
 

VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING COOPKRACHT VZW  

VAN 10 JUNI 2020 OM 17.00 uur - conference call 
 

Aanwezigen met stemrecht: 
Marc de Ruijter Argenco 

Bruno Deraedt BAST 

Mark De Backer BeauVent  

Jo Op de Beeck BelOrta 
Lieven Vandeputte Cera  

Steven Pauwels Choco 

Marc Bosschaert Coopfabrik 
Stefan Boonaert De Noordboom 

Relinde Baeten Ecopower  

Vincent Dierickx EnergieID 

Peter Bosmans Febecoop 
John Vanwynsberghe Hefboom  

Frédéric Dufays Kenniscentrum Coöperatief Ondernemen 

Lucie Evers Lokaliteit 
Cathy Willem Magelaan 

Matthias Meirlaen NewB 

Danaë Van den bossche Oak Tree Projects 

Joachim Jacob Partago 

Dirk Rombaut Passwerk 

Thomas Blondeel SMart  

Mon Verrydt Starterslabo Vlaanderen esv 

Pieter-Jan Van de Velde Trividend  

Nele Smets Tweeperenboom 

Karel Lootens wooncoop 

 

Aanwezigen zonder stemrecht: 

Paul Vermeersch BeauVent  

Annemie Dreesen Coopfabrik 
Alain Schoovaerts Coopkracht  

Bob Docx Coopkracht  

Wim De Meulder Coopkracht  

Jim Williame Ecopower  
Berten Ooms Hefboom  

Guido Van der Bauwhede huur(c)koop 

Marc Bontemps onafhankelijk 

Anne Snick SMart  

Daan Neels Trividend  

 



Verontschuldigd met volmacht: 
Hilde Vernaillen P&V 

Marc Standaert Coop Apotheken 

Matthias Dewilde Gamechangers 

Patrick Decoodt Eurabo 
Roos Vanhecke Het Hinkelspel 

Vanya Verschooren Arbeid &Milieu 

 
Verontschuldigd zonder volmacht: 

Jos Motmans onafhankelijk 

Myriam Wouters ZuidtrAnt 

Ingrid Verduyn WaW 
Paul Gréant WaW 

Thomas de Maeseneer Hota 

Erik Van der Veken De Wrikker 
 

1. Activiteitenverslag 2019  
Voorstelling van de hoogtepunten in de werking van Coopkracht in 2019 door Alain Schoovaerts, 
coördinator Coopkracht (activiteitenverslag 2019 te raadplegen op www.coöperatiefvlaanderen.be). 
Vraag bij de toelichting: wat is de vorm van CoopFabrik en de relatie tot Coopkracht? 
CoopFabrik is een vof en is opgericht samen door Coopkracht en Q-bus (werkerscoöperatie 
boekhoudkantoor). Coopfabrik is opgericht met als doel om een dienstverleningsaanbod uit te 
werken dat beantwoordt aan de noden/ vragen van de Coopkracht-leden. De expertise van 
CoopFabrik op boekhoudkundig en fiscaal vlak is complementair aan de reeds bestaande expertise 
bij Coopkracht  en haar partners op juridisch en organisatorisch vlak. Voorbeelden van 
dienstverlening door CoopFabrik is het UBO-register. Coopkracht is niet enkel mede-eigenaar van 
CoopFabrik. CoopFabrik zorgt ook mee voor een stukje financiering van Coopkracht (wordt verder) 
toelicht bij jaarrekening en budget). 
 

2. Jaarrekening 2019 en Financieel verslag 2019 
Voorstelling en toelichting bij de Jaarrekening 2019 door Marc Bosschaert, voorzitter Coopkracht (zie 
presentatie algemene vergadering in bijlage). 
Vragen bij de toelichting: uit de toelichting blijkt dat er bij openstaande vorderingen (klantensaldo) 
een bedrag van €17 000 openstaat. Vraag hierbij: in hoeverre zijn deze openstaande vorderingen 
gezakt? Alle openstaande vorderingen zijn vorderingen op korte termijn en deze zijn intussen 
allemaal geïnd. 
 
