
Algemene vergadering

29 april 2019, Ecopower cvba, Antwerpen



Agenda 

17u15 - 18u15: Verwelkoming & informatieve opwarmers

● ‘Energiegemeenschappen van Burgers’: coöperaties in het 
Europese energiebeleid. Dirk Vansintjan, voorzitter van REScoop.eu 

● Het UBO register. Marc Bosschaert Q-BUS 
● Nieuwe wetgeving Vennootschappen en Verenigingen. 

Hannes Hollebecq, CERA
● Het Digitaal Aandelenregister (DAR. Marc Bosschaert Q-BUS 

18u15 - 19u15: Formeel gedeelte

● Jaarverslag 2018
● Jaarrekening 2018 en financieel verslag, kwijting Bestuurders
● Begroting 2019
● Actieplan 2019 

19u15 - : Buffet & Netwerking



Informatieve opwarmers

De nieuwe regelgeving Europees Energiebeleid, 
‘Energiegemeenschappen van Burgers’, door 
Dirk Vansintjan, voorzitter van REScoop.eu 



De nieuwe regelgeving Europees Energiebeleid, ‘Energiegemeenschappen van 
Burgers’, door Dirk Vansintjan, voorzitter van REScoop.eu 



Informatieve opwarmers

Het UBO register, door Marc Bosschaert, Q-BUS

SCHRIJF JE IN OP Webinar op 20 mei 2019: 
UBO-register





Informatieve opwarmers

Het Digitaal Aandelenregister (DAR), door Marc 
Bosschaert Q-BUS





























Informatieve opwarmers

Nieuwe wetgeving Vennootschappen en 
Verenigingen, door Hannes Hollebecq, CERA 
Coop



Stappen en timing voor coöperaties :

Nieuwe coöperaties

• Nieuwe coöperaties die vanaf 1 mei 2019 
worden opgericht, zullen – logischerwijze -
aan alle bepalingen van het WVV moeten 
voldoen.

• Nieuwe coöperaties die in maart en april 2019 
worden opgericht, moeten – ook logisch – nog 
steeds voldoen aan de bepalingen van het 
huidige Wetboek van Vennootschappen.



Bestaande coöperaties
Voor bestaande coöperaties wordt er stapsgewijs gewerkt. 

1. Tussen 1 mei 2019 en 31 december 2019 

Hier verandert er voor bestaande coöperaties niets.  
Let wel op met statutenwijzigingen in deze periode. 
Van zodra er in de voorgestelde statuten een bepaling van het WVV wordt ingebracht, is het 
volledige WVV automatisch van toepassing en moeten de statuten ook als zodanig aangepast 
worden. 

2. Tussen 1 januari 2020 en 31 december 2023 

In principe is de wet pas van toepassing op bestaande coöperaties vanaf 1 januari 2020. 
Dit betekent dat de dwingende bepalingen van het WVV vanaf dat moment op elke coöperatie van 
toepassing zijn. In het geval de statuten in strijd zouden zijn met deze dwingende bepalingen, 
worden de statutaire bepalingen volledig genegeerd, het is alsof ze niet geschreven zijn. 
De niet-dwingende bepalingen van het WVV zijn slechts van toepassing voor zover de bestaande 
statuten ze niet tegenspreken.  
Elke statutenwijzing die de coöperatie na 1 januari 2020 doorvoert, is een – wettelijk verplicht 
gestelde! – gelegenheid om de volledige statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen 
van het WVV. 

3. Vanaf 1 januari 2024 

Tegen uiterlijk 1 januari 2024 moet elke coöperatie haar statuten aanpassen aan de bepalingen van 
het WVV, om zo de rechtsvorm van ‘coöperatieve vennootschap’, afgekort tot ‘CV’, aan te nemen. Al 
dan niet met een erkenning NRC. 



Vormingen en infosessies

• Wetboek Vennootschappen en Verenigingen: GPS 2019 met modelstatuten en praktisch 

stappenplan, op 9 mei 2019 (Cera.coop) 

• Infosessie over nieuw Wetboek van Vennootschappen, Febecoop op 13 mei 2019, Cera-coop 

op 28 mei 2019 

• https://www.cera.coop/nl/Cooperaties/Nieuws/2019/20190305_NF_inwerkingtreding-

vennootschapswet 

https://febecoop.be/cases/nieuw-wetboek-vennootschappen-en-verenigingen-stappen-en-timing-

cooperaties/ 



FORMEEL GEDEELTE

● Jaarverslag 2018

● Jaarrekening 2018 en financieel verslag, 

kwijting Bestuurders

● Begroting 2019

● Actieplan 2019



JAARVERSLAG 2018: 
Highlights Coopkracht-werking

met dank aan Ines Rothmann

• Leden 2018

• Onze 3 pijlers:
Beleidsbeïnvloeding
Netwerken en kennis delen
Profilering

• MeMOgids

• Interne werking



JAARVERSLAG 2018

Leden 2018

• 89 leden 
77 coöperaties 
12 andere organisaties die ICA-principes onderschrijven
1 steunend lid

• Uit de meest uiteenlopende sectoren!

