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ALGEMENE VERGADERING V A N 31 MEI 1963 

Dames en Heren, 

O p het ogenbl ik dat U heden in A lgemene Vergader ing b i jeenkomt, 
mag gezegd worden dat Uw maatschappij de 15e ver jaardag van haar bestaan 
voorb i j is, vermits het in maart 1948 was, dat eer l i jke en Vooruitstrevende 
middenslagreders sedert enkele t i jd , mensen uit het bedr i j f hadden aange-
sproken om tot de stichting van Uw coöperat ieve vennootschap over te gaan. 

Het was dan ook in d ie maand, dat ze voor de eerste maal b i jeen-
kwamen in de bure len van dhr Vanderbiest, Christinastraat, 139, te Oostende, 
om S.C.A.P. te stichten we l ke met haar Franse benaming zeer vreemd deed in 
een Vlaamse n i jverheid. 

„S.C.A.P." betekent : „Société Coöperat ieve d 'Approv is ionnement à la 
Pêcherie". In het Vlaams gezegd „Samenwerkende Vennootschap voor de 
Bevoorrading aan de Visser i j " . 

Als gevo lg van deze voorafgaande bi jeenkomst verschenen reeds op 
19-3-48 op blz. 4161 van het Belgische Staatsblad, de statuten, de stichting 
van S.C.A.P. vermeldend. 

Het bezit van de toenmal ige vennootschap bestond uit 300 aandelen 
van 100 F, ' t zij 30.000 F, wa t bit ter w e i n i g was om een zaak te beredderen 
we l ke elk jaar mi l joenen zou vergen, w i l d e men deze zaak doen bloeien. 

Er was moed nodig om in dergel i jke omstandigheden te beginnen, 
temeer daar de medewerkers v reemd waren aan Oostende en de Visseri j en 
zij zelfs onze taal niet spraken. 

Wanneer w i j het verslagboek van dat jaar beki jken, dan stel len w i j 
vast, dat h iernavolgende mensen de 300 aandelen onderschreven : 

Aerts Charles 
Biske-Livron 
Christiaen A lber t 
Crabbe Felix. 
Dens Fernand 
Vanderbiest Augus t 
Verbanck Leopold 

Het was dhr Fernand Dens, een zeer gekend reder uit An twerpen , 
we l ke het voorzit terschap op zich nam, daarin bi jgestaan door dhr Verbanck 
Leopold, als ondervoorz i t ter , d ie ten andere praktisch ganse dagen er alles 
voor over had om S.C.A.P. te doen groeien. Geen opo f fe r ingen waren voor 
hem te veel om in het belang van al len, de coöperat ieve ten dienste te staan. 



De eerste aankoop Gas-Oil , w e r d aan zeer voordel ige voorwaarden met de 
maatschappij CALTEX afgesloten, zodat de verkoop van mazout we lke steeds 
de voornaamste bron van inkomsten is geweest, de reders toen grote 
bevred ig ing schonk. Een paar maanden later, l ieten zich reeds 33 reders als 
l id inschri jven en wel nl. 

Annys Cornelis 
Blondé A lex 
Calcoen Engel 
W w e Calcoen Maurice 
Calcoen Remy 
Christiaen Charles 
Christiaen Kamiel 
Cloet Henri 
Danneel Emiel 
Danneel Frans 
Danneel Karei 
Danneel Marcel 
Decreton Louis 
Gonsales Achiel 
Goutsmit Henri 
W w e Haelewyck Ch. 
Harteel Jules 
Hendrickx Leon . 
Lambrecht Emiel 
Laplasse Achiel 
Lebluy Maurice 
Lepeire Maurice 
Lycke Emiel 
Maesen Henri 
Nassel Frans 
Troost Jan 
Velghe Emiel 
Verhaeghe Engel 
Verhaeghe Frans 
Ver leene Felix 
Verleene Karei Louis 
Zonnekein Prosper 

O p enkele van hen na, zi jn ze nog al len l id gebleven en is di t ledental 
heden tot 177 ui tgegroeid. 