Er wordt overgegaan tot de anonieme poll/ stemming waarbij 26 leden hun stem uitbrengen. 
Resultaat van de stemming: 
Ja-stemmen: 25 , neen-stemmen: 0 , onthoudingen: 1 (overeenkomstig de nieuwe wet op de 
vennootschappen worden de onthoudingen niet meegeteld) 
De volmacht-stemmen worden toegevoegd waardoor het definitieve resultaat van de stemming de 
volgende is: 
Ja-stemmen: 31 , neen-stemmen: 0 
 
De jaarrekening 2019 wordt bijgevolg goedgekeurd door de algemene vergadering.  
 
 

3. Kwijting bestuurders 
 

http://www.coöperatiefvlaanderen.be/


Marc Bosschaert dankt de bestuurders, ook specifiek de bestuurders die hun kandidatuur voor de 
komende legislatuur niet vernieuwen, voor hun inzet en bijdrage aan de werking van Coopkracht. 
Dank gaat uit naar Jan De Pauw, Lucie Evers, Michiel Feys en Myriam Wouters. 
 
Er wordt overgegaan tot de anonieme poll/ stemming waarbij 24 leden hun stem uitbrengen. 
Resultaat van de stemming: 
Ja-stemmen: 23 , neen-stemmen: 0 , onthoudingen: 1 (overeenkomstig de nieuwe wet op de 
vennootschappen worden de onthoudingen niet meegeteld) 
De volmacht-stemmen worden toegevoegd waardoor het definitieve resultaat van de stemming de 
volgende is: 
Ja-stemmen: 29 , neen-stemmen: 0 
 
De algemene vergadering verleent bijgevolg kwijting aan de raad van bestuur van Coopkracht vzw 

inzake het financieel beleid van het afgelopen boekjaar en voor heel hun gevoerde beleid in zijn 

totaliteit. 

4. Begroting 2020 

Voorstelling en toelichting bij de begroting 2020 door Marc Bosschaert, voorzitter Coopkracht (zie 
presentatie algemene vergadering in bijlage).  
Vragen bij de toelichting: zijn de lidgelden 2020 reeds geïnd (mogelijk is hier impact door corana? De 
lidgelden van de leden in 2019 zijn geïnd. Verder houdt de begroting rekening met een groei van 
leden. 
 
Er wordt overgegaan tot de anonieme poll/ stemming waarbij 25 leden hun stem uitbrengen. 
Resultaat van de stemming: 
Ja-stemmen: 24 , neen-stemmen: 0 , onthoudingen: 1 (overeenkomstig de nieuwe wet op de 
vennootschappen worden de onthoudingen niet meegeteld) 
De volmacht-stemmen worden toegevoegd waardoor het definitieve resultaat van de stemming de 
volgende is: 
Ja-stemmen: 30 , neen-stemmen: 0 
 
De begroting 2020 wordt bijgevolg goedgekeurd door de algemene vergadering. In de marge wordt 
opgemerkt dat personen die onthoudig stemmen, steeds de mogelijkheid hebben om hun stem toe 
te lichten aan de hand van de chat-functie of door later een mail hierover te sturen naar 
info@coopkracht.org. We vinden het belangrijk om als organisatie ook te leren uit een onthouding 
(deze opmerking geldt bij elke stemming). 
 

5. Verkiezing bestuurders 

De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van de volgende zittende bestuurders. 

• Relinde Baeten 

• Lucie Evers 

• Marc Bosschaert 

• Lieve Vandeputte 

• Bob Docx 

• Steven Pauwels 

• Jos Motmans 

mailto:info@coopkracht.org


• Peter Bosmans 

• Myriam Wouters vervangster van Jan De Pauw 

• Michiel Feys 

De leden ontvingen bij de uitnodiging van de algemene vergadering een portofolio met voorstelling 

van de kandidaat-bestuurders. Tijdens de algemene vergadering geven de kandidaat-bestuurders 

zelf een korte toelichting bij hun kandidatuur. 

