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Welkom

Olivier Fortin, 

Bestuurder

Marleen Nijsten,

Bestuurder

Xavier Leblanc

Bestuurder



Aanwezigheidslijst
21 Aanwezige vennoten

A-aandelen:

4.000 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd

10.000 euro kapitaal

B-aandelen:

523.526 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd

13.088.150 euro kapitaal

Totaal aanwezig / vertegenwoordigd

527.526 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd

of 13.098.150 euro kapitaal



Agenda
• Welkomstwoord

• Coöperatieve: terugblik op 2021, jaarrekening en bestemming van het resultaat

• Verslag van de commissaris voor 2021

• Vragen & antwoorden

• Goedkeuring van de jaarrekening 2021

• Goedkeuring van de resultaatverwerking 2021

• Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris

• Kennisname van de kandidatenlijst voor het bestuursmandaat van aandeelhouders van 

Categorie B en stemming

• Bertrand Vanden Abeele, Director Strategy, Innovation & Business development, Luminus 

“Strategische visie op de energie van morgen”

• Slotwoord

• Drink / hapjes



Voorzitter: Xavier Leblanc

Secretaris: Marleen Nijsten

Stemopnemer: Olivier Fortin

Samenstelling bureau



Terugblik

2020 - 2021



Aandelenregister op 31/12/2021

Aantal 

aandeelhouders
Type aandelen Aantal 

aandelen

Kapitaal (€)

2 Aandeel A 4.000 100.000

1.462 Aandeel B1 200.000 5.000.000

328 Aandeel B2 600.000 15.000.000

1.750 Totaal 804.000 20.100.000



Informatie over de coöperatie & beschrijving 

van haar windturbines op de website



2 openbare 

aanbiedingen



Newsletter



Jaarrekening

2020 – 2021



Resultatenrekening 2020 - 2021

2.459k€

Bedrijfs-

opbrengsten

718k€

Diensten en 

diverse 

goederen 991k€

Afschrijvingen

137k€

Belastingen

op het 

resultaat
26.144€

Dividend

Overige

reserve

Winst van 

het boekjaar

611k€ 585.172€

1k€

financiele

kosten



4% op alle aandelen uitgegeven

Vrijstelling van de roerende voorheffing voor maximaal € 640

Bedrag van het dividend  is afhankelijk van welk type aandeel je 

hebt.

Dividend 2020 - 2021

Winst van het 

boekjaar

611k€

26.144€

585.172€

o Indien B1 aandelen voor € 10.000 =

bruto dividend van € 654,25 (€ 254.25 gelinkt aan 2020 + € 400 

gelinkt aan 2021) =  netto € 457,97

o Indien B2 aandelen voor € 10.000 = 

bruto dividend van € 167,67 =  netto €117,37



Dividend – roerende voorheffing

Voor particuliere beleggers en erkende coöperatieve vennootschappen 

zoals de CV Lumiwind:

- Fiscale vrijstelling voor de dividenden m.b.t. de eerste schijf van 640 euro 

(inkomsten 2022) per belastingplichtige met inbegrip van een afhouding van 

30% roerende voorheffing aan de bron

- Gerecupereerd via de personenbelasting



Dividend – belastingaangifte



Verslag van de 

commissaris

Axel Jorion



Vragen & Antwoorden



GOEDKEURING JAARREKENING  EN 

JAARVERSLAG 2020 - 2021



GOEDKEURING RESULTAATVERWERKING

2020 -2021



KWIJTING AAN DE BESTUURDERS



KWIJTING AAN DE COMMISSARIS



Kennisname van de 

kandidatenlijst voor het 

bestuursmandaat van 

aandeelhouders van 

Categorie B en stemming



Kandidaten:

Stephan Cludts

Twintig jaar ervaring in de energiesector, verschillende functies uitgeoefend bij de regulator 
CREG, bij EDF en bij Luminus, onder meer als hoofd interne audit en momenteel als 
verantwoordelijke voor de klantendienst. 

Coöperant in verschillende wincoöperaties en sinds 2017 (5 jaar) bestuurder bij Luminus 
Wind Together.

In de context waar België steeds meer moet investeren in hernieuwbare energie wil ik mij op 
deze manier inzetten om het maatschappelijke draagvlak voor deze energie te vergroten.



Kandidaten:

Dhr Yorick Philippette

Ik behaalde in 2009 een Master in accountancy en Revisoraat aan de KU Leuven met 
onderscheiding.

Vanaf 2012 ben ik werkende bij Luminus. Ik ben eerst begonnen binnen de accounts 
receivables afdeling om later door te groeien tot Sr. general account. Ik was betrokken met 
het opzetten van Wind Together en heb er deze entiteit steeds van begin tot einde opgevolgd 
en was er verantwoordelijk voor de boekhouding, opstellen van de jaarrekening en contact 
met de audit.

In begin 2021 ben ik general account manager geworden en valt de volledige boekhouding 
en consolidatie van de Luminus groep onder mijn verantwoordelijkheid. 

Bij deze ben ik ook zeer gemotiveerd om deel uit te kunnen maken van de raad van bestuur 
van Lumiwind.



Kandidaten:

Mevr. Hoi Ling Fong

Ik wil iets weten over niet-aandelenbeleggingen en kandidaten die geïnteresseerd zijn om 
in dit soort producten te beleggen. Ik ben opgeleid in Marketing en International Business.



GOEDKEURING OVER DE BENOEMING VAN DE 2 

NIEUWE   BESTUURDERS TYPE B



«Strategische visie op de 

energie van morgen»

Bertrand Vanden Abeele, Director Strategy, Innovation & Business 

Development de Luminus



We danken u voor 
uw deelname en 
wensen u nog een
fijne avond