De aandelen gaven een interest van 5 % 's jaars en om de dr ie 
maanden werden de ristournes op mazout u i tgekeerd, zodat w i j voor het 
eerste jaar konden bemerken, dat 10 ct. w e r d geschonken. 

De verkoop van o l ie en staaldraad w e r d ook aangevat maar in om-
standigheden, tr iest ig voor een maatschappij, we l ke zelfs niet beschikte over 
de nodige installaties om er een gezonde f inant ië le zaak van te maken. 



Van zodra S.C.A.P. was ontstaan, begon er reeds een oor log tussen 
haar en de verscheidene mazoutleveranciers die, gezien de ristournes van 
S.C.A.P., onmidde l l i j k reageerden en niet al leen hetzel fde deden, maar de 
coöperat ieve over t roefden en trachtten uit te schakelen. 

Wat van belang is, is het fe i t dat, naarmate de andere leveranciers 
r istournes ui tkeerden, het S.C.A.P. was w e l k e hen moest vo lgen in het geven 
van teruggaven, daarin toen gesteund door CALTEX, d ie aldus op dat ogenbl ik 
de ondergang van S.C.A.P. w o u vermi jden. Dank zij het vo lhouden van een 
dert igtal ge t rouwen, zi jn de rol len langzaam omgekeerd en is het in de 
laatste jaren zo, dat r istournes in andere maatschappijen gegeven worden, al 
naargelang men er in S.C.A.P. teruggeef t . Het is voor die reden ook, dat w e 
hier graag hu lde brengen aan hen, die steeds t r o u w gebleven zi jn aan hel 
ideaal van de coöperatieve, niet in woorden maar in daden. 

Het aantal leden verhoogde van maand tot maand zodat werke l i j k kon 
gesproken worden van een vooru i tgang in omstandigheden we lke zeer 
moei l i jk waren. 

In 1948 w e r d voor het eerste jaar reeds voor 5.499.000 liter mazout 
verkocht we l ke een bru towins t op leverde van ongeveer 20 %o. 

Bij het door lezen van de ta l r i jke verslagen, kan men zich echter van 
de indruk niet ontdoen, dat de zaak, door vreemden aan het v isser i jbedr i j f 
geleid, naar een katastrofe moest leiden, daar achteraf du ide l i j k gebleken is, 
dat de hel f t van de ve rworven winsten in al ler lei vormen naar de zaakvoering 
g ing. Daarenboven bezat S.C.A.P. te we in i g kapitaal om leefbaar te b l i jven. 

De krit ische toestand we lke in 1948 in de visserij ontstond, had voor 
gevo lgd, dat ta l r i jke fak turen van reders onbetaald b leven en dat b i j gebrek 
aan aandelen, zware leningen d ienden aangegaan te wo rden we l ke evenveel 
zware o f fe rs vergden op geb ied van interesten, zodat de winstmarges fe l 
slonken. 

In 1950 trachtte men groot-reders in de beheerraad te brengen, zoals 
de HH. Rabaey, Seghers en Bauwens die, a lhoewel bewust van de machtige 
steun we l ke een coöperat ieve voor de visserij was, toen nog niet werkdad ig 
l id waren geworden. 

A lhoewe l de verkoop van mazout, van 5.499.000 liter in 1948, tot 
7.480.000 liter in 1949 gestegen was, brokke lde d ie verkoop ingevolge van 
een stelselmatige kampanje en gebrek aan installaties langzaam af en was ze 
in 1956 tot 4.348.000 liter geslonken. Toen w e r d er nog slechts 2 et r istourne 
ver leend, zodat velen het z inkend schip en de coöperat ieve samenwerk ing in 
de steek l ieten. 

