Coopkracht
Activiteitenverslag

2019

Doelstelling
Coopkracht is hét netwerk voor coöperaties in Vlaanderen.
1. 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.
2. We profileren waardengedreven coöperaties naar beleid, onderwijs, pers, institutionele relaties in Vlaanderen.
3. We zijn gesprekspartner voor overheden en formuleren beleidsvoorstellen ten gunste van coöperaties.
Relatiewaarden
Samenwerkend, Toekomstgericht, Globaal perspectief, Ongebonden
Krachtlijn
Coopkracht steunt, sterkt en stuwt coöperatief ondernemen
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 waar ze van droomden. Een wereld waarin persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling hand in hand gaan. Daar is onze actie op gericht: om
mensen te verbinden, te inspireren en te helpen naar een nieuw coöperatief bewustzijn van waarden gedreven ICA-ondernemerschap.

Leden
In 2019 zette de trend van groei van het netwerk zich verder en telde
Coopkracht 91 leden. Het gaat om 88 betalende leden en 3 steunende
leden. Onze leden zijn actief binnen erg uiteenlopende sectoren
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Dag van de Coöperatie met 3 inspirerende workshops en
keynote Bruno Roelants, Director-General International Cooperative Alliance (ICA) op 26 september 2019, Leuven i.s.m.
Cera.
Ondersteuning inpiratiedag coöperatieve woonmodellen op 7
december 2019 te Gent.
10 nieuwsbrieven en 2 x coopflash naar 2000 ontvangers. Oproep ‘Start je een nieuw project al dan niet met een andere coöperatie of heb je een uitgesproken mening of visie? Deel ze in
onze nieuwsbrief of op onze evenementenkalender’.
5 webinars: ‘De nieuwe prospectuswet: implicaties voor coöperaties’ en ‘Het verplichte UBO-register voor coöperaties’ i.s.m.
Coopfabrik; ‘Verbindend digitaal vergaderen’ en ‘Horizontaal
organiseren’ i.s.m. Percolab; Deep Democracy’ i.s.m. Hummus.
Digitaal aandeelhoudersregister (DAR) met 16 coöperaties, opvolging door managementgroep, 1 gebruikersoverleg en 1 opleiding. In 2019 startten de onderhandelingen met Hefboom rond
voorzien van de helpdesk en manual.
Coopfabrik: start werkgroep en samenwerkingsovereenkomst
Youth4coop: in het kader van het project ‘jongeren voor coöperatie’ i.s.m. Cera gaven 9 coöperaties een getuigenis als ‘ondernemer voor de klas’. Hierdoor maakten 675 leerlingen in 13
scholen kennis met het coöperatief ondernemen.
MeMO-gids: voorbereidingen nieuwe web-omgeving.

Beleidsbeinvloeding
Deelname aan het Vast Bureau en Commissie Communicatie van
de Nationale Raad voor Coöperaties (NRC).

Interne werking
Naast de algemene vergadering op 29 april 2019 kwam het bestuursorgaan van Coopkracht, samengesteld uit 11 bestuurders,
7 maal samen. Er werd tevens een werkgroep ‘Coopfabrik’ en een
werkgroep ‘MeMO-gids’ opgestart. Het team van Coopkracht bestaat uit 1 halftijds coördinator (gestart maart 2019) en 1 voltijds
medewerker.
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Met de wissel van coördinator vormde 2019 een overgangsjaar.
We danken onze leden voor hun vertrouwen en soms ook geduld,
onze partners voor hun ondersteuning op velerlei vlakken en onze
bestuurders voor hun engagement.

Contact
Coopkracht vzw
Posthoflei 3 bus 3
2600 Berchem
03 294 16 70
BTW BE 0443 590 205
info@coopkracht.org
www.cooperatiefvlaanderen.be
Facebook: /coopkracht.org
Twitter: @Coopkrachtorg

Coördinator
Alain Schoovaerts,
alain.schoovaerts@coopkracht.org
0471 02 83 67
Voorzitter
Marc Bosschaert

