Coopkracht is hét netwerk voor
coöperaties in Vlaanderen.
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2020 was een woelig jaar. De COVID-19-pandemie gooide ons vast aanbod en onze manier van
werken overhoop en in het najaar namen we afscheid van onze coördinator. Maar 2020 was ook een
jaar van stilstaan bij de essentie en hoopvol uitkijken naar de toekomst. In dit jaaroverzicht blikken
we nog even terug op onze realisaties. We ondersteunden onze leden en de coöperatieve waarden
door in te zetten op vier pijlers: netwerking en kennisdeling, sensibilisering, beleidsbeïnvloeding,
administratieve en technische dienstverlening.

Activiteiten
Coopkracht is in de eerste plaats een netwerkorganisatie. Netwerking, kennis delen en
ontwikkelen staan centraal in onze werking. Ook vertegenwoordigen we de belangen van coöperatieve
vennootschappen bij het beleid, op hun vraag en op eigen initiatief. Daarnaast hebben we met
MeMO en ‘Jongeren in Coöperatie’ enkele sensibiliserende initiatieven en bieden we technische en
administratieve ondersteuning via Coopfabrik en het Digitaal Aandeelhoudersregister (DAR).

Netwerking en kennis delen
Coopkracht-events
De algemene vergadering is normaal een uitgelezen ontmoetingsmoment voor onze leden. Door
de COVID-19-pandemie moest deze online plaatsvinden en kwam het netwerkgedeelte minder aan
bod. Toch mochten we op 10 juni 2020 45 leden op deze bijeenkomst verwelkomen.
Voorjaar 2020 organiseerde Coopkracht 6 webinars, goed voor 147 deelnemers:
28/04/2020
Organiseren van de algemene vergadering in coronatijden
05/05/2020
Economische steunmaatregelen covid-19
12/05/2020
Strategie in post-coronatijden
19/05/2020
Het luiden van de alarmbel duldt geen uitstel, zeker niet in deze tijden
26/05/2020
Het financiële beheer van je coöperatie
02/06/2020
Balans- en liquiditeitstest in de praktijk

29 deelnemers
21 deelnemers
26 deelnemers
21 deelnemers
16 deelnemers
34 deelnemers

In het najaar vond de Dag van de Coöperatie plaats in de vorm van webinars, 123 mensen namen
hier aan deel.
ABC van de coöperatie
Veerkracht door coöperaties en de donuteconomie toegepast op het coöperatief model
To coop or to vzw?
Coöperaties en vrijwilligers
Hoe freelancers/ondernemers elkaar versterken via een coöperatie
Financiering van je coöperatie’

10/11/2020
17/11/2020
24/11/2020
01/12/2020
08/12/2020
15/12/2020

17 deelnemers
24 deelnemers
21 deelnemers
27 deelnemers
17 deelnemers
17 deelnemers

Communicatiekanalen
Kennis delen en verspreiden doen we ook via onze communicatiekanalen.
We verstuurden 9 nieuwsbrieven en 2 korte nieuwsflashes naar 1735 adressen. Via de website
www.coöperatiefvlaanderen.be maken we leden en niet-leden wegwijs in het coöperatief
ondernemen. 33.331 mensen bezochten onze site.
De website www.icakompas.be helpt startende coöperaties om vertrouwd te raken met de ICAprincipes en af te toetsen of ze hier reeds voldoende mee aan de slag gaan. 1838 mensen bezochten
deze site.
Coopkracht was in beperkte mate actief op sociale media via facebook, twitter en Linkedin. In totaal
hebben we op deze kanalen 2952 volgers.

Advies
Naast de vaste events en communicatiekanalen kloppen leden en startende coöperaties met
allerlei vragen aan bij Coopkracht. De coördinator beantwoordde in 2020 vooral coronagerelateerde vragen (bv over online vergaderen); bij technische of begeleidingsvragen werd er
doorverwezen naar onze partner-dienstverleners Cera en Febecoop of naar ons eigen aanbod via
Coopfabrik.

