarin elke aandeelhouder
inzage kan hebben.
Elke aandeelhouder heeft één stem ongeacht het aantal aandelen in zijn bezit.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2023.
11. Bekrachtiging handelingen gesteld namens de vennootschap in oprichting
In toepassing van artikel 2:2 WVV, verklaart comparant uitdrukkelijk ter gelegenheid van de
oprichting, dat de vennootschap de rechten en verbintenissen overneemt die voortvloeien uit de
rechtshandelingen die in haar naam en voor haar rekening werden gesteld voor de oprichting van de
vennootschap sedert 1 februari 2021 tot op heden.
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Dit onder opschortende voorwaarde van het neerleggen van een uitgifte en een uittreksel van de
oprichtingsakte ter griffie van ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de vennootschap
haar zetel heeft, overeenkomstig artikel 2:8 WVV.
De verbintenissen aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens onderworpen aan artikel 2:2 WVV
en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.
12. Volmacht
De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan de
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BOEKHOUDKANTOOR FIERENS &
ANTHONISSEN", met zetel te 2950 Kapellen, Ertbrandstraat 224, BTW BE0525.753.460,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen, zijn/haar werknemers of aangestelden,
kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke
inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle
belastingadministraties en bij in het UBO-register te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde
van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.
Voor uittreksel: notaris Pieter Herman te Antwerpen;
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie.
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