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Agendapunten 

Onthaal  

 

Start van de Algemene Vergadering  

Verslaggeving 2013 

 Mededeling Jaarverslag 

 Mededeling Verslag van de commissaris 

 Goedkeuring Jaarrekening  

 Kwijting leden Raad van Bestuur 

 Kwijting Commissaris 

 Q&A 

Slot van de Algemene Vergadering 

 

Toetreding tot de Raad van Bestuur 

Vooruitzichten 2014 

 Resultaten parken CoGreen 

 Nieuwe windparken  

Lezing: Duurzaam Energieverbruik – ook bij u thuis! 
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Verslaggeving 2013 
Mededeling Jaarverslag & Verslag Commissaris 

 

Mededeling van het jaarverslag van de Raad van bestuur over het boekjaar 

afgesloten op 31 december 2013 

 

  

Mededeling van het verslag van de Commissaris over het boekjaar 

afgesloten op 31 december 2013 
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Verslaggeving 2013 
Eerste 5 parken met CoGreen 
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Verslaggeving 2013 
Honderden lokale groene aandeelhouders 

 

495 buurtbewoners van de 5 parken zijn sinds december 

aandeelhouder 

 

Samen werd voor bijna 925.000 EUR geïnvesteerd in de 

windparken 

 

 Per park… 
Frasnes-Les-Anvaing   20   

Lochristi-Zele    61   

Zwevegem-Harelbeke   66   

Sint-Gillis-Waas   106   

Poperinge    242   
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Verslaggeving 2013 
Goedkeuring Jaarrekening 

  

Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten 

op 31 december 2013 en bestemming van het resultaat 

 

Oprichting & startkosten in oprichtingsjaar 2013. 2014 wordt het eerste 

werkingsjaar met operationele inkomsten 

  

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om de jaarrekening over 

het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 goed te keuren. 
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Verslaggeving 2013 
Kwijtingen 

  

Kwijting aan de leden van de Raad van bestuur 

  

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om kwijting te verlenen 

aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 

afgesloten op 31 december 2013. 

  

Kwijting aan de Commissaris 

  

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om kwijting te verlenen 

aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar 

afgesloten op 31 december 2013. 
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Verslaggeving 2013 
Uw vragen! 
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WELKOM BIJ COGREEN 
Jij kan mee besturen!  

  

Electrabel CoGreen zoekt 3 (m/v) aandeelhouders die mee willen 

besturen.  

 

Iedere aandeelhouder kan zich kandidaat stellen om lid te worden van de 

Raad van Bestuur.  

 

 

Wat?  Als Bestuurder ben je zowel lid van de Raad van Bestuur als 

ambassadeur van CoGreen 

 

Hoe?  Stuur jouw CV & Motivatie naar info@electrabelcogreen.com  

 

 

 

 
  

mailto:info@electrabelcogreen.com
mailto:info@electrabelcogreen.com
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Vooruitzichten 2014 
De eerste resultaten van onze 5 parken 

Zeer windrijke 

wintermaanden 

januari & februari 

Reeds 60% van 

objectief productie 

behaald 
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VOORUITZICHTEN 2014 
Nieuwe windparken 

  

Binnenkort start Electrabel met de bouw van verschillende nieuwe 

windprojecten in België 

 

In 2014 start de bouw van meer dan 20 windturbines 

 

Met CoGreen zullen de omwonenden van verschillende van onze nieuwe 

parken de kans krijgen om net als u deel te nemen in hun park 

 

Zo zal CoGreen volgend jaar meer dan verdubbelen!  

 

 

 

 
  


