
Deelnemende coöperaties op 21/03/2018: 
Energent, Wooncoop, Apache, De Landge-
noten, Akker en Ambacht, De Wassende 
Maan, Woonder, Q-bus en Partago.

Wie doet reeds mee?

Het DAR zal beschikbaar zijn vanaf 12 
juni 2018.

Laat je overtuigen door een Demo van 
het DAR op 12 juni van 15 tot 17u bij 
Lekker GEC in Gent.  Schrijf je in via 
info@coopkracht.org.
Momenteel wordt het DAR getest bij 
een drietal coöperaties (De Wassende 
Maan, Wooncoop en Woonder). 

Overweeg je om ook aan de slag te 
gaan met het DAR en wil je hierover op 
de hoogte gehouden worden?
Neem dan contact op met Coopkracht 
via ines.rothmann@coopkracht.org of 
op 03 294 16 70.

Uitvoerige informatie over het DAR en 
FAQ vind je verder op 
www.cooperatiefvlaanderen.be/dar.

Meedoen?



Wat is het DAR?
Het Digitaal Aandeelhoudersregister (DAR) 
is een open-source, modulair ICT-platform 
(in Drupal) voor het beheer van aandeel-
houdersinformatie in een coöperatie. 
Het is een geïntegreerde, breed-gedragen 
en betaalbare ICT-oplossing, zowel voor 
kleine als grote coöperaties; niet enkel voor 
burgercoöperaties.  
Het DAR is een gezamenlijk  initiatief van 
verschillende coöperaties in Vlaanderen 
en Coopkracht vzw en bouwt voort op een 
basis Drupal module ontwikkeld door De 
Landgenoten cvba-so en Startx.

•	 Efficiënt	beheer	en	beveiligd	opslag	
van	aandeelhoudersinformatie	ver-
snelt	professionalisering	van	de	back-
offices	van	coöperaties

•	 Voldoet	aan	de	wettelijke	vereisten	
rond	aandelenbeheer	en	GDPR

•	 Modulaire	opbouw	biedt	
gedifferentieerde	functionaliteiten	
en	prijszetting	voor	kleine	en	grotere	
coöperaties

•	 Op	maat	opzet	en	configuratie	in	eigen	
look	&	feel	van	de	coöperatie

•	 Easy	to	use	interfaces	en	rapportage-
modules

•	 Breed	gedragen	ICT-platform	en	
democratische	inspraak	in	de	
ontwikkeling	van	functionaliteiten	
door	de	investerende	coöperaties	

•	 Betaalbaar

•	 Opleiding	en	ervaringsuitwisseling	
en	continue	uitbreiding	van	nieuwe	
functionaliteiten

•	 Online	registratie	van	
aandeelhoudersgegevens	

•	 (Automatische)	
e-mailcommunicatie	met	
aandeelhouders

•	 Uitvoering	bankbetalingen	(PSP	
of	overschrijving)	en	beheer	van	
betaalgegevens

•	 Dividendenbeheer

•	 Aandeelhoudersregister	
met	diverse	filter-,	import	en	
exportmogelijkheden

•	 Automatische	opmaak	van	
relevante	rapporten

•	 En	veel	meer

PrijsVoordelen

Functionaliteiten

•	 full	versie: voor coöperaties met veel 
vennoten en/of publieke aanbieding 
(bv. burgercoöperaties).

•	 light	versie: voor coöperaties met 
weinig vennoten en/of geen 
publieke aanbieding (bv. werkers-
coöperaties).

Situatie op 31/3/2018 (8 deelnemende coöperaties)
Bijdrage ontwikkelkosten (jaarlijks) 390,00
Maatwerkkosten per aandelenregister (indien nodig)
- installatie en configuratie (eenmalig) 624,00
- hosting/update (per jaar) 219,00
Indien meer coöperaties deelnemen
Bijdrage ontwikkelkosten (jaarlijks)
- 15 coöperaties 208,00
- 20 coöperaties 156,00
- 25 coöperaties 124,80

 Voorwaarde voor deelname aan het DAR is het lidmaatschap 
van Coopkracht vzw. De prijzen zijn exclusief BTW.

Er zijn 2 versies beschikbaar:


