
 

 
GEZOCHT: GEËNGAGEERDE BESTUURDERS (M/V) VOOR DE RAAD VAN BESTUUR COOPKRACHT 

VZW 
 
OVER COOPKRACHT VZW 
 
Coopkracht vzw is het netwerk voor coöperaties in Vlaanderen.  
Onze 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 nieuwe coöperatief bewustzijn van 
waardegedreven ICA-ondernemerschap. 
Onze Waarden: 
Samenwerkend, Toekomstgericht, Globaal Perspectief, Ongebonden 
Onze Krachtlijn: 
Coopkracht steunt, sterkt en stuwt coöperatief ondernemen. 
 
 
GLOBALE DOELSTELLINGEN/ ACTIVITEITEN 
 
Coopkracht vzw werd opgericht in 2008 en werd erkend door de Nationale Raad voor Coöperaties in 
2009.  Coopkracht vzw is een groeiende ledenorganisatie. In 2019 telden we 90 leden uit zeer 
uiteenlopende sectoren. 

▪ 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 zorgen voor een brede maatschappelijke profilering van het coöperatief ondernemen via onze 

portaalsites www.coöperatiefvlaanderen.be , MeMoGids , Youth4Coop en  ICA-kompas   

▪ We ontwikkelen nieuwe producten en diensten in samenwerking met en voor leden: bv 

het  Digitaal Aandeelhoudersregister (DAR) en CoopFabrik. 
▪ We profileren waarde-gedreven coöperatieve bedrijven naar beleid, onderwijs, pers, institutionele 
relaties in Vlaanderen. 
▪ We zijn gesprekspartner voor overheden en formuleren beleidsvoorstellen ten gunste van van ICA-
gedreven coöperaties. 
 

STRUCTUUR  

De Raad van Bestuur is oneven samengesteld en telt minstens 3 en maximaal 11 bestuurders. Bij de 
samenstelling van de raad van bestuur streeft Coopkracht naar een evenredige verhouding tussen 
vrouwen en mannen.  
 
 

http://www.coöperatiefvlaanderen.be/
http://www.youth4coop.be/
http://www.cooperatiefvlaanderen.be/dar


TAKEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR 
 
● Bepaalt de missie, de visie, de strategie en de lange termijn-doelstellingen en de waarden van de 
vereniging en toetst belangrijke beslissingen hieraan af. 
● Leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. 
● Is bevoegd voor alle aangelegenheden met uitzondering van deze die door de 
wet of de statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. 
● Analyseert de kernresultaten en neemt de gepaste maatregelen om het goed functioneren en 
voortbestaan van de vereniging te verzekeren. 
●Zorgt ervoor dat alle wettelijke verplichtingen nagekomen worden: verzekeringen en contracten 
afsluiten, fiscale verplichtingen nakomen, correcte procedure algemene vergaderingen… 
● Volgt het financieel beheer van de vereniging op en controleert de middelen 
● Beslist over de al dan niet toelating van nieuwe leden 
● Rapporteert over haar werkzaamheden naar de algemene vergadering 
 

PROFIELOMSCHRIJVING 
 
● Je onderschrijft en deelt de missie, de visie, de strategie en de doelstellingen van Coopkracht 
● Je onderschrijft en deelt de ICA-principes 
● Je bent vertrouwt of beschikt over een specifieke expertise op één of meerdere terreinen  
(beleidsmatige,  organisatorisch, financieel, juridisch, marketing en communicatie, HR, …) 
● Je bent doordrongen van het coöperatief ondernemen en Leven  
 

WAT BIEDT COOPKRACHT JOUW ALS BESTUURDER? 
 
● Een boeiende opdracht in een aangename sfeer met inspirerende mensen 
● Een aanspreekpersoon binnen de raad van bestuur die bepaalde zaken kan verduidelijken, 
uitleggen… 
● je bepaalt mee de missie, visie, strategie en LT-doelstellingen van Coopkracht 
● Een goed onthaal 
● Het mandaat van bestuurder van Coopkracht is onbezoldigd 
 

WAT VERWACHTEN WE VAN DE BESTUURDER? 
 
● Je bent regelmatig aanwezig op de raad van bestuur. De Raad van Bestuur vergadert minstens 4 
keer per jaar (in realiteit gaat het om ongeveer 6 vergaderingen. De vergaderdata worden in overleg 
vastgelegd en vinden plaats tijdens of na de kantooruren op de zetel van de vzw, Posthoflei 3 b3 te 
2600 Berchem, recht over station Berchem of uitzonderlijk op een andere geschikte locatie). 
● Je kent en onderschrijft de ICA-principes 
● Je brengt je eigen expertise in, formuleert duidelijke standpunten en kan je neerleggen bij 
meerderheidstandpunten 
● Je gaat open en constructief om met andere collega-bestuurders 
● Je handelt altijd in het belang van de organisatie, zowel tijdens als buiten bestuursvergaderingen 
en je respecteert de confidentialiteit 
● Op voorhand doornemen van de agenda en de documenten, verslagen nalezen en mogelijke 
correcties/aanvullingen doorgeven aan de coördinator 
● Indien relevant: deelnemen aan de vergaderingen van bepaalde comités binnen de Raad van 
Bestuur 
● ‘Ambassadeur’ zijn voor Coopkracht binnen je netwerk  
● Aanwezig zijn op de kernactiviteiten van Coopkracht: de Algemene Vergadering en het jaarlijkse 



Netwerkevent Dag van de Coöperatie 
● Een engagement van 3 jaar 
 

PRAKTISCH? 

Stuur je kandidatuur, gericht aan de voorzitter Marc Bosschaert , vóór  21 maart 2020 door naar 

alain.schoovaerts@coopkracht.org. Op de algemene vergadering van 21 april 2020 krijg je als 

kandidaat-bestuurder de tijd om kort je kandidatuur toe te lichten: dus helpt het zeker om bij 

indienen van je  kandidatuur reeds jouw motivatie mee te geven.  Wens je meer info, neem gerust 

contact op met Marc Bosschaert marc.bosschaert@coopfabrik.be of met Alain Schoovaerts  

 

mailto:alain.schoovaerts@coopkracht.org
mailto:marc.bosschaert@coopfabrik.be