Sensibilisering
MeMO
Via de portaalsite van MeMO - de gids voor mens- en milieuvriendelijk ondernemen - brengen we
duurzame bedrijven en klanten met elkaar in verbinding. Je vindt er de weg naar 6147 bedrijven,
actief in 15 verschillende sectoren van voeding en landbouw, over media tot welzijn en gezondheid.
In 2020 bereikte de website www.memogids.be 2042 bezoekers.
Jongeren in Coöperatie
In 2020 werd er met Jongeren in Coöperatie verder ingezet op het sensibiliseren van jongeren.
Doel is om jongeren via onderwijsinstellingen, te laten kennismaken met coöperatief ondernemen.
Coopkracht ontvangt hiervoor projectsteun van Cera.
Een belangrijke pijler in dit project is Ondernemers voor de Klas, een initiatief van Vlajo,
waarbij Coopkracht coöperatieve ondernemers warm maakt om jongeren in de laatste graad van het
secundair onderwijs te inspireren met hun coöperatieve verhaal. Voorjaar 2020 spraken twee
coöperatieve ondernemers in vier scholen. In het najaar organiseerden we een infosessie voor editie
2021, tien geïnteresseerde coöperaties tekenden hierop in.
Daarnaast werden er ook contacten gelegd met het hoger onderwijs rond ‘Community Service
Learning’, dit is een nieuwe onderwijsvorm die maatschappelijke dienstverlening koppelt aan
academisch, persoonlijk en maatschappelijk leren. We stimuleerden leden om hierop aan te sluiten.
Oak Tree Projects diende een aanvraag in en een student van de Universiteit Antwerpen koos dit
project uit om in academiejaar 2020-2021 verder rond te werken.
De communicatie rond deze acties verlopen via de website Youth4coop. In 2020 bereikten we 636
bezoekers.

Beleidsbeïnvloeding
Coopkracht vertegenwoordigt haar leden en verdedigt de ICA-principes op federaal niveau in de
algemene vergadering en het bureau van de Nationale Raad voor de coöperatie (NRC). Daarnaast
neemt het een ondersteunende rol op in de werkgroep communicatie.
In juni 2020 bezorgde Coopkracht in samenwerking met Febecoop een brief aan minister
Crevits, met 6 relance-voorstellen voor de Vlaamse economie. Daarnaast was er ook overleg met
het kabinet van Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw,
waar enkele belangrijke drempels (voornamelijk op gebied van financiering) voor coöperatieve
vennootschappen besproken werden.

Technische en administratieve ondersteuning:
Digitaal Aandeelhoudersregister
Het Digitaal Aandeelhoudersregister (DAR) is een open-source ICT-toepassing (in Drupal) voor het
efficiënter en online beheer van aandeelhoudersinformatie in een coöperatie. Het is een breed
gedragen en betaalbare ICT-oplossing. Het DAR is een gezamenlijk initiatief van verschillende
coöperaties in Vlaanderen en Coopkracht, en werd ontwikkeld door Startx.
In 2020 werd er een partner gezocht om de helpdesk van het DAR op zich te nemen. Deze werd
gevonden in het eigen ledennetwerk en vanaf 01/10/2020 ging een samenwerking met Hefboom
cv van start.
Op een gebruikersoverleg werden de wensen naar nieuwe functionaliteiten in kaart gebracht en op
het managementoverleg werden de nieuwe contracten en werkwijze besproken.

In 2020 investeerden verschillende gebruikers samen in het ontwikkelen van een functionaliteit rond
de Tax-shelter. Eind 2020 maakten er 18 coöperaties gebruik van het DAR.
Coopfabrik
Coopfabrik vof is sinds 2019 een unieke samenwerking tussen Coopkracht vzw en boekhoudkantoor Q-bus cv. Door onze expertise te bundelen kunnen we via Coopfabrik een ruimer
aanbod van diensten aanbieden. Coöperaties kunnen bij Coopfabrik terecht voor boekhoudkundige
ondersteuning, fiscale vragen en aangiftes, wettelijke formaliteiten, wettelijke verslaggeving…
In 2020 deden 19 leden van Coopkracht beroep op de diensten van Coopfabrik.

Zakelijk beheer
Onze leden in 2020
37 graden cv
Aardevol cv
Agrecon cvso
Akker en Ambacht cvso
Apache.be - De Werktitel cv
Arbeid & Milieu vzw
Argen-Co cv
BAST Architects & Engineers cv
BeauVent cv
BelOrta cv
Bike&Co cvso
BKI cv
Bond Beter Leefmilieu vzw
BronsGroen cvso
Campina Energie cv
CERA cv
Choco cv
Collectief Goed cvso
Compaan - Con Brio vzw
Coop Apotheken cv
Coöperatie Hoogstraten cv
Cooperworks cv
CoopStroom cvso
Core cvso
De Groene Waterman cv
De Lama’s cv
De Landgenoten cvso
De Noordboom cv
De Wassende Maan cv
De Wrikker cv
Duwolim cvso
ECoOB cv
Ecopower cv
EnerGent cv
EnergieID cvso
Eurabo cv
FairFin vzw
Febecoop Adviesbureau Vlaanderen vzw
GameChangers cv
Gentrepeneur cvso - The Company
Haven Incubator cvso
Hefboom cv
Het Hinkelspel cv

