
Algemene vergadering 2O20

Agenda van de AV

1. Presentatie van de punten waarover gestemd moet worden : 
      
    - Notulen van de vorige AV
    - Activiteitenverslag 2019
    - 2019 jaarrekening (resultaten en balans)
    - Kwijting aan de Raad van Bestuur
    - Begroting 2020
    - Algemeen gebruiksvoorwaarden
    - Verkiezing van de Raad van Bestuur

2. Q&A

3. Informatie over de stemprocedure

Toelichting op de AV 2020 

De agenda van de AV

In het algemeen: De agenda bevat alle punten die op de algemene vergadering worden 
besproken. Het wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur en samen met de oproeping 
gestuurd.

Bij Nubo: Tijdens de AV van 2020 zullen verschillende punten worden aangekaart. Dit zijn de 
notulen van de AV van 2019, de jaarrekening van 2019, de begroting voor 2020, het 
activiteitenverslag en de (her-)verkiezing van de raad van bestuur (de "standaard" stemmen),
maar ook de algemene gebruiksvoorwaarden van Nubo. Deze vormen het contract tussen de 
gebruikers en de Nubo-diensten, een tekst die we zo duidelijk en leesbaar mogelijk willen 
houden. Daarom overhandigen we een voorstel aan de gemeenschap, zodat we die samen 
kunnen bewerken en goedkeuren. 

Uw deelname: De agenda wordt ter informatie gegeven. Het garandeert dat de coöperanten 
vooraf worden geïnformeerd over de inhoud van de AV, zodat deze zijn essentiële rol van 
controle en besluitvorming kan vervullen. 



Notulen van de AV van 2019 

In het algemeen: De notulen moeten op elke algemene vergadering worden opgesteld. De 
notulen van de algemene vergadering bevatten een samenvatting van alle besproken 
onderwerpen en de resultaten van de beraadslagingen. Dit document dient als bewijs in geval 
van een conflict en heeft daarom juridische waarde - vandaar zijn formalisme.

Bij Nubo: De AV van 2019 was de allereerste algemene vergadering van Nubo. Dit verklaart het
kleine aantal aanwezigen. Het sloeg vooral om het financiële plan goed te keuren en om het 
interne reglement te herzien, zoals details over de aanwervingsprocedures of over de toegang 
van medewerkers tot informatie die op hen betrekking heeft. 

Uw deelname: De notulen van het voorgaande jaar moeten altijd worden goedgekeurd door de 
algemene vergadering. Het kan echter eerst worden onderworpen aan opmerkingen of 
correcties voordat het wordt opgeslagen in het documentenregister. 

De jaarrekening voor 2019 

In het algemeen: Bij de AV worden de rekeningen en de balans van het voorgaande jaar 
gepresenteerd, toegelicht en goedgekeurd (of afgewezen!). Dit wordt gevolgd door een 
stemming om de raad van bestuur te ontheffen van zijn verantwoordelijkheid. De balans geeft 
een beknopt overzicht van de boekhoudkundige situatie van de onderneming. De winst- en 
verliesrekening vermeldt de baten en lasten en berekent het jaarresultaat (als winst of verlies).

Bij Nubo: Aangezien 2019 het eerste jaar van Nubo was en de diensten nog niet bestaan is er 
praktisch geen omzet (het gaat om kleine donaties en arbeidshulp). De uitgaven hebben 
betrekking op de tewerkstelling (een halftijd baan van vier maanden voor 2019), het 
administratief beheer en de communicatie. De resulterende schuld is relatief laag voor een 
startend bedrijf. Bij Nubo kwam het langzaam op gang, de coöperatie bleef voorzichtig met de 
uitgaven zolang de doelstelling om ten minste 50.000 euro aan aandelen te incasseren niet 
werd gehaald. Dit bedrag werd bereikt (en overtroffen) in december 2019, net voor het einde 
van het boekjaar. Het kapitaal bestaat uit de aandelen van de coöperanten; aangezien er in 
2019 geen sprake is van inkomsten of subsidies, zijn het deze aandelen die Nubo op gang 
hebben gebracht. 

Uw deelname: De coöperanten kunnen een fout opmerken of om uitleg vragen voordat zij de 
boekhouding goedkeuren. Als u van mening bent dat de rekeningen niet in hun huidige vorm 
kunnen worden goedgekeurd, is het mogelijk om de vergadering uit te stellen. Vervolgens 
stemt u om de raad van bestuur formeel te ontheffen van zijn verantwoordelijkheid. 



De begroting voor 2020 

In het algemeen: Bij de Algemene Vergadering wordt de begroting voor het lopende jaar 
ingediend en goedgekeurd. De begroting is veel meer dan een verzameling cijfers, het is een 
instrument voor communicatie en beheer dat het mogelijk maakt de activiteit van de coöperatie
te controleren.

Bij Nubo: In 2020 hebben de belangrijkste kosten betrekking op de aanschaf van de hardware 
die nodig is voor de lancering van de diensten, die in het najaar is gepland, en op de nieuwe 
functie van communicatiemedewerker, die in juli in werking is getreden. De algemene kosten 
zijn gedaald als gevolg van de lockdown.

