wie doet reeds mee?
Akker en Ambacht, Apache,
CoopStroom, De Landgenoten, De Wassende Maan,
EnerGent, Lekker Gec, Wooncoop, Woonder, Q-bus,
Partago, timaster, ZuidtrAnt, ...

interesse?
Meer info vind je op onze website:
www.cooperatiefvlaanderen.be/DAR
of neem contact op met Coopkracht via:
info@coopkracht.org
03.294.16.70
Er worden regelmatig online en offline Demo’s georganiseerd.
Raadpleeg hiervoor de kalender op:
www.cooperatiefvlaanderen.be

DAR

Digitaal Aandeelhoudersregister

dar

wat is het DAR?

functionaliteiten

light version

Het Digitaal Aandeelhoudersregister (DAR) is een open-

•

volledig aanpasbaar intekenformulier met

Er is ook een light version van het DAR beschikbaar, geschikt

gegevenscontrole

voor coöperaties met weinig aandeelhouders en/of zonder

automatische e-mails met betaalinstructies en

publieke inschrijving (bv. werkerscoöperaties), weliswaar met

certificaten

minder voor deze doelgroep relevante functionaliteiten.

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, zowel voor kleine als grote coöperaties;
niet enkel voor burgercoöperaties. Het DAR is een
gezamenlijk initiatief van verschillende coöperaties in
Vlaanderen en Coopkracht vzw. Het bouwt voort op een
Drupal toepassing ontwikkeld door De Landgenoten
cvba-so en Startx.

•
•

manuele verwerking
•

•

efficiënt beheer en beveiligde opslag van
aandeelhoudersinformatie

•

voldoet aan de wettelijke vereisten rond
aandelenbeheer en GDPR

•

modulaire opbouw biedt gedifferentieerde
functionaliteiten en prijszetting voor kleine en grotere
coöperaties (full or light version DAR)

•

configuratie en opzet in eigen look & feel van de

dashboard met statistieken en handige
snelkoppelingen

•

sorteer- en filterbare overzichten van oa
aandeelhouders en transacties

•

voordelen

online betaling via een PSP (Mollie), overschrijving of

audit trail van bewerkingen op aandeelhouders en

prijs
Het gebruik van de open-source code van de basismodule
DAR is gratis. Gebruikers betalen wel voor de dienstverlening
rond het DAR. Het pakket dienstverlening DAR omvat:

transacties

•

helpdesk

•

exporteermogelijkheden naar een werkblad

•

toegang gebruikersgroep met inspraak over o.a. nieuwe

•

printen van gepersonaliseerde uittreksels en attesten

•

tax-shelter functionaliteit: genereren verwervings-,

•

ervaringsuitwisseling en training

behoud- en vervreemdingsattest

•

aanleg spaarpot onderhoud basismodule

dividend functionaliteit, rekening houdende met de

•

SLA voor hosting en beveiligingsupdates

•

functionaliteiten van het DAR

Belgische roerende voorheffing (VVPR bis)
•
•

huisstijl volledig te integreren in het intekenformulier, de

Voorwaarde is dat de gebruiker ten minste 3 jaar lid is van

automatische e-mails en de gegenereerde PDF’s

Coopkracht en in orde met de jaarlijkse, Coopkracht-

API voor communicatie met externe applicaties

lidmaatschapsbijdrage!

coöperatie
•

easy to use interfaces en rapportagemodules

•

breed gedragen ICT-platform met inspraak in de
ontwikkeling van functionaliteiten door de gebruikers

•

betaalbaar

•

helpdesk & regelmatige vormingen, ervaringsuitwisseling

DAR full

DAR light

399 € voor ten minste 3 jaar

145 € voor ten minste 3 jaar

installatiekosten 624 €

installatiekosten 234 €

(eenmalig)

(eenmalig)

maatwerkkosten zijn voor rekening van de gebruiker