In 1954 deed men beroep op nog andere beheerders en we l nl. op de 
heer Vandenberghe zodat hij op d i t ogenbl ik voor rekening van Hulp in Nood, 
kommissaris w e r d in deze maatschappij, nadat dhr Victor Seghers er sedert 
1952 beheerder van was geworden. Toen waren de heren Pol Verbanck en 
Charles Aerts, door tegenslagen overmand, reeds ontslaggever. Na vruchteloos 
gewezen te hebben op de grote administrat ieve kosten we l ke bestonden, en 
gezien onze eisen tot sanering niet i ngew i l l i gd werden, gaf ook de hr Van-
denberghe in mei 1956 als kommissaris zi jn ontslag, niet akkoord zi jnde met 
hot beheer van toen. Dit deed de maat b i j de coöperateurs over lopen. 

Inderdaad, w i j waren in de maatschappij opgenomen tengevolge van 
de leningen door haar bi j Hu lp in Nood aangegaan, wan t nadat op 1-9-1954 
aan Hulp in Nood 200.000 F geleend was w e r d deze lening achteraf opge-
voerd tot 1.200.00 F en in jan. 1955 w e r d een derde lening van 1.300.000 F 



toegestaan voor de b o u w van de hu id ige magazi jnen en burelen. Met 
derge l i j ke zware lasten en grote beheerskosten l iep S.C.A.P. regelrecht naar 
de a fgrond en was het noodzakel i jk de ge lde l i j ke belangen van Hulp in Nood 
te vr i jwaren. 

A ldus had deze breuk voor gevolg, dat een bu i tengewone A lgemene 
Vergader ing in februar i 1957 aanleid ing gaf tot het ontslag van de toenmal ige 
zaakvoerder. Dit bracht een ganse ommekeer in het beheer van de maatschap-
pi j , daar vanaf maart, de beheerraad gew i j z i gd w e r d en dhr Vandenberghe 
door de samengeroepen bu i tengewone A lgemene Vergader ing verzocht w e r d 
de zware taak, het schip opn ieuw vlot te brengen, voor lop ig op zich te 
nemen. Voorwaarden werden gesteld en met algemene stemmen aanvaard. 

Het is van toen af, en niettegenstaande de betreurenswaardige geschil-
len we l ke ontstaan waren naar aanleiding van het af t reden van de toenmal ige 
zaakvoerder, dat de teugels stevig in handen genomen werden en een radikale 
ommekeer w e r d gebracht in het f inant ieel be le id van de maatschappij. Daarin 
gesteund én geholpen door het personeel en in het b i jzonder door dhr 
Vansieleghem, d ie thans reeds t ien jaar aan S.C.A.P. verbonden is, w e r d 
S.C.A.P. langzaam maar zeker naar n ieuwe wegen geleid. 

De coöperat ieve stond immers aan boord van het fai l l issement want met 
12 mi l joen f rank zaken, was er in 1956 slechts een wins t van 82.000 F 
gemaakt we rke praktisch een verl ies betekende, moest men overgegaan zi jn 
tot de verkoop van al wa t er als onverkoopbaar in magazi jn vertoefde. De 
maatschappij beschikte over een kapitaal van 1.005.000 F en had een gebouw 
ter waarde van 4.511.000 F we l ke praktisch vo l led ig gehypothekeerd was 
door Hulp in Nood voor 4.390.000 F. 

Voor dergel i jke toestand staande, mogen w i j zeggen, dat het een 
zware taak was voor de leiders om hef geschokte ve r t rouwen van de leden 
terug te w innen. Dat die toestand daarenboven in de kaart speelde van de 
konkurrent ie en van d ie velen, die met leedvermaak, de akt iv i te i t van de 
coöperat ieve S.C.A.P. vo lgden, is een fei t . 