Het Lezerscollectief cvso
HOTA cv (Huizen Om Te Aarden)
Josworld cv
Kenniscentrum Coöperatief Ondernemen (KCO)
Klimaan cv
Lekker GEC cvso
Lokaliteit cv
Magelaan cv
Milcobel cv
Mr. Manchette cv
Multipharma cv
Neibo cv
NewB ecv
Oak Tree Projects cvso
Oikocredit België cvso
Omgeving cv
P&V Group cv
Page cv
Partago cv
Passwerk cvso
Percolab Belgium cv
Q-bus cv
REScoop Vlaanderen vzw
Samen Sterker Vlaams-Brabant cv
Samen Sterker West-Vlaanderen cvso
Smart cvso
SoCrowd cvso
Starterslabo esv
Strategies and Leaders cv
Talea cvso
Thuisverpleging Meerdael cv
timaster cv (DPlanAid)
Tintelijn cv
Trividend cv
Tweeperenboom cv
Vlaskracht cv
Volterra cv
We and Work cv
Werk met Zin cv
wooncoop cv
Woonder cv
Woonpunt Zennevallei cvso
ZuidtrAnt cvso

Ledenwerking
Coopkracht is in de eerste plaats een organisatie voor leden. In 2020 telde de organisatie 88 leden. Er
trede voor het eerst sinds 2012 een lichte daling op van het aantal leden. De overgrote meerderheid
van de leden zijn kleine tot middelgrote organisaties, deze betalen 250 euro lidmaatschap, 6 grote
vennootschappen betalen 1000 euro bijdrage.
Het ledennetwerk van Coopkracht is erg divers op allerlei vlakken. We vertegenwoordigen meer dan
13 sectoren, 4 organisatievormen en verschillende coöperatiemodellen. Daarnaast bestaat er grote
verscheidenheid in organisatiegrootte en in de levensfase waarin de organisaties zich bevinden.

Goed bestuur
De leden hebben een stem op de algemene vergadering, deze vond online plaats op 10 juni 2020.
Er werden 9 nieuwe bestuurders voor het bestuursorgaan aangesteld.
Het bestuursorgaan kwam 4 keer samen.
De bestuurders in 2020 waren: Relinde Baeten (Ecopower cv)
Thomas Blondeel (Smart cvso)
Peter Bosmans (Febecoop vzw)
Marc Bosschaert (Coopfabrik)
Bob Docx
Jos Motmans
Steven Pauwels (Choco cv)
Nele Smets (Tweeperenboom cv)
Lieven Vandeputte (Cera cv)
De dagelijkse coördinatie was tot 30/10/2020 in handen van Alain Schoovaerts (0.5 VTE), hij werd
ondersteund door Wim De Meulder (1 VTE). In november - december 2020 liep de selectieprocedure
voor een nieuwe coördinator.

Coöperatief ondernemen:
zuurstof voor een betere economie en samenleving

Fundamenten
Coopkracht is hét netwerk voor coöperaties in Vlaanderen.
Drijfveer
Een samenleving die zichzelf overtreft, waar de koek ‘anders gebakken’ wordt vóór hij ‘anders verdeeld’ wordt.
Een maatschappij waar iedereen terecht kan bij coöperaties. In alle mogelijke sectoren. Een wereld waarin
participatie en dienend leiderschap maken dat mensen samen ergens geraken waarvan ze nooit hadden durven
dromen. Een wereld waarin persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling hand in hand gaan. Dat is wat ons
drijft. Daar is onze actie op gericht: om mensen te verbinden, te inspireren en te helpen naar een nieuw coöperatief
bewustzijn van waardegedreven ICA-ondernemerschap.
Globale doelstellingen
• We brengen coöperaties praktisch en virtueel samen om kennis en ervaringen uit te wisselen en mekaar te
versterken, om onderlinge samenwerking te stimuleren en om te werken rond visievorming.
• We profileren waardegedreven coöperatieve bedrijven naar beleid, onderwijs, pers, institutionele relaties in
Vlaanderen.
• We zijn gesprekspartner voor overheden en formuleren beleidsvoorstellen ten gunste van coöperatieve
bedrijven.
Relatiewaarden
Samenwerkend, Toekomstgericht, Globaal Perspectief, Ongebonden.
Krachtlijn
Coopkracht steunt, sterkt en stuwt coöperatief ondernemen.

Coopkracht dankt

Coopkracht vzw
Posthoflei 3 bus 3
2600 Berchem
03 294 16 70
info@coopkracht.org
www.cooperatiefvlaanderen.be
BE 0443 590 205
Coördinator: Orphee Mariën
Voorzitter: Marc Bosschaert