De kandidaat-bestuurders zijn: 

• Nele Smets 

• Relinde Baeten 

• Marc Bosschaert 

• Lieve Vandeputte 

• Thomas Blondeel 

• Bob Docx 

• Steven Pauwels 

• Jos Motmans 

• Peter Bosmans 

Er wordt overgegaan tot de anonieme poll/ stemming waarbij 22 leden hun stem uitbrengen. 
Resultaat van de stemming: 

• Nele Smets:  ja-stemmen: 22     onthouding: 0     neen-stemmen: 0 

• Relinde Baeten: ja-stemmen: 22     onthouding: 0     neen-stemmen: 0 

• Marc Bosschaert: ja-stemmen: 22     onthouding: 0     neen-stemmen: 0 

• Lieve Vandeputte: ja-stemmen: 22     onthouding: 0     neen-stemmen: 0 

• Thomas Blondeel: ja-stemmen: 22     onthouding: 0     neen-stemmen: 0 

• Bob Docx: ja-stemmen: 21     onthouding: 0     neen-stemmen: 1 

• Steven Pauwels: ja-stemmen: 22     onthouding: 0     neen-stemmen: 0 

• Jos Motmans: ja-stemmen: 21     onthouding: 0     neen-stemmen: 1 

• Peter Bosmans: ja-stemmen: 22     onthouding: 0     neen-stemmen: 0 

(overeenkomstig de nieuwe wet op de vennootschappen worden de onthoudingen niet 

meegeteld) 

De volmacht-stemmen worden toegevoegd waardoor het definitieve resultaat van de stemming de 
volgende is: 

•  Nele Smets:  ja-stemmen: 28    neen-stemmen: 0 

• Relinde Baeten: ja-stemmen: 28    neen-stemmen: 0 

• Marc Bosschaert: ja-stemmen: 28    neen-stemmen: 0 

• Lieve Vandeputte: ja-stemmen: 28   neen-stemmen: 0 

• Thomas Blondeel: ja-stemmen: 28   neen-stemmen: 0 

• Bob Docx: ja-stemmen: 27     neen-stemmen: 1 

• Steven Pauwels: ja-stemmen: 28     neen-stemmen: 0 

• Jos Motmans: ja-stemmen: 27      neen-stemmen: 1 

• Peter Bosmans: ja-stemmen: 28   neen-stemmen: 0 



 
Resultaat van de stemming: 
Worden bijgevolg verkozen met een gewone meerderheid van stemmen als nieuwe bestuurders van 

Coopkracht vzw voor een termijn van 3 jaar tot de Algemene Vergadering van 2023, met als 

begindatum 10/06/2020: 

• Nele Smets 

• Relinde Baeten 

• Marc Bosschaert 

• Lieve Vandeputte 

• Thomas Blondeel 

• Bob Docx 

• Steven Pauwels 

• Jos Motmans 

• Peter Bosmans 

 

6. Actieplan 2020 

Voorstelling en toelichting door Alain Schoovaerts, coördinator Coopkracht (zie presentatie 
algemene vergadering in bijlage). 
Vragen bij de toelichting: 
Gevraagd wordt om de leden te betrekken bij de idee tot uitbouw van een digitaal platform waarop 

leden zich kunnen voorstellen, weten bij welke coöperatie ze met een vraag terecht zouden kunnen. 

Wat zijn de noden en de behoeften van de leden op dit vlak? Ook de aansluiting met andere 

platforms (bv Coopfinder) kan onderzocht worden. Tevens wordt het belangrijk gevonden om de 

CoopBorrels (financieel) te ondersteunen vanuit Coopkracht. Tot slot wordt aan het bestuur 

gevraagd om ondernemend aan de slag te gaan o.m. in het kader van het DAR (aangezien daar ook 

economische opportuniteiten liggen). 

  

7. Varia  

De suggestie wordt gedaan om over de taalgrens te kijken naar initiatieven om mekaar te 

ontmoeten en te bevruchten (bv meerdere coöperaties in het Luikse). 

De algemene vergadering wordt afgesloten met een dankwoord door Marc Bosschaert en vertonen 

van de promo-filmpjes ‘coöperatieve ondernemers voor de klas’.  

Opgemaakt te Berchem op 10 juni 2020. 

 


