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Volmachtformulier 

 

Ondergetekende en coöperant, (volmachtgever) ……………………………………………………………….. ,  

met geboortedatum …… / …… / ………… wonende te  

(straat & huisnr.) ………………………………………………………………………………………………….  

in (postcode & gemeente) ……………………………………………………………………………………. en in het 

bezit van ………… aandelen van Eoly Coöperatie erkende CV, verleent hierbij volmacht aan 

coöperant, (volmachthouder) ……………………………………………………………….. ,  

met geboortedatum …… / …… / ………… wonende te  

(straat & huisnr.) ………………………………………………………………………………………………….  

in (postcode & gemeente) ……………………………………………………………………………………. en in het 

bezit van ………… aandelen van Eoly Coöperatie erkende CV. 

Met als doel: 

1. De jaarlijkse algemene vergadering van Eoly Coöperatie erkende CV bij te wonen, die 

digitaal zal plaatsvinden op donderdag 2 juni 2022 om 17.30u met de agenda’s vermeld in 

de oproeping.  

2. Voornoemde coöperant te vertegenwoordigen en alle rechten uit te oefenen die er kunnen 

uitgeoefend worden. 

3. In naam van de voornoemde coöperant deel te nemen aan alle beraadslagingen, 

besprekingen en stembeurten en alle voor het beheer nodige documenten te 

ondertekenen.  

4. om deel te nemen aan alle andere algemene vergaderingen die later zouden kunnen 

gehouden worden met dezelfde agenda’s, mochten de bijeengeroepen algemene 

vergaderingen niet rechtsgeldig kunnen beraadslagen en besluiten. 

5. om alle stemmen van de volmachtgever uit te brengen. 

6. om alle amendementen aan te nemen of te verwerpen. 

7. om alle nodige verklaringen te doen. 

8. om, in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is in het kader van onderhavige 

volmacht, zelfs indien niet uitdrukkelijk vermeld. 

 

De volmachthouder mag maar één andere coöperant vertegenwoordigen. 

Indien door deze volmacht de volmachthouder niet langer zou voldoen aan de 

maximumcriteria inzake het hebben van volmachten, dient deze volmacht buiten 

beschouwing gelaten te worden. 

Onderhavig volmachtformulier dient tegen ten laatste 25/05/2022 ingevuld en ondertekend 

te worden verzonden, hetzij per e-mail naar eolycoop@cooperaties.be, hetzij per brief naar 

het adres van de commerciële zetel van de vennootschap te 1420 Braine l'Alleud, Boulevard 

de France 9, B3. 

mailto:eolycoop@cooperaties.be
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Opgemaakt te …………………………………………………...……….. op …… / …… / ………… 

 

Handtekening volmachtgever,     Handtekening volmachthouder, 

 

 

 

 


