Op zoek naar ...
... meer informatie en inspiratie
over coöperatief leven, werken
en ondernemen in Vlaanderen?

Surf dan naar
www.cooperatiefvlaanderen.be
Hier kan iedereen met interesse in
de coöperatieve cultuur en ondernemingsvorm zijn of haar weg vinden
naar inspiratie, kennis en (digitale) begeleiding.
Tevens vind je hier alle informatie over
Coopkracht, het netwerk voor coöperaties in Vlaanderen.

Contacteer ons
Blijf automatisch op de hoogte via onze
elektronische nieuwsbrief en abonneer je
vandaag nog op onze website of via info@
coopkracht.org.
Meer informatie over Coopkracht, onze
werking en onze projecten vind je op onze
website:
www.cooperatiefvlaanderen.be.
Informatie over het ICA-kompas:
www.icakompas.be

Coopkracht vzw
Posthoflei 3 bus 3
2600 Berchem
tel. 03 294 16 70
info@coopkracht.org
www.cooperatiefvlaanderen.be

Het netwerk voor
coöperaties
in Vlaanderen

Wie zijn wij?

Wat doen wij?

Voor wie?

Coopkracht is het netwerk dat alle Vlaamse
bedrijven en organisaties verenigt die de
zeven internationaal erkende coöperatieve
principes (ICA-principes) sterker in hun
bedrijfsvoering willen verankeren.

Coopkracht is een netwerkorganisatie van bijna 100 leden en onze activiteiten worden bepaald door drie doelstellingen:

Coopkracht vzw verwelkomt alle ondernemingen in Vlaanderen – al dan niet met het
statuut van de cvba – die er actief werk van
willen maken om de ICA-principes sterker in
hun bedrijfsvoering te verankeren. De zeven
coöperatieve principes zoals die werden opgesteld door de Internationale Coöperatieve
Alliantie zijn te vinden op www.ica.coop en in
de brochure van Coopkracht over de coöperatieve principes en het ICA-kompas.

Drijfveer
Een samenleving die zichzelf overtreft, waar de koek
‘anders gebakken’ wordt voor 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.
Dat is wat ons drijft. Daar is onze actie op gericht:
om mensen te verbinden, te inspireren en te helpen
naar een nieuwe coöperatief bewustzijn van
waardegedreven ICA-ondernemerschap.
Globale doelstellingen
- 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.
- We profileren waardegedreven coöperatieve
bedrijven
naar
beleid,
onderwijs,
pers,
institutionele
relaties
in
Vlaanderen.
- We zijn gesprekspartner voor overheden en
formuleren beleidsvoorstellen ten gunste van
coöperatieve bedrijven.
Relatiewaarden
Samenwerkend - Toekomstgericht
Perspectief - Ongebonden

-

Globaal

Krachtlijn
Coopkracht steunt, sterkt en stuwt coöperatief
ondernemen.

• Kennis delen en ontwikkelen:
coöperatieve bedrijven praktisch en
virtueel samenbrengen om ervaringen uit te
wisselen en mekaar te versterken, onderlinge
samenwerking stimuleren en te werken rond
visievorming.
• Beleid beïnvloeden:
de gesprekspartner zijn voor overheden en
beleidsvoorstellen formuleren ten gunste van
coöperatieve bedrijven.
• Sensibiliseren:
de waardengedreven coöperatieve
bedrijven extern profileren naar beleid,
onderwijs, pers, institutionele relaties.

Hoe lid worden?
Stuur je vraag om lid te worden per e-mail naar
info@coopkracht.org. Geef aan dat je actief werk
van wil maken om de ICA-principes te versterken.
Het invullen van het ICA-kompas is hiervoor een
goed instrument.
Lidgeld
Starters krijgen hun eerste jaar na oprichting
een gratis lidmaatschap ter waarde van 50 euro
aangeboden. Coöperaties in oprichting kunnen
eveneens lid worden en het eerste jaar gratis
lidmaatschap vervroegd opnemen. De twee
volgende jaren na oprichting betaal je 50 euro per
jaar.
Het standaardtarief is 250 euro.
Grotere bedrijven vragen we om ons te steunen
door 1.000 euro lidgeld te storten.
Sympathiserende particulieren of organisaties die
niet in aanmerking komen voor lidmaatschap maar
toch graag van de toegang tot ons netwerk willen
genieten zijn ook welkom. Als steunend lid betaal je
50 euro maar geniet je niet van de ledenvoordelen
noch van het stemrecht.
Het lidgeld kan gestort worden op rekeningnummer
BE98 5230 8024 0293 van Coopkracht vzw.
Meer informatie over het lidmaatschap vind je op
onze website www.cooperatiefvlaanderen.be.

