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BIJZONDER VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2021 
 

 

 
Naam van de coöperatieve 
vennootschap: 
 

Linked.farm CV  

 
Ondernemingsnummer: 

0633967155  

Beschrijving 
 
 

Rechtsgrond Voorbeelden 

1. Beschrijf het verloop van de 
vennoten 

  

- Meer specifiek de 
toetreding en uittreding 
van de vennoten 

Art. 1, § 1, 1° 
van het 
koninklijk 
besluit 

Tijdens het boekjaar 2021 traden 25 nieuwe vennoten toe tot de vennootschap. Drie 
vennoten kochten extra aandelen. Er werd gevraagd om 0 uittredingen Op 31/12/2021 
telt de coöperatie 70 coöperanten.  
 

2. Beschrijf het economisch 
voordeel voor de vennoten  

  

 Art. 1, § 1, 6° 
en 1, § 5 van 
het koninklijk 
besluit 
 

 

- Als er geen ristorno 
wordt uitgekeerd, dan 
vermeldt de 
vennootschap op welke 

De vennootschap keert geen ristorno uit aan de leden, maar geeft aan alle boeren van de 
coöperatie een gunsttarief van 50 euro/maand voor het gebruik van een eigen webshop 
Daardoor kunnen ze een eigen online korte keten verkoop opstarten. Als boeren 
samenwerken binnen een hub, dan is hun deelname aan deze hub gratis. De hub rekent 
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manier de vennoot een 
economisch voordeel 
heeft genoten 

een marge aan op de verkoop van de producten en keert aan het coöperatief platform 
4% (degressief) uit voor het gebruik.  
 

3. Beschrijf het sociaal 
voordeel voor de vennoten 

  

- Als de vennoten niet 
van een economisch 
voordeel kunnen 
genieten, beschrijf dan 
het sociaal voordeel 
waarvan de leden 
kunnen genieten.  

Art. 1, § 1, 6° 
van het 
koninklijk 
besluit 
 

De coöperatie bevordert het opzetten van hubs voor korte keten in België en in het 
buitenland. Daardoor dragen de vennoten bij tot een duurzamer voedselsysteem. Via een 
lokale hub, kunnen hoeveproducten direct van boer tot B2C of B2B klant worden 
verkocht en besteld en/of geleverd. Het krachtig IT platform wordt door korte keten 
actoren voor gunstige tarieven gebruikt. Op 31/12/2021 zijn er binnen de coöperatie 30 
hubs actief, die op hun beurt samenwerken met meer dan 1000 producenten.   

4. Beschrijf het beleid met 
betrekking tot het bestuur van 
de vennootschap 

  

- Op welke manier 
werden de bestuurders 
benoemd? 

Art. 1, § 1, 4° 
van het 
koninklijk 
besluit 

Op de Algemene Vergadering. Zie statuten Artikel 20.   

- In voorkomend geval, 
op welke manier 
werden de 
controlerende  
vennoten benoemd en 
vergoed?  

Art. 1, § 1, 7° 
van het 
koninklijk 
besluit 
 

nvt 

- Op welke manier 
worden de bestuurders 
vergoed voor hun 
prestaties? 

Art. 1, § 1, 7° 
en 1, § 6 van 
het koninklijk 
besluit 
 

Het mandaat van de leden van de raad van bestuur is onbezoldigd. 
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5. Beschrijf de besluitvorming 
op de laatste algemene 
vergadering 

  

- Hoeveel vennoten 
waren er aanwezig? 
Werden er volmachten 
verleend?  

- Hoe was het 
stemgedrag op de 
laatste algemene 
vergadering?  

Art. 1, § 1, 3°, 
1, § 3 en 1, § 4 
van het 
koninklijk 
besluit 
 

Op de algemene vergadering (virtueel, per Zoom) van 13/06/2022 zijn xxx vennoten 
aanwezig. Er waren xxx vennoten die hun volmacht hebben gegeven. Het stemrecht werd 
uitgeoefend met één stem per vennoot.  Er kon slechts één volmacht aan één aanwezige 
vennoot worden verleend, zoals statutair voorzien. 

 
6. Beschrijf het 
winstverdelingsbeleid over het 
boekjaar, 

  

-  Meer specifiek het 
dividend per aandeel en 
het percentage van het 
dividend in het 
maatschappelijk 
kapitaal (minder dan 
6%) 

Art. 1, § 1, 5° 
van het 
koninklijk 
besluit 

De Algemene Vergadering heeft voor het boekjaar 2021 besloten een dividend van 4% 
aan de vennoten uit te keren.  
 

7. Beschrijf welke initiatieven 
genomen werden in het kader 
van de informatieverstrekking 
en opleiding van vennoten en 
informatieverstrekking aan het 
grote publiek 
(eventueel per project) 
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- Hoeveel financiële 
middelen van de 
coöperatieve 
vennootschap werden 
hiervoor ingezet? 

Art. 1, § 1, 8° 
van het 
koninklijk 
besluit 
 

Voor de communicatie met de vennoten en stakeholders werd voor het boekjaar een 
budget vrijgemaakt ten belope van 10.000 euro (geschat bedrag, voor een de helft in 
werkuren).  

- Wat waren de 
doelstellingen, wat was 
de doelgroep, welke 
middelen werden 
gebruikt? 

Onze doelstelling is om van korte keten de norm te maken. Daarom hebben we 
(o.a) deelgenomen  
 

- aan initiatieven als spreker of als deelnemer / animatie debat 
- aan de Korte Keten Alliantie samen met Voedselteams en Boeren & Buren 
- Samen met Diversiferm en Steunpunt Korte keten zijn er project groepen 

opgestart rond korte keten en FAVV, in overleg met kabinet Clarinval en het FAVV  
- Tijdens de Week van de korte keten kwam onze visie aan bod in de parlementaire 

nota van Vlaams parlementslid Chris Steenwege. 
- Aan de Waalse kant is er overleg met SOWALFIN 
- Via Voedsel Anders werd er input gegeven aan de strategische visie rond 

korte keten voor Vlaanderen  
- Er werd veel gebruik gemaakt van sociale media, er werden nieuwsbrieven 

uitgestuurd.  
 

We organiseren twee maandelijks hub meetings met alle hubs om te bepalen wat de 
volgende IT ontwikkelingen zullen zijn. 

 
Om onze missie te versterken werden/worden we lid van volgende organisaties:  
Voedsel anders 
Bond Beter Leefmilieu 
Ferm, Steunpunt korte keten  
Korte Keten Alliantie 
 
We hielden tientallen demo’s van geïnteresseerde boeren en ondernemers die 
misschien een hub willen opstarten.  
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- Wat waren de 
resultaten ? 

We haalden een project subsidie binnen van 66.500€ bij Smartagrihubs. Dit geeft ons de 
opstap om verder in Europa bekend te raken.  
 

 

Opgemaakt te Asse , op 13 
juni 2022 
 

  

Handtekening van de bestuurders 

 