Er was dan ook voor de beheerraad veel moed nodig om de zaken 
terug op de goede voet te brengen. Bijzonder dat het inner l i jk geschil niet 
van aard was om de belangen van S.C.A.P. te bevorderen. Dit inner l i jk geschil 
sproot voort uit het fe i t , dat het noodzakel i jk was alle misbru iken en over-
to l l ige beheerskosten tot een min imum te beperken. Buiten de zware kosten 
aan de twee zaakvoerders het voorzit terschap, het onder-voorzi t terschap, het 
toezicht op de boekhouding, v rouwe l i j ke bediende te Brussel, dagel i jkse 
verplaatsingskosten, enz.. . , hadden w i j daarenboven af te rekenen met een 
vo l led ig gebrek aan kapitaal en een bele id vanui t Oostende. Na de aanstel l ing 
als zaakvoerder in maart 1957, w e r d door al len in de Bui tengewone A lgemene 
Vergader ing van d ieze l fde maand overeengekomen voortaan samen te werken. 

Dat deze samenwerk ing er kwam, is een fei t . Na een vo l led ige verander ing, 
zowel in het magazi jn als in de burelen, w e r d op 21 september 1957 de 
n ieuwe instel l ing, dank zij de hu lp van Hulp in Nood, ingehuld igd. Dit was 
een n ieuw ver t rekpunt voor de bloei van de maatschappij. 

Inderdaad, een prachtig gebouw was opgericht. Twee n ieuwe tanks 
werden gebouwd , de oude tank, waarvoor men 190.000 F aan huurge lden en 
2 ct in en out hoefde te betalen, w e r d overgenomen van Beltanco en ta l r i jke 
verander ingen ten goede werden toegepast. 

Wi j kregen de ver tegenwoord ig ing van de Ell iot-vlotten. Een benzine-
pomp w e r d geplaats, alsook een mazout le id ing boven de grond, d ie wel is-
waar zware kosten met zich bracht, maar een merkel i jke verbeter ing daar-
stelde aan de installaties. 



Het is als gevo lg daarvan, en dank zij een doordr i j vende ekonomische 
u i tbre id ing, dat S.C.A.P. er in ge luk te bi j al de leveranciers te rug het ver t rou-
w e n te w i n n e n . 

De resultaten b leven niet uit en zo kon men vaststellen dat, waar in 
1956 voor 12 mi l joen F zaken en 82.000 F overschot w e r d geboekt , we l ke een 
teruggave van 2 et daarstelde, di t overschot achtereeneenvolgens opgevoerd 
w e r d tot : 

met 
1957 20.000.000 F 1.066.000 F winst 13 ct 
1958 24.000.000 F 1.994.000 F winst 20 ct 
1959 28.000.000 F 2.594.000 F wins t 27 ct 
1960 27.000.000 F 3.851.937 F winst 40 ct 
1961 27.274.000 F 7.705.000 F winst 70 ct 
1962 30.230.000 F 8.543.000 F winst 67 ct 
te ruggave op gasoil al leen. 

Ondertussen heeft men kunnen vaststelen, dat in 1960 in Zeebrugge 
een afde l ing S.C.A.P. gesticht werd , we l ke sedert anderhalf jaar haar eigen 
beheer heeft gekregen, maar waardoor de coöperat ieve gedachte ook daar 
is doorgedrongen en elkeen er hoeft rekening mede te houden bi j hun 
verkooppr i jzen. 

Nie<t al leen wo rd t gasol ie aan de visserij verkocht, maar daarenboven 
wo rd t thans gasolie aan de kl iënteel in stad verkocht. Waar in 1958 bu i ten 
de visseri j 663.500 liter verkocht we rd , steeg deze verkoop in 1959 tot 
1.070.000 liter en bel iep zij in 1960 : 1.296.000 liter 

in 1961 
in 1962 

1.365.000 liter 
1.893.333 liter 

w e l k e zeker en vast in 1963 de 3 mi l joen zal bereiken. Ook de verkoop van 
lichte fue l w e r d aangevat bu i ten de visserij we l ke in 

1961 : 188.772 I bedroeg 
1962 : 170.000 I, en voor 1963 zeker 1 mi l joen liter zal bedragen. 

