
Sessie ‘In welke structuur giet je je initiatief?’ 
● door Anne-Marie Vangeenberghe (Innovatiesteunpunt voor Landbouw en Platteland en Cera) 
● getuigenissen vanuit de praktijk: Leen Teugels (Hof Van Beieren, Zemst) en Isa Moerenhout 

(OBRA|BAKEN, Evergem) 
(zie begeleidende slides) 
 
Van cafépraat tot burgercollectief/initiatief: “veel ideeën/verhalen stoppen helaas in het café”, 
gelukkig zijn er een aantal die het wel vastpakken en er iets mee doen.  
 
Hof Van Beieren Zemst:  
4 kernwaarden: inclusie (hoofdwaarde), natuur, korte keten, duurzaamheid.  
Oorspronkelijk als vzw gestart, ze hadden niet de bedoeling om winst te maken.  
Waarom vzw en niet gewoon “onder elkaar” met de initiatiefnemers? Omwille van mogelijkheid om 
subsidies aan te vragen.  
Waar komt de behoefte vandaan? Zemst is toch niet dezelfde context als bepaalde kernen in de 
Westhoek bv.? Er zijn weinig of geen plaatsen waar je als jong gezin naartoe kan gaan. Wel plaatsen 
waar je de kinderen kan afzetten, maar geen waar je als ouders samen met je kinderen anderen kan 
ontmoeten. Daarnaast was er ook de behoefte van vele tweeverdieners om lokaal te eten maar ze 
hebben niet de tijd om producten bij lokale boeren of producenten te halen en gaan naar de 
supermarkt.  
 
OBRA | BAKEN Evergem: 
Niet als burgercollectief gestart, maar vanuit een vzw, samen met de buurtbewoners.  
 
Winstgericht of doelgericht?  
(zie schema: ook in praktijkboek te vinden)  
Winstgericht: “klassieker”: eenmansbedrijven of samenwerkignsvormen: BV, NV,… 
Doelgericht:  

● denk bv. aan Château Supérette in Dadizele (panelgesprek) – winkel als extra atelier 
● feitelijke vereniging: je bestaat niet voor de wet. Bv. Persoon die bestelling van 100 bakken 

drank doet bij de brouwer maar deze verliest, is persoonlijk aansprakelijk en moet voor de 
kost opdraaien.  

● Belangrijk: er is een verschil tussen winst maken en winst uitkeren! Je mag als vzw winst 
maken, die je nadien weer investeert in eigen projecten. Een vzw mag ook ondernemen 
tegenwoordig. Je kan geen winst uitkeren als vzw, wat in een coöperatie wel het geval is. Je 
moet niet “vies zijn” van winst: winst helpt je om je doel te realiseren, te versterken.  

● Wie betaalt het verlies? In een vzw en coöperatie zijn dat de leden. In geval van beperkte 
aansprakelijkheid: verlies je enkel wat je er zelf insteekt als je aantoont dat je al het 
mogelijke hebt gedaan om verlies te voorkomen. Je deelt beperkt in verlies, maar ook 
beperkt in winst. Bij een feitelijke vereniging ben je niet gewapend: de persoon die 
investeert of zijn handtekening zet, verliest alles wat de vereniging verliest.  

● Mag een lokaal bestuur ondernemen?  
o Zie decreet lokaal bestuur 
o Participatie in cvba so (coöperatie met sociaal oogmerk) kan bv.  
o Denk ook aan autonome gemeentebedrijven (vb. voor stadsontwikkeling, bepaalde 

stedelijke musea,…) 
● Op voorhand goed nadenken over: hoe gaat mijn onderneming groeien. Vb. bij 

energiecoöperatie: vlot in- en uitstappen is nodig + het is doelgericht   dan coöperatie. Je 
moet een ledenbestand bijhouden maar je moet niet itt BV en NV elke keer bij 
kapitaalinbreng het via notaris laten registreren en het publiceren in het staatsblad. Dus bij 
vlot in- en uitstappen   coöperatie! 

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/regelgeving/decreet-lokaal-bestuur


 
Vzw of coöperatie? Of van vzw naar coöperatie…  

● Oprichting 
o van een vzw: kan snel en online via griffie, kost ca. 200 euro, moet je met 2 personen 

voor zijn.  
o Van een coöperatie: moet je met minstens 3 personen voor zijn, je moet een sterk 

financieel plan en startkapitaal hebben. IJzersterke statuten zijn nodig (wie kan 
instapen, hoe uitstappen, wat doe je met winst die je gaat boeken,…). Deze statuten 
zijn een soort spelregels die je in se niet boven haalt als de coöperatie goed 
functioneert, wél in geval van discussie. Kostprijs: 3000 à 4000 euro (schrijven van 
statuten, kost notaris en publicatie in Staatsblad).  

● Subsidies:  
o Een coöperatie is een onderneming en kan moeilijker subsidies aanvragen.  
o Een vzw heeft makkelijker toegang tot subsidies. Daarenboven kan een vzw erkend 

worden als kenniscentrum (vb. mocht je een soort van labofunctie hebben als 
buurtpunt). Imec is een vzw bv.  

