VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING COOPKRACHT VZW
VAN 24 JUNI 2020 OM 19.00 uur - conference call

Vertegenwoordiging leden
Met stemrecht: Danae Van den Bossche (Oak Tree Projects cvso), Frédéric Dufays (Kenniscentrum
Coöperatief Ondernemen), Hannes Hollebecq (Cera cv), Jim Williame (Ecopower cv), John
Vanwynsberghe (Hefboom cv), Karel Lootens (wooncoop cv), Koen Devidts (NewB ecv), Louis
Krijnen (Q-bus cv), Marc Bosschaert (Coopfabrik vof), Nele Smets (Tweeperenboom cv),
Patrick Decoodt (Eurabo cv), Peter Bosmans (Febecoop), Pieter-Jan Van de Velde (Trividend
cv), Stefan Boonaert (De Noordboom cv), Steven Pauwels, (Choco cv), Thomas Blondeel
(Smart cvso), Thomas De Maeseneer (HOTA cv).
Zonder stemrecht: Bob Docx, Jos Motmans, Orphee Mariën (Coopkracht vzw), Wim De Meulder
(Coopkracht vzw).
Verontschuldigd met volmacht: Cathy Willem (Magelaan cv), Hilde Vernaillen (P&V cv), Ingrid
Verduyn (We and Work cv), Matthias Dewilde (GameChangers cv), Mon Verrydt
(Starterslabo esv).
Verontschuldigd zonder volmacht: Diane Pyra (CoopStroom cv), Dirk Vermeulen (Local Food Works
cb), Geert Reyniers (Multipharma cv), Jo Op de Beeck (BelOrta cv), Katrien Merckx (De
Groene Waterman cv), Lieven Vandeputte (Cera cv), Marc De Vos (Volterra cvso).

Rapportage
Voorzitter Marc Bosschaert heet alle leden welkom en doet een warme oproep om het komende
jaar mee na te denken over en vorm te geven aan het Coopkracht-netwerk.

Jaarverslag 2020
Presentatie van de realisaties en werking van Coopkracht in 2020 door Orphee Mariën, coördinator
Coopkracht. Het volledige jaarverslagverslag kan je nalezen op
https://cooperatiefvlaanderen.be/coopkracht

Financieel verslag 2020
Toelichting bij de Jaarrekening 2020 door Marc Bosschaert, voorzitter Coopkracht. De presentatie
kan je nalezen als bijlage bij het verslag.
Er wordt overgegaan tot de anonieme poll/ stemming waarbij 17 leden hun stem uitbrengen.
Resultaat van de stemming:
Ja-stemmen: 17, neen-stemmen: 0, onthoudingen: 0
De volmacht-stemmen worden toegevoegd waardoor het definitieve resultaat van de
stemming de volgende is:
Ja-stemmen: 21, neen-stemmen: 0
De jaarrekening 2020 wordt bijgevolg goedgekeurd door de algemene vergadering.

Kwijting bestuurders
Er wordt overgegaan tot de anonieme poll/stemming waarbij 19 leden hun stem uitbrengen.
Resultaat van de stemming:
Ja-stemmen: 17, neen-stemmen: 0, onthoudingen: 0
De volmacht-stemmen worden toegevoegd waardoor het definitieve resultaat van de
stemming de volgende is:
Ja-stemmen: 21, neen-stemmen: 0
De algemene vergadering verleent bijgevolg kwijting aan het bestuursorgaan van Coopkracht vzw
inzake het financieel beleid van het afgelopen boekjaar en voor heel hun gevoerde beleid in zijn
totaliteit.

Meerjarenbegroting 2021-2023
Toelichting bij de begroting 2021 door Marc Bosschaert, voorzitter Coopkracht.
Er wordt overgegaan tot de anonieme poll/ stemming waarbij 19 leden hun stem uitbrengen.
Resultaat van de stemming:
Ja-stemmen: 17, neen-stemmen: 0, onthoudingen: 0
De volmacht-stemmen worden toegevoegd waardoor het definitieve resultaat van de
stemming de volgende is:
Ja-stemmen: 21, neen-stemmen: 0
De begroting 2021 wordt bijgevolg goedgekeurd door de algemene vergadering.