De tankwagen van S.C.A.P. r i jd t langs gans de kust en tot ver in West-
Vlaanderen, waar onze coöperat ieve meer en meer gekend word t . De verkoop 
van gas-oil aan kamions en autocars w e r d ingele id en voor benzine is deze 
van 41.000 I in 1962 tot 80.000 I gestegen en zal zij voor 1963 zeker de 
100.000 liter bereiken. 

Buiten de verkoop van gasolie aan de visserij en stad, de verkoop van 
l ichte fue l , de verkoop van benzine, is ook de verkoop van smeerol ie Caltex 
gewe ld i g verbeterd en zi jn w i j ertoe gekomen van in 1962 de verkoop voor 
gans de kust voor de visseri j in handen te kr i jgen. 

Waar in 1957 deze verkoop 19.700 liter bedroeg, is zi j in 1962 tot 
107.221 liter gestegen en zal ze, zo g i j al len w i l t verder medehelpen aan de 
bloei van de maatschappij , in 1963, de 125.000 liter bereiken. 

De totale verkoop van S.C.A.P. we l ke in 1956 de som van 12.051.000 F 
bedroeg, steeg achtereenvolgens als vo lg t : 

1957 20.480.000 
1958 24.000.000 
1959 28.800.000 
1960 27.000.000 
1961 27.200.000 
1962 • 30.230.000 



Voor het eerste kwartaal 1963 beloopt de verkoop reeds 14.500.000 F 
waar zij voor d iezel fde per iode in 1962 slechts 10 mi l joen F bedraagt. 

Uit d ien hoofde kan vastgesteld worden , dat de verkoop steeds in 
st i jgende l i jn geschiedt en dat er nog veel zou kunnen bereikt worden, moest 
elkeen het z i jne w i l l en b i jdragen en zich bevoorraden bi j z i jn coöperatieve. 

Het is inderdaad, een onloochenbaar fe i t , dat deze organisatie nog verder 
dient u i t gebouwd te worden . S.C.A.P. heeft de verkoop van wisselstukken 
van verschi l lende motormerken aangevat en zo zal men kunnen bemerken, 
dat A.B.C., Mercedes en Bolnes benevens andere fabr ieken, reeds op deze 
diensten beroep doen voor de verkoop van hun onderdelen. 

Daarenboven w e r d ons sedert enkele t i j d de moge l i j khe id verschaft 
mazoutf i l ters van het beste gehalte te verkopen en moet men met ons 
bekennen, dat de pr i jzen veel lager l iggen dan vroeger. 

Thans heeft S.C.A.P. ook de hand ge legd op de vermaarde Duitse 
verven van Herberts waarvan de pri js zeer interessant is. 

Uit d i t alles zul len de leden kunnen bemerken, dat het dank zi j de 
we rk ing van de coöperat ieve is, dat de algemene onkosten bi j de reders 
meer en meer verminderen en di t hen moet toelaten, hun ui tbat ing op het 
einde van elk jaar voordel iger te sluiten. 

Niettegenstaande dit , horen w i j nog vaak de tr iest ige opmerk ing dat, 
als in S.C.A.P. ristournes gegeven worden , zi j er ook wel bi j hun leveran-
ciers zul len kr i jgen. Deze mensen, waaronder zelfs leden, vergeten nochtans, 
dat, wanneer S.C.A.P. ve rdw i jn t , ook hun voordel ige ui tbat ing een einde zou 
kunnen nemen en dat het b i jgevo lg onlogisch is, dergel i jke redener ingen er 
op na te houden en zo we in i g begr ip te hebben voor het doel we l ke door 
S.C.A.P. wo rd t nagestreefd. 

Velen denken dat alles gemakkel i jk te verwezen l i j ken is en velen zi jn 
de mening toegedaan dat men zonder ge ld een zaak kan opbouwen. S.C.A.P. 
staat op het hu id ig ogenbl ik met nog meer dan 3.600.000 F leningen. Het 
bezit een kapitaal van slechts 2.500.000 F en heeft in 1962 een zakenci j fer 
bereikt van meer dan 30 mi l joen F, we l ke in 1963 tot 35 mi l joen zal opgedre-
ven worden. 

