Intern Reglement CORE cvba-so

1. Aanvaarding van nieuwe vennoten
a. Procedure:
Om als vennoot aanvaard te worden, dient volgende procedure doorlopen te worden:
1. De kandidaat-vennoot dient een aanvraag in via het aanvraagformulier op de website
van CORE: www.thinkcore.be
2. Op dit aanvraagformulier dient het volgende te worden ingevuld:
- De kandidaat-vennoot verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met de statuten,
het sociale oogmerk en het intern reglement.
- De kandidaat-vennoot deelt zijn motivatie mee om deel te nemen
- De vennoot deelt mee hoeveel aandelen hij wenst te kopen.
1. A-vennoot: min 40 aandelen
2. B-vennoot: min 10 aandelen
3. C-vennoot (student): min 1 aandeel
3. De raad van bestuur van CORE zal 4 keer per jaar de aanvragen bekijken en beslist
over de toetreding, uittreding en uitsluiting van vennoten.
4. Na aanvaarding door de raad van bestuur, wordt de vennoot op de hoogte gebracht
en ontvangt hij een aanvraag tot betaling die geldig is voor een termijn van zes
maanden.
5. Na betaling is de aanvaarding tot vennoot definitief en ontvangt de vennoot een
aandelenbewijs en wordt hij ingeschreven in het aandelenregister.

b. Selectiecriteria:
De beoordeling tot het al dan niet aanvaarden van nieuwe vennoten gebeurt op basis van
volgende objectieve criteria:
- De kandidaat -vennoten hebben interesse om een of meerdere doelstellingen van CORE mee
te helpen realiseren. Deze doelstellingen zijn:
1. Uitvoeren van studies en technische oplossingen voor rationeel energiegebruik en een
meer duurzame maatschappij
2. Communiceren en sensibiliseren omtrent duurzaamheid
3. Begeleiden van scholen omtrent duurzaamheid

-

De kandidaat-vennoten hebben in hun statuten geen bepalingen, die tegenstrijdig zijn met de
voormelde doelstellingen van CORE.

-

De kandidaat-vennoten stellen geen handelingen strijdig met de doelstellingen van CORE.

-

De kandidaat-vennoten hebben binnen hun organisatie maatregelen genomen om
energiebesparend te werken.

-

De kandidaat-vennoten aanvaarden de statuten van CORE, waaronder het sociale oogmerk en
verklaren zich akkoord met het intern reglement.

-

De kandidaat-vennoten zoeken actief mee naar projecten voor CORE.

-

De kandidaat-vennoten hebben niet als voornaamste beweegreden het beogen van winst,
doch wel het realiseren van de doelstellingen van CORE en het mee uitdragen van het
gedachtengoed, dat zich vertaalt in de doelstellingen

-

De kandiaat-vennoten tonen interesse in het coöperatief samenwerkingsmodel.

c. Opnemen bestuurlijke functie
Vennoten van categorie A en B moeten minstens één jaar aandeelhouder van CORE cvba-so
zijn alvorens in aanmerking te komen als bestuurder in de raad van bestuur.

2. Samenwerking met vennoten
Als algemene principes worden aanvaard voor de samenwerking met partners:
-

CORE voert een open communicatie omtrent projecten naar structurele partners (type A)
waardoor deze steeds de eerste lijnsinformatie hebben. Deze communicatie gebeurt
voornamelijk via de Raad van Bestuur waarvan allen lid zijn. De notulen van de Raad van
Bestuur dienen doorgestuurd te worden naar alle A-vennoten. [A-vennoten]

-

Right of first refusal: indien er een aanvraag tot opdracht binnenkomt, zal CORE kijken of zij
deze zelf kan uitvoeren, indien niet, zal zij dit als eerste aanbieden aan de structurele partners.
Pas indien de structurele partners dit niet kunnen/willen uitvoeren, zal de opportuniteit aan
een derde worden doorgegeven. [A-vennoten]

-

Het recht om binnen de vennootschap CORE opdrachten te formuleren die uitgevoerd kunnen
worden aan een vennotentarief . [A-vennoten][B-vennoten][C-vennoten]

-

Ondersteuning in mankracht: de structurele partners bieden, waar nodig voor CORE en voor
zover zij deze ter beschikking hebben, mankracht aan om de doelstellingen van CORE te
realiseren. Hiervoor wordt geen financiële vergoeding gevraagd. [A-vennoten]
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-

Ondersteuning in de realisatie van projecten. [C-vennoten]

3. Exclusiviteit voor vennoten
Algemeen principe:
Als algemeen principe wordt aanvaard dat CORE enkel opdrachten uitvoert die komen van
vennoten. Met andere woorden, indien men beroep wenst te doen op de diensten van CORE,
dient men eerst vennoot te worden.
Uitzonderingen:
1. Indien de instroom van projecten voorgesteld door vennoten niet toereikend zou zijn
teneinde de economische leefbaarheid van CORE te handhaven, kunnen projecten van
derden-niet vennoten door CORE aanvaard worden, doch zal er een markt-conform tarief
worden aangerekend.
2. Verder kan uitsluitend in strikte uitzonderlijke gevallen,die case by case door de algemeen
directeur worden geëvalueerd, een beroep worden gedaan op de diensten van CORE door
niet-vennoten. Het betreft hier derden, die beantwoorden aan de selectiecriteria, zoals
vermeld onder 1 b., maar die geen vennoot kunnen worden omdat wettelijke of statutaire
bepalingen hen verhinderen/verbieden te participeren in andere vennootschappen. Ook aan
hen zal een markt-conform tarief worden aangerekend of een andere commerciële regeling
worden uitgewerkt.

4. Uitsluiten van vennoten
De vennoot die de staturen of het intern reglement overtreedt, die weigert zich te
onderwerpen aan de beslissingen van de Raad van Bestuur of van de algemene vergadering,
die zijn verbintenissen tegenover de vennootschap niet naleeft, die aan de vennootschap enig
nadeel berokkent of die bedrieglijk handelt, kan door de Raad van Bestuur uitgesloten
worden. Deze procedure staat beschreven in de statuten van CORE cvba-so.
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