
SeaCoop : coöperatieve vennootschap met

erkenning sociale onderneming

Doel
De vennootschap heeft hoofdzakelijk tot doel, in het algemeen belang, een positieve
maatschappelijke impact te bewerkstelligen op de mens, het milieu en de
samenleving.

De vennootschap beschouwt hernieuwbare energiebronnen in het algemeen, en
windenergie in het bijzonder, als een gemeenschappelijk goed waartoe burgers
gelijke toegangsrechten moeten hebben.

De vennootschap heeft daarom tot doel om burgers rechtstreeks te betrekken bij de
energietransitie, door ze de mogelijkheid te geven om economisch te participeren in
de ontwikkeling en uitbating van grootschalige hernieuwbare energieprojecten in het
algemeen, en in de ontwikkeling en exploitatie van offshore windenergie in de
Noordzee in het bijzonder.

De vennootschap wil uitvoering geven aan het Europese energie- en klimaatbeleid
dat stelt dat de burgers een centrale plaats verdienen in de energietransitie, o.a. door
mede-eigenaarschap en controle over de hernieuwbare energieprojecten in hun
omgeving.

De vennootschap wil bijdragen aan de ontwikkeling van burgercoöperaties in een
sociale en solidaire economie.

De vennootschap wil bijdragen aan het leveren van duurzame energie aan burgers
tegen een zo stabiel en toegankelijk mogelijke prijs.

De vennootschap wil bijdragen tot rationeel energieverbruik en energiebesparing.

Als sociale onderneming promoot de vennootschap inclusiviteit. De vennootschap
streeft ernaar om ook burgers/huishoudens die leven in energiearmoede te laten
participeren in hernieuwbare energie.

De vennootschap staat ten dienste van de burgercoöperaties van hernieuwbare
energie die aangesloten zijn bij één van de federaties, REScoop Vlaanderen of
REScoop Wallonië.
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Voorwerp
Om aan deze behoeften van haar vennoten en derde belanghebbende partijen te
voldoen zal de vennootschap volgende activiteiten uitoefenen:

De vennootschap groepeert burgercoöperaties voor hernieuwbare energie, lid van
REScoop Vlaanderen of REScoop Wallonië die samen willen participeren in
grootschalige hernieuwbare energieprojecten. De vennootschap heeft als
belangrijkste voorwerp bij te dragen aan de productie van offshore hernieuwbare
energie via een deelname in het kapitaal.

Om dit te realiseren wil ze de federaties waarbij hun leden aangesloten zijn, namelijk
REScoop Vlaanderen en REScoop Wallonië financieel en logistiek ondersteunen.

De vennootschap kan daartoe volgende activiteiten ontwikkelen:

- het verwerven van kapitaal via burgercoöperaties voor hernieuwbare
energie om economisch te participeren in grootschalige hernieuwbare
energieproject;

- activiteiten van onderzoek en ontwikkeling;

- het organiseren van bewustmakingscampagnes en vormingen;

- het promoten van het coöperatief model volgens de ICA principes;

- uitwerken van programma’s ter bestrijding van energiearmoede;

- het organiseren van crowdfunding programma’s om risicokapitaal te
verwerven;

- het organiseren en aanbieden van energiediensten voor haar leden
(REScoops) of voor de vennoten van haar leden (burgers);

- effectieve participatie in of financiële steun aan coöperatieve projecten
of sociale en solidaire economie in het domein van energie.

Bovenstaande activiteiten zijn opsommend en niet beperkend.

Ter realisatie van haar voorwerp kan de vennootschap:

- samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks
of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen en/of
organisaties;

- zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borgstellen, onder meer door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven;
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- optreden als bestuurder, volmachthouder, mandataris of vereffenaar in
andere vennootschappen of ondernemingen;

- alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
coöperatief doel of voorwerp of welke van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van
dit voorwerp, rechtsreeks of onrechtstreeks geheel of ten dele vergemakkelijken.

Coöperatieve finaliteit en waarden
De werking van de vennootschap is gebaseerd op de internationaal erkende regels
van de coöperatieve beweging zoals gespecifieerd in de definitie en principes van de
Internationale Coöperatieve Alliantie (ICA) waarin autonomie en eigenaarschap
onder democratisch bestuur centraal staan.
De vennootschap onderschrijft de ICA-principes op coöperatief ondernemerschap,
“een autonome organisatie van personen die zich vrijwillig verenigen om hun
gemeenschappelijke economische, sociale of culturele behoeften en ambities te behartigen door
middel van een onderneming waarvan ze samen eigenaar zijn en die ze democratisch
controleren.", en draagt deze actief uit in al haar handelingen.
De vennootschap baseert haar werking op de coöperatieve waarden
zelfredzaamheid, verantwoordelijkheidszin, democratie, gelijkheid, rechtvaardigheid
en solidariteit. In de coöperatieve traditie geloven de vennoten in de ethische
waarden van eerlijkheid, openheid, sociale verantwoordelijkheid en zorg voor
anderen.

Daarbij streeft de vennootschap volgende principes na:

Vrijwillig en open lidmaatschap.

De vennootschap staat open – zonder seksuele, sociale, raciale, politieke of religieuze
discriminatie – voor alle kandidaat-vennoten die aan de toetredingsvoorwaarden van
artikel 8 voldoen en de missie, visie en doelstellingen onderschrijven.

Democratische controle door haar vennoten. Geen enkele van haar vennoten kan op
grond van artikel 38 de meerderheid op de algemene vergadering verwerven,
ongeacht het aantal aandelen in zijn bezit, gezien het principe van 1 vennoot = 1 stem
wordt gehanteerd

Economische participatie door de leden.
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Vennoten hebben een dubbele relatie met de vennootschap. Ze brengen niet alleen
financiële middelen in; ze verwachten dat de vennootschap aan hun behoeften
voldoet via de realisatie van grootschalige hernieuwbare energieprojecten, waarbij de
burger maximaal betrokken wordt.

Autonomie en ona�ankelijkheid.

De vennootschap is een zelfstandige organisatie die te allen tijde gecontroleerd kan
worden door haar vennoten. Indien de vennootschap akkoorden sluit met andere
organisaties, inclusief overheden, of kapitaal aantrekt van externe bronnen, dan doet
ze dat op een manier die de democratische controle door de leden en de autonomie
van de vennootschap weet te waarborgen. Geen enkele externe belanghebbende mag
de bovenhand krijgen in de besluitvorming.

Informatieverstrekking over de coöperatieve principes.

De vennootschap brengt jaarlijks verslag uit over hoe zij de coöperatieve principes in
de praktijk brengt en communiceert deze via alle gangbare communicatiekanalen
zoals haar website.

Samenwerking tussen coöperaties.

Bij het aangaan van commerciële relaties geeft de vennootschap de voorkeur aan
coöperatieve partners. Tevens streeft ze er naar om de coöperatieve beweging te
versterken via samenwerking met lokale, nationale en internationale structuren,
zoals de Nationale Raad voor de Coöperatie en Cooperatives Europe.

Aandacht voor de gemeenschap.

Conform haar doel en voorwerp werkt de vennootschap aan een duurzame
economische en maatschappelijke en ecologische transitie door activiteiten te
ontplooien op het vlak van hernieuwbare energie en het streven naar een
CO2-neutrale samenleving.

CONTACT
info@seacoop.be
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