
Buitengewone AV van Nubo cvba-so van
vrijdag 28 juni 2019

Aanwezigen

- 4 « borg » coöperanten (aandelen A) en  2 vertegenwoordigde
- 1 « gewone » coöperant (aandelen C) en 1 vertegenwoordigde

De aanwezigheidsquorum is bereikt omdat iedereen vertegenwoordigd is.

1. Reglement van orde 

De leden van de AV bekijken samen de verschillende artikelen.

De voorlopige nota en de verwijzingen naar het business plan zullen in de definitieve versie 
worden verwijderd.

Art. 2.7: terugtrekking van "in maximaal 20 minuten".
Art. 3.1: dit artikel wordt ingetrokken.
Art. 3.8: dit artikel wordt ingetrokken.
Art. 4.2: verduidelijking van "met gelijke werktijden en gelijke anciënniteit".
Art. 4.4: vervangen door "De Raad van Bestuur bepaalt de wijze waarop toezicht wordt 
gehouden op de werknemers. »
Art. 4.6: schrapping van de zin "De aanwerving geschiedt met name volgens een procedure die
het mogelijk maakt de cv's anoniem te lezen. en wijziging van de eerste zin in "Nubo cvba-so 
is waakzaam ten aanzien van de kwaliteit van de banen, de loon en de 
aanwervingsprocedures, met name wat betreft de bestrijding van discriminatie. »
Art. 5.4: Schrapping van "en het Belgisch recht" en "Bij niet-naleving van deze regels kunnen 
berichten of opmerkingen worden verwijderd door de werknemer of de beheerder die belast is 
met het beheer van de interne discussiefora. In geval van schrapping zal de coöperant op de 
hoogte worden gebracht van de redenen voor deze schrapping en worden verzocht zijn 
opmerkingen te herformuleren. Tegen deze beslissing kan beroep worden aangetekend bij de 
Raad van Bestuur, die zich in zijn volgende vergadering over deze zaak zal moeten uitspreken. 
»
Art. 5.5: Intrekking van "of het Belgisch recht" en van "Anderzijds is iedereen verplicht zich uit 
te drukken onder zijn of haar echte identiteit of onder de identiteit die gekoppeld is aan zijn of 
haar Nubo-account, met dien verstande dat het technisch altijd mogelijk moet zijn om 
opmerkingen aan een persoon te koppelen. »



Art. 5.6: toevoeging aan het einde van het artikel: "Wanneer zij een bindende waarde hebben, 
zijn de plaatsen voor interne debatten voorbehouden aan de coöperanten. »
Art. 7.1: Toevoeging aan het begin van het artikel van « De raad van bestuur bepaalt wie 
toegang heeft tot welke soorten persoonsgegevens. [Alleen deze personen...] »
Art. 7.2: Schrapping van « (bv. door het verbergen van het IP-adres). »
Art. 7.4: « de vennoten hebben het recht om informatie over hen in te zien en te corrigeren. » 
wordt vervangen door « alle personen hebben recht op toegang tot, rectificatie en verwijdering 
van informatie die op hen betrekking heeft ».

Spellingcontroles en inclusiviteit. 

Het reglement van orde wordt unaniem goedgekeurd.

2. Ontwikkelingsplan en financieel plan
Het ontwikkelingsplan en het financieel plan worden door de aanwezigen bekeken en 
gediscussieerd. 
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