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Waarom een DAR? 
 

• Vandaag vaak via Excel document. 
• Wie het al intern gemaakt had was niet tevreden met het resultaat. 

• Vraag naar professionele aanpak 
• Continue ontwikkeling, opvolging. 

• Dubbel werk vermeiden (boekhoudkundig, betalingen, …) 
• Juridisch dient alles correct te verlopen. 

• GDPR – extra aandacht voor beveiliging en beheer van gegevens 
• Software helpt ondersteunend voor wat moet/kan wettelijk 

• Geen web vriendelijke tool met online betaling. 
 
Geen bestaand aanbod, een paar zeer commercieel. 

 
• Waarom niet coöperatief aanpakken ? 
• 1e meeting 15 aanwezigen (8 tekenden al in dus de nood is er duidelijk). 

 
• De Landgenoten had vorig jaar een 1e versie laten ontwikkelen daarop bouwen we 

verder. 



Wat gaan we ontwikkelen? 
(Functionaliteiten) 



Functionaliteit: inschrijvingsformulier 

● eigen configureerbaar formulier 
● betaling via PSP (momenteel Mollie) 
● meerdere formulieren mogelijk per 

aandeeltype 
● automatische e-mails 
● …. 



Functionaliteit: aandeelhoudersregister 

● filtermogelijkheden per overzicht 
● export naar csv 
● import vanuit camt 
● overzicht aandeelhouders 
● overzicht transacties 
● overzicht betalingen 
● PDF export uittreksel dar 
● ... 



Functionaliteit: configuratie 



Full version - Kosten 
Fase 1:   Delen ontwikkelkosten o.b.v. solidariteit.  
  Coopkracht prefinanciert over 3 jaar. 
 
Fase 2:   Coopkracht zet betalende dienstverlening op  
  (bv. vorming, ervaringsuitwisseling, …) 
 



Full version - Kosten 

Fase 1 
 
• Eerste semester: facturatie  50% van jaarlijks voorgefinancierde bedrag  
• Tweede semester: facturatie 50% van jaarlijks voorgefinancierde bedrag  
 

Hoe meer coops meedoen,  
des te goedkoper de ontwikkelingskosten per coop! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ontwikkelkosten, incl handleiding 9.360     
jaar 1 jaar 2 jaar 3 

8 coops       
jaarlijks terug te betalen bedrag in euro’s 390 390 390 
-facturatie 31/3 195 195 195 
-facturatie 20/12 195 195 195 

Meer interesse       
jaarlijks terug te betalen bedrag in euro’s   
15 coops 208 208 208 

20 coops 156 156 156 
25 coops 124,8 124,8 124,8 



Full version - Kosten 

Totaal kostenplaatje per coop (op basis van huidige 8 deelnemende coops) 

 
Deelname ontwikkeling: 1.170 euro 
 
Maatwerkkosten: 
• Géén als je installatie en hosting/updates zelf doet = 0 euro 
• Anders 

• Installatie en configuratie (per aandelenregister): eenmalig 624 euro 
• Hosting en beveiligingsupdates: 219 euro per jaar (bij een minimum 

servicelevel agreement van 3u) 
 



Light version 
Interessant voor coöperaties met weinig leden en zonder 

publieke aanbieding (bv. werkerscoöperaties) 
 
Functionaliteiten: 
• Gedeelde hosting (multisite install), wél eigen URL 
• Vooral basismodule; geen webformulier 
 
Kosten: 
• Delen in ontwikkelkosten (¼ van de full) 
• Lagere maatwerkkosten: 

✓ €234 opzetkost per coöperatie 
✓ 55 euro voor hosting/SLA (€219 SLA per 4 coöperaties) 

 
Voordeel:     
• Individuele kosten voor hosting/SLA en opzet systeem dalen 
 
Nadelen: 
• Ingeval van problemen, zulle alle websites deze ondervinden 
• Iets tragere performantie 
• Custom-made aanpassingen moeilijker maar wsl ook niet nodig 



Hoe vindt de ontwikkeling plaats? 
Rolverdeling 

Rol deelnemende coöperaties:  
• Initiatiefnemers: Landgenoten + Wooncoop 
• Deelnemende coops op 21/3/18: Energent, Wooncoop, Apache, De Landgenoten 

(vrijgesteld van kostendeling), Akker en Ambacht cvba-so, De Wassende maan, 
Woonder, Q-bus, en Partago. 

• Beslissen, bewaken ontwikkeling functionaliteiten en hun uitbreiding 
• Jan Schelfaut – projectcoördinatie  Fase 1 
• Afstemming maatwerk rechtstreeks met StartX 
 
Rol StartX: Ontwikkeling DAR 
 
Rol Coopkracht:   
• Contractbeheer & prefinanciering Fase 1 
• Werving bijkomende coops 
• Communicatiestrategie DAR(o.a. via www.cooperatiefvlaanderen.be)  
• Dienstverlening Fase 2 
 

http://www.cooperatiefvlaanderen.be/


Lancering idee 
door Wooncoop 
& Landgenoten 

Hoe vindt de ontwikkeling plaats?  
Timing 

Overleg 
werkgroep, 
Bepaling 
functionaliteiten 

Start 
programmering 1e Demo 

Testfase met: 
Wassende Maan 
Wooncoop 
Woonder 

Oplevering 

okt ’17 nov-jan ‘18               feb’ 18         8 maart ‘18  t/m juni ‘18
 eind juni ‘18  



Hoe kan ik meedoen?  

Ik wil meteen meedoen:  
email naar ines.rothmann@coopkracht.org  
overeenkomst tekenen  
 
Ik wil eerst een demo eind juni: 
email naar ines.rothmann@coopkracht.org  
dan beslissen 
 
Ik wil op de hoogte gehouden worden 
email naar ines.rothmann@coopkracht.org  
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