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Als lid van een coöperatie controleert u de 

onderneming. Als bestuurder van een 

coöperatie neemt u mee de strategische 

beslissingen. De financiële stukken zijn hierbij 

een belangrijke schat aan informatie.  

Hoe leest u een balans en jaarrekening 

eigenlijk? En wat kan u eruit leren? 

In deze sessies maakt u kennis met balanslezen 

en de jaarrekening. We verkennen ook de verschillende ratio’s en enkele essentiële 

begrippen als cash flow, EBITDA,…. In een interactieve voorbeeldcase ontleedt u de 

structuur en het gezondheid van het bedrijf op basis van de financiële informatie. 

Keuze uit 2 data en 2 locaties 

18/1/2016 REO-veiling, Oostnieuwkerksesteenweg 101, 8800 Roeselare 

 

21/1/2016 Cera, Mgr. Ladeuzeplein 15, Leuven 

  

Deze sessies worden verzorgd door Steven Decorte, erkend boekhouder-fiscalist bij 

Dfisc gespecialiseerd in kmo’s en vzw’s, en Jeroen Persyn, business controller bij 

Dubai Port gespecialiseerd in grootschalige bedrijven. 

Programma 

18u00-18u30   Onthaal met broodjes 

18u30-22u00  - kennismaken met balans en jaarrekening (incl. ratio’s & cash 

flow) 

- interactieve balanspuzzel 

- interactieve voorbeeldcase van structuur bedrijven 

(patrimonium, exploitatie en management) 

- window dressing  

- hoe zelf met deze gegevens aan de slag 

 

 

 

 

Praktisch 

Het inschrijvingsgeld bedraagt 70 euro, broodjes inbegrepen.  

Coop Sessions 2016 
Balanslezen, wat vertellen de cijfers? 
Voor leden en bestuurders van een coöperatie 
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Coopburo is erkend adviesverlener voor de KMO-portefeuille. Meer info op 

www.kmoportefeuille.be. U kan tot 50% subsidie ontvangen voor onze opleidingen 

vanaf een minimum projectbedrag van €100, m.a.w. vanaf 2 deelnemers per 

coöperatie. De opleidingskost (excl. BTW en cateringkost), die subsidiabel is, 

bedraagt €51. Voor meer info contacteer ons. 

 

Geïnteresseerd? Schrijf u in via www.coopburo.be/kalender 

 

Voor meer info over de inhoud van de cursus contacteert u Trees Vandenbulcke  

016 27 96 75 - trees.vandenbulcke@coopburo.be. 

 

 

 

Coopburo 

Coopburo, de coöperatieve dienstverlener van Cera, informeert, 

inspireert en adviseert mensen, organisaties en beleid over 

coöperatief ondernemen. Coopburo begeleidt zowel nieuwe 

initiatieven als gevestigde coöperaties in diverse sectoren. Daarnaast biedt 

Coopburo een uitgebreid vormingsaanbod aan en verkent vanuit actuele 

maatschappelijke uitdagingen nieuwe toepassingsmogelijkheden voor coöperatief 

ondernemen. 

016 27 96 88 

info@coopburo.be 

Twitter: @coopburo 

Abonneer je op ons e-zine ‘Coop News’ via www.coopburo.be 
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