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Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : COPPER & LIGHT

(verkort) : C&L
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Vaartkom 4
 : 3000 Leuven

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Philippe Missoul, geassocieerd notaris te Bierbeek, op 4
december 2020, dat een coöperatieve vennootschap werd opgericht met de volgende kenmerken:
* naam : COPPER & LIGHT
* zetel : 3000 Leuven, Vaartkom 4
* oprichters :
1. "BAMM!" vereniging zonder winstoogmerk, met zetel te 3000 Leuven, Vaartkom 4, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Leuven, ondernemingsnummer 0422.357.794.
2. De heer ODEURS Thomas Paul Brigitte Ghislaine Maurice, wonende te 3511 Hasselt, Grote Baan
83.
3. De heer VANDELACLUZE Stefaan Daniel Walter Theofiel Louis Basiel, wonende te 2140
Antwerpen (Borgerhout), Weversfabriekstraat 17.
* aanvangsvermogen: 23.000 € verdeeld in 23 aandelen
Op de 23 aandelen werd onmiddellijk in geld ingetekend voor de prijs van duizend euro (1.000 €) per
stuk, als volgt:
1. De vereniging zonder winstoogmerk "BAMM!", titularis van eenentwintig (21) aandelen, hetzij voor
éénentwintigduizend euro (21.000,00 €);
2. De heer ODEURS Thomas, titularis van 1 (1) aandeel, hetzij voor duizend euro (1.000,00 €);
3. De heer VANDELACLUZE Stefaan, titularis van 1 (1) aandeel, hetzij voor duizend euro (1.000,00
€);
Hetzij in totaal: 23 aandelen of de totaliteit van de inbrengen.
Deze inbrengen werden volledig volstort.
* Boekjaar : Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Het eerste
boekjaar eindigt op 31 december 2021. De eerste algemene vergadering heeft plaats op de derde
zaterdag van de maand juni van het jaar 2022.
* Resultaatsverdeling
Op voorstel van de Raad van Bestuur spreekt de Algemene Vergadering zich uit over de verdeling
van het resultaat, over de uitkeringen en over de bestemming van de winst. De Algemene
Vergadering kan hierbij beslissen een dividend uit te keren, evenwel:

    •  na bepaling van een bedrag dat COPPER & LIGHT voorbehoudt aan projecten of
bestemmingen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar voorwerp en
    •  voor zover het toegekende percentage maximaal datgene is dat is vastgesteld in art. 8:5, § 1, 2°
WVV, toegepast op het door de vennoten werkelijk gestorte bedrag op de aandelen.
De betaling van de dividenden geschiedt op de datum en op de manier door de Raad van Bestuur
vastgesteld en voor zover er met toepassing van de balans- en de liquiditeitstest geen enkele
uitkering aan een vennoot werd opgeschort, of indien er met toepassing van deze balans- en
liquiditeitstest niet kan worden uitgekeerd.
* Balans- en liquiditeitstest
a. Balanstest
Indien het nettoactief van COPPER & LIGHT negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden,
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mag er geen enkele uitkering gebeuren. Indien COPPER & LIGHT beschikt over eigen vermogen dat
krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief
is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het nettoactief is het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en
de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor
onderzoek en ontwikkeling en wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of
op grond van een recentere staat van activa en passiva. Wanneer een commissaris is benoemd,
beoordeelt hij deze staat en zijn beoordelingsverslag wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
b. Liquiditeitstest
Het besluit van de Algemene Vergadering tot uitkering op basis van de balanstest heeft slechts
uitwerking nadat de Raad van Bestuur heeft vastgesteld dat COPPER & LIGHT, volgens de
redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te
voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te
rekenen van de datum van de uitkering.
Het besluit van de Raad van Bestuur wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.
Wanneer er een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve
boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks
controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
* Ontbinding
De ontbinding van COPPER & LIGHT kan op ieder ogenblik worden uitgesproken door een
beslissing van de Algemene Vergadering volgens de regels die voor wijziging aan de statuten zijn
gesteld.
De wijze van vereffening en de aanduiding van de vereffenaar wordt bepaald door de Algemene
Vergadering.
* Slotafrekening
Na aanzuivering van het passief van COPPER & LIGHT zal het saldo in de eerste plaats worden
aangewend voor de uitbetaling van de vennoten overeenkomstig artikel 13 van deze statuten. In
geval het vermogen van COPPER & LIGHT echter ontoereikend is om de vennoten uit te betalen,
geschiedt de betaling pro rata, al naar gelang hun inbreng.
Indien er na deze uitbetaling nog vermogen overblijft, dan zal de Algemene Vergadering dit
vermogen een bestemming gegeven die zo nauw mogelijk aansluit bij de coöperatieve finaliteit en
het voorwerp van COPPER & LIGHT.
* Bestuur en vertegenwoordiging van de vennootschap:
COPPER & LIGHT wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van minimaal drie en maximaal
negen bestuurders, die een college vormen. Bestuurders hoeven geen vennoot te zijn.
Wanneer evenwel een vennoot-bestuurder niet langer deel uitmaakt van COPPER & LIGHT (zoals
beschreven in artikel 12), verliest hij met onmiddellijke ingang de hoedanigheid van bestuurder.
Bestuurders worden door de Algemene Vergadering benoemd. De mandaten hebben in principe een
duurtijd van vier jaar en verstrijken telkens op de dag van de Algemene Vergadering die gehouden
wordt in het jaar waarin het mandaat volgens het benoemingsbesluit afloopt. Uittredende bestuurders
zijn herkiesbaar voor maximaal drie opeenvolgende mandaten.
De Algemene Vergadering mag een bestuurder te allen tijde en zonder motivatie met onmiddellijke
ingang ontslaan. Een bestuurder kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de
voorzitter van de Raad van Bestuur. Een bestuurder is verplicht na indiening van zijn ontslag de
opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijs in vervanging kan worden voorzien.
Het mandaat van de bestuurders is in principe onbezoldigd. Er kan een vergoeding voorzien worden,
voor zover deze bepaald wordt daar de Algemene Vergadering en voor zover dit geen deelname in
de winst is.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, wordt een vaste vertegenwoordiger,
natuurlijke persoon, aangeduid die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor
rekening van de rechtspersoon
Bevoegdheden Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur bezit de meest uitgebreide bevoegdheden om alles te doen wat nodig of nuttig
is om het doel van COPPER & LIGHT te verwezenlijken. Alles wat niet expliciet door de wet, de
statuten of het intern reglement wordt voorbehouden aan de Algemene Vergadering behoort tot zijn
bevoegdheid.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college,
wordt COPPER & LIGHT ten aanzien van derden geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders
samen waarvan er minstens een de voorzitter is.
Dagelijks bestuur
De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging van COPPER & LIGHT
wat dat dagelijks bestuur betreft, aan één of meer personen overdragen, al dan niet lid van de Raad
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van Bestuur. Wanneer deze persoon lid is van de Raad van Bestuur draagt hij de titel ‘gedelegeerd
bestuurder’, is hij geen bestuurslid, dan draagt hij de titel ‘directeur’.
Het dagelijks bestuur gaat over de volgende handelingen en beslissingen:

    •  die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de coöperatie;
    •  die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend
karakter, de tussenkomst van de Raad van Bestuur niet rechtvaardigen.
Bijzondere delegaties
De Raad van Bestuur kan via een bijzondere delegatie aan een lasthebber naar zijn keuze
bevoegdheden delegeren voor bepaalde taken of opdrachten. Binnen de perken van deze bijzondere
delegatie wordt COPPER & LIGHT tegenover derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door de
lasthebber.
Deze delegaties dienen duidelijk genoteerd te worden in het verslag van de Raad van Bestuur.
* Voorwerp:
De coöperatieve finaliteit van COPPER & LIGHT is door onderlinge samenwerking tussen alle
vennoten, al dan niet gebruikers van de dienstverlening, te zorgen voor de realisatie van haar doel:
COPPER & LIGHT draagt bij aan de ontwikkeling van artistieke carrières en oeuvres van jonge
kunstenaars. In een context van samenwerking tussen collectioneurs, privé-investeerders,
mecenassen,… én kunstenaars verhogen we de artistieke kansen en versterken we de sociaal-
economische positie van de kunstenaars binnen de coöperatie.
COPPER & LIGHT schaart zich achter de zeven coöperatieve principes en de zes coöperatieve
waarden zoals geformuleerd door de ICA.
Het voorwerp van COPPER & LIGHT zorgt voor een positieve maatschappelijke impact op de mens,
het milieu en de samenleving en omvat onder meer de volgende activiteiten :
- Organiseren van coachingsessies en trajecten
- Verlenen van advies rond kunstcreatie, -ontwikkeling en vermarkting
- Organiseren van netwerkmomenten
- Opbouwen van community rond haar domein
- Organiseren en begeleiden van workshops en masterclasses
- Nemen van acties ter versterking en verbetering van de marketingpositie van haar vennoten
- Ondersteunen, faciliteren en realiseren van kunstuitingen
- Organiseren van exposities op de meeste diverse en inclusieve manier
- Ontwikkelen van adequate bemiddeling strategieën tussen kunst en publiek en de realisatie ervan
- Ontwerpen en realiseren van tentoonstellingsconcepten en het eventueel vermarkten hiervan aan
derden
- Organiseren van studio visits
- Verwerven en/of exploiteren van ruimte (analoog en digitaal) voor de ontwikkeling, realisatie,
verspreiding en verkoop/verhuur van kunst
- Aanleggen van een eigen collectie
- Ondersteunen op de meest diverse manier van collectievorming
- Zorgen voor matchmaking tussen jonge kunstenaars en verzamelaars en het brede culturele veld
- Belangen van haar vennoten verdedigen
- Opdrachten geven aan kunstenaars
- Het informeren van het brede publiek en/of de vennoten over de coöperatieve aspecten en werking
van Copper&Light.
En dit alles zowel in het Vlaamse gewest en Brussel als mogelijks ook in België of internationaal.
Deze opsomming is niet limitatief. In het algemeen kan COPPER & LIGHT alle commerciële,
industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan
geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Daartoe kan COPPER & LIGHT samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. COPPER & LIGHT kan
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg
stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven. Zij kan eveneens optreden
als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of
verenigingen.
* Algemene vergadering
De Algemene Vergadering komt zo vaak samen als het belang van COPPER & LIGHT dit vereist en
minstens eenmaal per jaar. Tenzij anders bepaald in het oproepingsbericht komt de jaarvergadering
samen op de derde zaterdag van juni om 15.00 uur op de zetel van COPPER & LIGHT.
Een vennoot mag zich op de vergadering door middel van een schriftelijke volmacht door een andere
vennoot laten vertegenwoordigen. Elke vennoot kan slechts houder zijn van maximaal één volmacht.
De rechtspersonen mogen evenwel, ongeacht de voorgaande bepaling, worden vertegenwoordigd
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door hun statutaire of wettige vertegenwoordigers.
Elke vennoot heeft één stem, ongeacht het aantal aandelen in zijn bezit.
* benoeming bestuurders
Werden benoemd tot bestuurders tot op de algemene vergadering van 2024 :

    •  de heer SOMERS Edwin Alfons Johan, wonende te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Wielewaallaan
46.
    •  de heer LIBIN Filip René, wonende te 3070 Kortenberg, Edegemstraat 72/0201.
    •  de heer AERTSEN Patrick Jan, wonende te 2018 Antwerpen, Solvynsstraat 43/101.
De vergadering stelt binnen de raad van bestuur de heer AERTSEN Patrick Jan, voornoemd, aan als
voorzitter.
* overname verbintenissen
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds
1 juni 2020 door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting
worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het
bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de
vennootschap.
* Volmacht
Mevrouw SMEETS Christine, wonende te 3210 Lubbeek, Sint-Gertrudendries 51 of elke andere door
haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de
fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij
de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
Notaris Philippe Missoul
Tegelijkertijd elektronisch neergelegd : expeditie van de oprichtingsakte
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