Actieplan 2021 - 2022
Het actieplan wordt voorgesteld door de coördinator van Coopkracht. Orphee Mariën verduidelijkt
dat het actieplan dat nu voorligt een langere periode beslaat (16 maanden) om de personeelswissel
die plaats vond rond de jaarwisseling, op te vangen.
In het actieplan werden zoveel mogelijk wensen en verzuchtingen uit de ledenbevraging verwerkt.
De strategische en operationele doelstellingen werden vertaald naar acties en indicatoren. De
plannen echter zijn te ambitieus voor de mensen en middelen die de organisatie ter beschikking
heeft. Het bestuur zal doorheen het jaar bijsturen, rekening houdend met de feedback die gegeven
wordt vanuit de leden en de medewerkers van de organisatie. Het actieplan is na te lezen
https://cooperatiefvlaanderen.be/coopkracht
Na de presentatie geven verschillende aanwezigen aan dat ze achter de geformuleerde plannen
staan en dat deze goed aansluiten bij wat er leeft bij de leden.
Bijkomende vragen en opmerkingen:
- Het lijk me interessant om de doelgroep jongeren uit (SD3,3.) te koppelen aan het promoten
van de coöperatieve ondernemingen als aantrekkelijke werkgever (SD1,4.). Voor jongeren is
het belangrijk te weten dat coöperaties ook mogelijke werkgevers zijn. Uit onderzoek (FR)
blijkt dat studenten in waardengedreven ondernemingen willen werken. Deze troef moeten
we zeker uitspelen (Frédéric Dufays).
Antwoord Coopkracht: inderdaad, we willen op de vacaturebank zeker ook stages opnemen,
zo vinden studenten en jong afgestudeerden ook hun weg naar ons.
- Tracht zo goed mogelijk jullie vacaturebank bekend te maken bij de leden zodat ze hier zeker
gebruik van maken (Patrick Decoodt).
- Het is goed om eens grondiger naar MeMo-gids te kijken. Het aantal bezoekers is lager dan
het aantal organisaties dat er op staat. We steken er veel tijd en informatie in maar er wordt
niets van impact mee gegenereerd. We moeten kijken welke toegevoegde waarde we
kunnen bieden in het eco-systeem. Mogelijk zijn daar dan ook extra middelen voor te vinden
(Pieter-Jan Van de Velde).

-

Belangrijk om aan te halen is dat jullie op gebied van financiën vaak op het scherpst van de
snede werken met activiteiten die net kostendekkend zijn of net niet. Je mag een correcte
prijs vragen (met een ‘winstmarge’) en moet er ook niet bang zijn om dat te doen. Sommige
van jullie initiatieven voegen echt waarde toe en als je het te goedkoop aanbiedt, creëer je
de perceptie dat het niet zo belangrijk of nuttig is (John Vanwynsberghe).

Strategisch proces
Bestuurslid Nele Smets ligt het verloop van het strategische proces toe. Binnen het bestuursorgaan
is er nagedacht over de richting die Coopkracht uit wil gaan. De bevindingen uit de ledennota
werden hierin mee verwerkt. Coopkracht wil de volgende jaren bewegen naar:
Een grotere ledenbetrokkenheid en interactie
Meer samenwerking en synergie met andere coöperatieve partners
Meer faciliteren van netwerking en samenwerking tussen leden
Meer gesprekspartner zijn voor beleid en inspirator voor de samenleving
Tijdens het tweede deel van de Algemene Vergadering buigen de aanwezigen zich in kleine groepen
over de vraag hoe deze beweging verder vorm te geven. De feedback wordt verwerkt in de
strategische nota en meegenomen in het verdere proces. De voorlopige strategische nota kan
opgevraagd worden bij orphee.marien@coopkracht.org
Er volgt na de Algemene Vergadering een oproep naar alle leden om zich aan te sluiten bij één van
de werkgroepen.
Opgemaakt te Berchem op 30 juni 2021.