• Lidgeld naar €250

• Ook andere ledenbijdragen
kennis – lokalen events – deelname vergaderingen – gratis tools –
Coöperatieve Ondernemers voor de Klas, …

• En ledenvoordelen! 
CoopAcademy…



JAARVERSLAG 2018
DE 3 PIJLERS

PIJLER 1: BELEIDSBEÏNVLOEDING 

• Hervorming Wetboek van Vennootschappen (Coopkracht-
standpunt binnen overleg bureau en AV van de NRC)

• Standpunt ‘Vrijwilligersbeleid in een coöperatie’ en 
‘Inspiratienota Coöperatief Ondernemen in het Onderwijs 
en Jeugdwerklandschap’

• Vertegenwoordiging in overlegorganen: o.m. NRC, 
Collectief Ondersteuningsorgaan voor de Sociale 
Economie (In-C), SERV, participatiefonds Trivident, 
klankbordgroep WSE, samenwerking met Cooperatives
Europe



PIJLER 2:  NETWERKEN EN KENNIS DELEN

• 9 netwerkevents: o.m. Dag van de Coöperatie (samen 
met Cera en Febecoop), ICA-workshop, Inspiratie-dag 
Coöperatieve Woonmodellen, Coop-borrels, Let it COOP, 
Demo DAR, bijdrage meerjarenthema ‘de kracht van 
Coöperaties voor het beheer van Commons’ 

• Lancering CoopAcademy: 3 webinars, 347 deelnemers

• Youth4Coop: 14 sensibiliseringsactiviteiten (o.m. 12 
coöperatieve ondernemers voor de klas, 213 jongeren

• Digitaal AandeelhoudersRegister: nieuwe dienst 

• 16 Nieuwsbrieven, bereik 1830 mensen 

JAARVERSLAG 2018
DE 3 PIJLERS



JAARVERSLAG 2018
DE 3 PIJLERS

PIJLER 3: PROFILERING

• Via portaalwebsites www.cooperatiefvlaanderen.be, 
www.icakompas.be, www.youth4coop.be:  36.000 
bezoekers

• Sociale media: FB, twitter en linkedIn: 4351 volgers

• 6 geschreven getuigenissen & ICA-casus

• Audio-visuele getuigenis met oproep naar leden om 
Coöperatief Ondernemer voor de klas te worden

• ICA-kompas: 1108 bezoekers

• 12 inspiratiesessies voor jongeren in het kader van 
Youth4Coop 

http://www.cooperatiefvlaanderen.be/
http://www.icakompas.be/
http://www.youth4coop.be/


MEMOGIDS

• Online adressengids van Mens- en Milieuvriendelijke 
Ondernemingen in Vlaanderen en Brussel!

• 6153 ondernemingen – stijging t.a.v. 2017

• Sterke daling van het aantal bezoekers in 2018



Interne werking

• 10 bestuursleden

• 0,6 VTE coördinator

• 1VTE ondersteuning

Relinde Baeten Ecopower cvba

Marc Bosschaert Q-bus cvba (Voorzitter)

Bob Docx Ten persoonlijke titel, o.m. actief in De Woonvennoten cvba-so

Lucie Evers Ten persoonlijke titel, o.m. actief in Partago cvba-so

Michiel Feys Samen Sterker Vlaams Brabant cvba-so

Jos Motmans Ten persoonlijke titel, o.m. actief in verschillende co-housing initiatieven. 

Jan de Pauw REScoop Vlaanderen vzw

Steven Pauwels Choco cvba

Wim Trommelmans Magelaan cvba

Lieven Vandeputte Cera cvba



Financieel verslag 2018



Financieel verslag 2018



ACTIEPLAN 2019 
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. Om mensen te verbinden, te inspireren en te 
helpen naar een nieuwe coöperatief bewustzijn van waardengedreven ICA-ondernemerschap.

Globale doelstellingen
1. Coöperaties praktisch en virtueel samen brengen om kennis en ervaringen uit te wisselen en 

mekaar te versterken, om onderlinge samenwerking te stimuleren en om te werken rond 
visievorming.

2. Waardegedreven coöperatieve bedrijven profileren naar beleid, onderwijs, pers en 
institutionele relaties

3. Gesprekspartner voor overheden en formuleren van beleidsvoorstellen ten gunste van 
coöperatieve bedrijven.

Krachtlijn: Coopkracht steunt, sterkt en stuwt coöperatief ondernemen.



Wat we zeker willen!
• Aansluiten bij de ambities  2020 van de internationale coöperatieve 

beweging

• De zichtbare vernieuwde interesse (onderstroom) voor het coöperatieve 
mee versterken en faciliteren op een gedragen, onafhankelijke en 
daadkrachtige wijze

• Een verbindende, uitnodigende en pro-actieve actor zijn in het 
ecosysteem v/d coöperatieve beweging

• Niet enkel collectieve meerwaarde creëren voor de coöperatieve 
beweging (what’s in it for all of us) maar ook relevante en nuttige 
producten & diensten bieden voor onze individuele leden (what’s in it for
me): CoopFabrik

• Verder bouwen op de investeringen en expertise van de afgelopen jaren 
rond de 3 pijler: beleidsbeïnvloeding, netwerk-en kennisdeling, profilering 
en nog meer hefbomen creëren voor onze leden waarmee het lid-
perspectief voorop staat



Buffet & Netwerking