Binnenkort zal overgegaan worden tot de b o u w van een reparatie-
bedr i j f voor herstel l ingen van motoren. A ldus ook op di t terre in de reders een 
grote steun ver lenend, zal S.C.A.P. meer en meer beantwoorden aan het doel 
w e l k e door de achtbare stichters in al hun eenvoud beoogd werd . Dit g e b o u w 
en de aankoop van materiaal en moderne installaties, zul len ons toelaten ook 
op di t domein de reders te helpen goedkoper herstel l ingen uit te voeren. 
Wanneer d i t alles aangevangen werd , dan was d i t met het doel de reders 
te helpen, de verdere ontvoogding van de kleine reders te bewerkste l l igen 
en dank zij een gezament l i jke we rk ing , het bedr i j f naar n ieuwe wegen te 
leiden. 

Wanneer w i j U straks konden melden, dat op 30 mi l joen F zaken, een 
wins t verwezenl i j k t w e r d van 8.230.000 F, hetzi j 100 maal zoveel als in 1956, 
(82.000 F), dan kan niet on tkend worden , we l ke belangstel l ing er van 
bui tenshuis ook b l i j k t , S.C.A.P. een zeer grote stap in de goede r icht ing 
heeft gedaan. 

W i j hopen nog vele jaren het ge luk te mogen hebben samen met U 
verder de ontp loo i ïng van deze zo machtige maatschappij te kunnen verwezen-
l i jken. W i j doen daarom nogmaals beroep op U allen, opdat g i j zoudt w i l l en 
begr i jpen, zelfs al zoudt g i j het goedkoper op een ander kunnen verkr i jgen, 
dat door samenwerk ing al leen, resultaten kunnen bereikt worden , en gi j er 



zult toe komen de ui tbat ingskosten te verminderen en uw exploi tat ie gezond 
te maken in het kader van de st r i jd we l ke onze Belgische visserij straks in het 
toekomst ig Europa zal te leveren hebben. In deze geest samenwerkend, zult U 
onze taak w e l k e w i j sedert v i j f jaar op ons genomen hebben, helpen 
ver l ichten, tot we l z i j n van U allen en het v isser i jbedr i j f , waaraan w i j al len zo 
gehecht zi jn. 

Voor de Direkt ie 

De d i rekteur 

P. VANDENBERGHE 

Een huidewoord voor de stichters 

Waarde Voorzi t ter Pol, Charly Aerts en A lber t Christiaen, 

Wanneer w i j U vandaag hier u i tgenod igd hebben om met ons in 
int ieme kr ing ons 15- jar ig bestaan te v ieren, dan is het omdat w e graag hulde 
brengen aan de gedachten d ie U bez ie ld hebben b i j het stichten van deze 
coöperatieve. 

Aan U in het b i jzonder beste voorzi t ter en vr iend, d ie ook jarenlang 
voorzi t ter waar t van Hulp in Nood en d ie door het noodlot verh inderd w e r d 
samen met ons te b l i j ven voor twerken, brengen w i j namens ons al len een 
bi jzondere hu lde voor de kopp ige hardnekk ighe id we l ke U bezie ld heeft b i j 
de st icht ing van S.C.A.P. 

Niets was U teveel — Al les hebt g i j en enkelen onder U, er voor 
opgeof fe rd . 

Ik hoop dat het werk door ons in de laatste v i j f jaar afgelegd, voor U 
een r iem onder het hart weze. Laat ons hopen dat het ons verder gegund zal 
wezen S.C.A.P. voort te beheren om U b innen t ien jaar op ons v i j f en tw in t i g -
ja r ig bestaan te mogen u i tnodigen en vieren. 

Tot al le leden, hier tegenwoord ig , doen w i j dan ook een oproep, om 
ons in d ie zware taak te helpen tot we lz i jn van ons al len, onze visserij en 
ons land. . 
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