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Lidmaatschap van college A van de coöperatie  
(organisatie of bedrijf) 

 

I. Criteria 

Artikel 6 van de statuten van NewB stelt dat de deelbewijzen in de A categorie met een nominale 
waarde van tweeduizend euro (2.000,00 €) deelbewijzen zijn die enkel bestemd zijn voor 
rechtspersonen met een deskundigheid op maatschappelijk vlak. Bijgevolg:  

 Teneinde lid te worden van NewB moet een organisatie of een bedrijf aan de hand van de 

statuten of het huishoudelijk reglement kunnen bewijzen dat ze tenminste één duurzame 

ontwikkelingsdoelstelling zoals bepaald door de VN1 nastreeft. Bijvoorbeeld een organisatie of 

bedrijf dat werkt met kwetsbare groepen, werkt aan het behoud en de ontwikkeling van het 

sociaal weefsel, aan bewustmaking rond burgerschap, duurzame ontwikkeling, energie-

transitie, de bevordering van cultuur of de internationale solidariteit, socio-professionele 

integratie, de strijd tegen armoede, gendergelijkheid, de ontwikkeling van een duurzame 

habitat of nieuwe vormen van productie van goederen en diensten (van het type circulaire 

economie), milieubescherming of de bevordering van duurzame producten en hernieuwbare 

energie.  

 De organisatie of het bedrijf licht haar expertise in het domein en haar motivatie om tot het A 

college toe te treden schriftelijk toe in het formulier in bijlage. 

Bovendien:  

 Impliceert de toetreding tot NewB de aansluiting bij de waarden zoals vermeld in artikel 3 van 

de statuten van NewB, opdat de Raad van Bestuur de toetreding kan weigeren van organisaties 

die openbaar zouden handelen in tegenstrijd met deze waarden. 

 Moet de organisatie of het bedrijf in de Belgische Kruispuntbank bekend staan als 

rechtspersoon. 

 Moet de organisatie of het bedrijf minstens één deelbewijs aankopen van 2000€. 

 Moet de organisatie of het bedrijf blijk geven van de motivatie om deel te nemen aan het 

coöperatief leven : zij verbindt er zich toe deel te nemen aan consultatierondes en aan een 

evaluatie van NewB binnen haar expertise. De modaliteiten van de participatieve momenten 

worden meegedeeld door het departement coöperatief leven. 

Deze voorwaarden zijn verplicht en cumulatief. 

II. Toetreden in de praktijk  

Elke organisatie of bedrijf dat lid wenst te worden moet een kort online formulier invullen. 

 

1 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen - Verenigde Naties - Nederlands (unric.org) 

https://unric.org/nl/duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen/
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III. Bijkomende opmerkingen  

➔ Een organisatie die niet beantwoordt aan deze criteria zal uitgenodigd worden om toe te 

treden tot het B college met een aantal deelbewijzen naar keuze maar steeds gelijk aan een 

veelvoud van 20€. Vandaag maken meer dan 2000 rechtspersonen deel uit van het B college. 

➔ We willen duidelijk stellen dat deel uitmaken van het A college betekent dat we de organisatie 

of het bedrijf kunnen verzoeken deel te nemen aan consultatierondes, bevragingen over en 

evaluaties van NewB. We zijn ons ervan bewust dat elke organisatie reeds een volle 

werkagenda heeft. Toch willen we het A college waarderen en haar expertise gebruiken om 

onze coöperatieve bank te verbeteren.  

➔ U kan informatie over uw activiteiten delen in onze netwerken (nieuwsbrief en socials). 

Telkens we een verzoek hiertoe ontvangen, maken we plaats vrij om over onze leden te 

communiceren (op voorwaarde dat onze communicatieagenda het toelaat).  

➔ We publiceren regelmatig een blogartikel over onze lidorganisaties op onze website. We 

proberen ze allemaal per thema voor te stellen.  

 