● Starten als vzw en dan pas coöperatie oprichten:  
o Vb. burgerinitiatieven rond hernieuwbare energie. Zij volgen vaak volgend scenario: 

start als vzw, dan oprichting coöperatie, maar wel met dezelfde missie en 
doelstellingen. Ze starten als vzw om de groep bijeen te houden en dan kunnen ze 
subsidies aanvragen (voor educatie en vorming bv., haalbaarheidsstudie). Dit kan 
immers niet als coöperatie. Van zodra er een product/dienst is (vb. energieproductie 
door windmolen) en verdienmodel: coöperatie. De vzw blijft wel vaak bestaan naast 
de coöperatie en zetelt in het bestuur van de cvba. Zo is er verwevenheid tussen 
beiden.  

o Hof Van Beieren Zemst: nadeel van subsidies is de afhankelijkheid, vaak ook het 
wachten op…, werkt vertragend. Zij kozen er als vzw voor om nauw samen te werken 
met andere partners (die niet subsidieafhankelijk zijn). Ze hebben een investeerder 
voor de locatie (via erfpacht kunnen ze er gebruik van maken). Daarnaast zochten ze 
een horecapartner (BV) die dezelfde waarden uitdraagt.  

o OBRA | BAKEN Evergem: doordat ze vanuit juridische structuur (vzw) zijn gestart, 
hebben ze snel kunnen schakelen, subsidies kunnen aanvragen, met vrijwilligers 
kunnen werken, en hebben ze dit vraagstuk niet meteen onder de loop moeten 
nemen. Ze zijn nu wel zoekende naar een nieuwe structuur. En hebben de idee om de 
winkel in hun buurtpunt in een coöperatieve structuur te gieten.  

o Hof Van Beieren Zemst: zijn nu ongeveer 2 jaar bezig, hebben tot op heden een 20-tal 
partners en wachten nu op de afronding van de verbouwing (voorzien tegen eind van 
dit jaar).   mocht Hof Van Beieren op dit moment een coöperatie zijn dan zou deze 
tussenliggende tijd zwaar zijn. Je moet een financieel plan hebben, statuten, 
startkapitaal,… + je hebt nog geen inkomsten. Het is een voordeel om dan als vzw te 
starten en periodes als deze te overbruggen. Maar door toch al een vzw op te 
richten vraag je toch iets van engagement aan de betrokkenen. Belangrijk is wel dat 
je in tussentijd blijft communiceren. Je kan een vzw dus eigenlijk zien als een 
“coöperatie light”.  

o TIP: niet wachten totdat het compleet is in je hoofd en/of de praktijk. Durf te 
beginnen MAAR zorg ervoor dat er draagvlak is! 

● Is er bij coöperatieve structuur niet meer betrokkenheid? Dit kan je ook realiseren bij een 
vzw maar er is wel een andere dynamiek. In een coöperatie investeren de coöperanten dus 
er is meer gedeeld eigenaarschap. In een coöperatie ben je mede-eigenaar van het bedrijf 
(of in dit geval buurtpunt/buurtwinkel) én vaak zelf klant.  

 



 
Medewerkers en partners (zie vijfhoek in slides) 

● Experten: spreek mensen uit je buurt aan die zich (tijdelijk, bij de opstart bv.) kunnen 
engageren. Vb. een boekhouder, fiscalist, iemand die bij een grootwarenhuis werkt,…  

● Vrijwilligers: als vzw kan je vrijwilligers inzetten, als coöperatie moet je iemand die je 
tewerkstelt betalen.  

● Zie maatschappelijke vijfhoek in slides:  
o Non-profit: zorginstellingen die baat hebben bij extra atelier, voor arbeid die anders 

te duur is.  
o Kenniscentra: vb. hogeschool uit de buurt inschakelen om mee de bevraging van 

bewoners te doen.  
o Bedrijven: Vb. Dorspunt in Beveren aan de IJzer: lokale landbouwers leveren 

producten. Zorgen voor vlotte toevoer zodat er geen stock in koelcellen nodig is in 
Dorpspunt zelf (versheid van producten garanderen, juiste hoeveelheden aanbieden 
om overschotten/verspilling te voorkomen is immers een stiel op zich). De prijs voor 
de producten in de winkel is de prijs die de boeren zetten en gaat integraal naar hen. 
De surplus voor De Lovie als afzetpunt is via een jaarlijkse sponsoring vastgelegd, 
wat het administratief vergemakkelijkt.  

o Overheden: lokaal bestuur is vaak wel bereid tot partnerschap zodra burgerinitiatief 
werkt. Als gemeente kan je wel een belangrijke rol opnemen in het sensibiliseren, 
inspireren met goede voorbeelden, maar waak erover om niet top-down te werken. 
De gemeente hoeft geen trekker te zijn, wél facilitator.  

OBRA | BAKEN Evergem: het lokale bestuur is mee met het verhaal, maar niet bepalend. Ze 
hebben geen te grote rol. OBRA | BAKEN fungeert zelf wel als tussenfiguur tussen 
buren en gemeente omdat zij via hun vzw sowieso al rechtstreeks in communicatie 
zijn met het lokale bestuur.  

o TIP: spreek niet alleen mensen aan vanuit hun rol als “voorzitter van” of zoek niet 
alleen mensen met “petjes op” vanuit een vereniging, maar betrek die mensen met 
goesting en die vanuit algemeen belang denken en handelen.  

● OBRA | BAKEN Evergem: segmenteer in je buren. Zij die er vlak naast wonen betrek je best 
het meest. Je moet ze zeker op een andere manier informeren dan ‘de buurt’ 

 
 

● Wat met andere lokale services? 
Buurtpunten zijn niet enkel winkels, ook andere diensten worden aangeboden.  

o Vb. mobiliteit: in het Dorpspunt in Beveren aan de IJzer werden er elektrische 
fietsen en bakfietsen aangekocht die uitgeleend kunnen worden. Oprichting 
buurtpunten hebben wel degelijk impact op mobiliteit: net door bepaalde diensten 
dichterbij te brengen worden er km vermeden. Elke km die niet gereden moet 
worden is een duurzame km.  

o Postpunt 
o Afhaalpunt paspoorten gemeente 
o … 

 