Uw deelname: U bent vrij om vragen te stellen of om verduidelijking te vragen voordat u de 
begroting goedkeurt of afwijst. 

Algemene gebruiksvoorwaarden 

In het algemeen: De algemene gebruiksvoorwaarden zijn een contractueel document dat de 
voorwaarden voor de interactie tussen de aanbieder van een dienst en zijn gebruikers regelt. 
De inhoud bevat de algemene werking van de dienst, de gebruiksvoorwaarden en de regels die
de gebruikers moeten respecteren. Ze worden er vaak van beschuldigd om een te moeilijke 
juridische taal te gebruiken voor een normale gebruiker.

Bij Nubo: De coöperatie wil eenvoudige, duidelijke en leesbare gebruiksvoorwaarden voor 
iedereen opstellen. Bovenal willen we gebruikers betrekken bij de formulering, zodat iedereen 
weet en begrijpt hoe we met elkaar omgaan en hoe onze gegevens worden verwerkt. 

Uw deelname: Nubo stelt verschillende stappen voor bij de democratische formulering van de 
gebruiskvoorwaarden. Om efficient te blijven stellen we een eerste versie voor die we niet 
radicaal willen veranderen. Om over enkele maanden tot een zo collectief mogelijke versie te 
komen, willen we na de AV een proces van debat op gang brengen, dat zal beginnen met een 
VoIp workshop onder leiding van Collectiv-a.
U wordt daarom uitgenodigd om uw vragen te stellen en uw opmerkingen te maken over de 
ingezonden tekst, wetend dat als u belangrijkere wijzigingen wilt voorstellen, zij meer ruimte 
zullen vinden in het collectieve proces dat na deze Algemene Vergadering van start gaat.

Het activiteitenverslag (en het bijzonder verslag) 

In het algemeen: Het activiteitenverslag beschrijft en evalueert de activiteiten van het 
afgelopen jaar. Dit document bevat ook het bijzonder verslag, aanbevolen door de Nationale 
Raad voor Coöperatie over de wijze waarop de vennootschap toezicht houdt op de 
erkenningsvoorwaarden. Het biedt de mogelijkheid tot uitwisseling op de algemene 
vergadering: ervaringen, ideeën en vragen kunnen worden besproken door de aanwezige 



coöperanten. Het is dus een waardevol instrument om het democratisch debat binnen de 
coöperatie te voeden.  

Bij Nubo: Het activiteitenverslag van 2019 is het verslag over de oprichting van de coöperatie. 
Het beschrijft de verschillende fasen van de lancering: het indienen bij de notaris, het zoeken 
naar fondsen, de eerste aandelen en het succes van de campagne om de diensten officieel te 
starten. Nubo voorziet dat dit document door de algemene vergadering wordt goedgekeurd om 
een democratische controle op al haar activiteiten te garanderen. 

Uw deelname: De statuten voorzien een stemming om het activiteitenverslag goed te keuren. 
De coöperatie verwacht uw feedback, opmerkingen of suggesties over hoe ze haar doelstelling 
in 2019 heeft vervuld en kijkt ernaar uit om samen met de coöperanten aan haar toekomst te 
werken. 

Ontheffing en verkiezing van de Raad van Bestuur

In het algemeen: De bestuursleden zijn als enige wettelijk verantwoordelijk voor het goede 
beheer van de coöperatie. Elk jaar leggen zij de balans en de jaarrekening en het 
activiteitenverslag voor aan de algemene vergadering voordat zij de jaarrekening bij de NBB 
deponeren. Na de stemming ontheft de algemene vergadering de raad van bestuur van zijn 
verantwoordelijkheden. De leden van de Raad van Bestuur worden geacht, indien zij kennis 
hebben van inbreuken, deze te melden aan de algemene vergadering. De leden van de Raad 
van Bestuur worden vervolgens gekozen of herkozen, afhankelijk van hun mandaat. Er kunnen 
ook nieuwe kandidaten worden voorgesteld. 

Bij Nubo: Er zijn vijf bestuuursleden, die elk afkomstig zijn uit een van de oprichtingsstructuren
van Nubo. Het zijn Agnès BEWER voor de Abelli VZW, Stijn VANHANDSAEME voor Nestor SCRL, 
Emmanuel MARSEILLE voor Neutrinet VZW, Denis DEVOS voor Tactic VZW en Martin COCLE voor 
de VZW Cassiopea. Normaal gesproken eindigt hun mandaat op de gewone Algemene 
Vergadering van 2020. Gezien de omstandigheden (uitstel van de diensten en de 
vergaderingen van het voorjaar) stelt de coöperatie hun herverkiezing voor tot de volgende 
gewone algemene vergadering.

Uw deelname: Als u eenmaal hebt vastgesteld dat de Raad van Bestuur geen overtredingen 
heeft begaan, kunt u tijdens de AV stemmen om de Raad van Bestuur te ontheffen van zijn 
verantwoordelijkheid voor het afgelopen jaar. Vervolgens stemt u voor de verkiezing van de 
nieuwe Raad van Bestuur. 


