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OVERZICHTSLIJST BESLISSINGEN VAN DE 

BUITENGEWONE ALGEMENE 
VERGADERING BELEID EN BEGROTING VAN 8 JANUARI 

2015 
 

 
1 Te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie in 2015 - 

bespreking 
 
De Algemene Vergadering keurt de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen 
strategie in 2015 goed.  
 

 
2 Begroting 2015 - bespreking 
 

De Algemene Vergadering keurt de begroting 2015 goed.  
 
 
3 Deelname aan de oprichting van de vzw Belgian Waste to 

Energy (BW2E) en aanduiding van de vertegenwoordigers - 
goedkeuring 

 
De  Algemene Vergadering keurt de volgende artikels goed: 
  
Artikel 1  

 
IVOO zal deelnemen aan de oprichting van de vzw BW2E conform de 
voorwaarden gesteld in artikel 49 en 78 van het decreet houdende de 
intergemeentelijke samenwerking.  

 
Artikel 2  

 
IVOO keurt de statuten van de vzw BW2E, zoals op 23 april 2014 
goedgekeurd door de algemene vergadering van de feitelijke 
vereniging, goed. 
 

Artikel 3  
 
De voorzitter wordt aangesteld om IVOO te vertegenwoordigen bij 
BW2E vzw, als plaatsvervanger wordt de directeur aangesteld.  

 
 
 
     stafmedewerker administratie 
     Vicky Handsaeme    
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OVERZICHTSLIJST BESLISSINGEN VAN DE 
GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 23 JUNI 2015 

 
 
 
 
3 Jaarrekening per 31.12.2014 - goedkeuring 
 

De Algemene Vergadering keurt eenparig de jaarrekening van 2014 goed en besluit: 
 697.636,25 EUR over te boeken naar de belastingvrije reserves; 
 88.839,52 EUR toe te voegen aan de “wettelijke reserves”. De wettelijke reserve heeft 10% 

van het geplaatst kapitaal bereikt; 
 4.000.000 EUR uit te keren aan de vennoten als dividend waarbij 2.087.373,58 EUR 

onttrokken wordt aan de reserves. 
 

 

4 Verlenen van kwijting aan de bestuurders en aan de commissarisrevisor 
 

Eenparig verleent de Algemene Vergadering kwijting aan de bestuurders en aan de 
commissarisrevisor voor de vervulling van hun mandaat m.b.t. het boekjaar 2014. 

 
 
 
 
 

Vicky Handsaeme   
   
 stafmedewerker administratie 
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OVERZICHTSLIJST BESLISSINGEN VAN DE BUITENGEWONE 
ALGEMENE VERGADERING BELEID EN BEGROTING VAN 15 

DECEMBER 2015 
 

1 Te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie in 2016 - bespreking 
 

De Algemene Vergadering keurt de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie in 2016 
goed.  
 

 

2 Begroting 2016 - bespreking 
 

De Algemene Vergadering keurt de begroting 2016 goed.  
 
 
 
 

Vicky Handsaeme   
     

stafmedewerker administratie
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