2-SESSIES - GENT
DINSDAG 8 OKTOBER 2019 / DINSDAG 5 NOVEMBER 2019

Het nieuwe wetboek vennootschappen en
verenigingen op maat van de vzw, stichting,
ivzw en coöperatie
GPS 2019

Die Keure Opleidingen biedt in het najaar een tweeluik-opleiding aan voor bestuurders, directies en adviseurs van
sociale ondernemingen in de vorm van vzw, stichting, ivzw en coöperatieve vennootschap. Al wie in, met en voor
deze ondernemingen werkt, moet immers weten wat de impact is van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen (‘WVV’) op de werking en de statuten ervan.
In de opleiding is ook een handig doe-boek inbegrepen: “VZW, stichting, ivzw en coöperatie. GPS 2019: het nieuwe Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen met aangepaste modellen”. Daarin vindt men de eerste concrete modellen van
oprichtingsakte voor de genoemde rechtsvormen, zo opgebouwd dat de gebruiker meteen ook zicht krijgt op de
nieuwigheden in de wetgeving en de opties en keuzemogelijkheden bij toepassing. Door de grondige toelichting in
de voetnoten bij de modellen krijgt de gebruiker een “crash course” nieuw recht. Het schematisch stappenplan voor
aanpassing van de statuten van bestaande rechtspersonen tijdens de overgangsperiode tot 31 december 2019, maken dit
boek tot een échte “GPS 2019”.
Daarbovenop omdat dit ook:
1. een selectie van wetsbepalingen bevat die enkel op deze sociale ondernemingen van toepassing zijn;
2. een selectieve inhoudstafel bezit waardoor relevante wetsbepalingen snel worden teruggevonden;
3. voorzien is van praktische en gedetailleerde concordantietabellen die in twee richtingen geraadpleegd kunnen
worden
De eerste sessie (dinsdag 8 oktober 2019) focust op vzw, stichting en ivzw en wordt gegeven door Marleen Denef, de
tweede sessie (dinsdag 5 november 2019) concentreert zich op de coöperatieve vennootschap, met toelichting door Bram
Van Baelen en Hannes Hollebecq.
Deelnemers kunnen inschrijven voor elke opleiding afzonderlijk of voor beiden samen.
08/10/2019 - Vzw, stichting, ivzw - sessie 1
13.00 - 13.30 u.: Onthaal deelnemers met koffie en thee
13.30 - 14.30 u.: Het nieuwe WVV: aanpassing van werking en statuten van vzw, stichting en ivzw
14.30 - 15.00 u.: Q&A
15.00 - 15.15 u.: Koffiepauze
15.15 - 16.15 u.: Bestuurdersaansprakelijkheid in vzw, stichting en ivzw: what’s new ?
16.15 - 16.45 u.: Concreet stappenplan en tijdslijn voor aanpassing van uw statuten
16.45 - 17.00 u.: Q&A
05/11/2019 - Coöperatieve vennootschap - sessie 2
13.00 - 13.30 u.: Onthaal van de deelnemers met koffie en thee
13.30 - 14.00 u.: Het nieuwe WVV: situering van de coöperatieve vennootschap “nieuwe stijl”
14.00 - 14.45 u.: WVV voor CV: aanpassing van werking en statuten
14.45 - 15.00 u.: Q&A
15.00 - 15.30 u.: Koffiepauze
15.30 - 16.30 u.: Bestuurdersaansprakelijkheid in coöperatieve vennootschappen
16.30 - 16.45 u.: Concreet stappenplan en tijdslijn voor aanpassing van uw statuten
16.45 - 17.00 u.: Q&A

Marleen Denef (Prof.Dr. KU Leuven – campus
Brussel en Impact Advocaten) en Bram Van
Baelen (doctoraatsonderzoeker KU Leuven, Impact
Advocaten) zijn co-auteurs van het boek. Hannes
Hollebecq adviseert dagelijks coöperaties vanuit
Cera, dienstverlening coöperatief ondernemen.
Alle sprekers zijn dus top-experten in theorie en in
praktijk.

•	de publicatie “Vzw, stichting, ivzw en coöperatie”
(t.w.v. 60 euro)
• de documentatiemap
• de catering

Deze studienamiddagen zijn bedoeld voor
advocaten, notarissen, adviseurs van vzw’s of cv’s
alsook bestuurders en directies van vzw’s of cv’s.

Neem een collega mee naar één namiddag voor
144,63 euro (excl. 21% btw) / 175 euro (incl. 21%
btw) of naar beide namiddagen voor 268,60 euro
(excl. 21% btw) / 325 (incl. 21% btw). (Voorwaarde:
één organisatie – één factuur – zonder boek)

•	Erkenning aangevraagd bij de Orde van Vlaamse
Balies voor 3 punten per sessie.
•	Erkenning aangevraagd bij de Nationale Kamer
van Notarissen.
•	Erkenning aangevraagd bij het Instituut van de
Accountants en de Belastingconsulenten.
•	Erkenning aangevraagd bij het Beroepsinstituut
van Erkende Boekhouders en Fiscalisten.
•	Alle deelnemers ontvangen een attest van
deelname.
Dinsdag 8 oktober 2019 en/of dinsdag
5 november 2019 van 13.30 tot 17.00 uur (onthaal
van de deelnemers vanaf 13.00 uur met koffie en
thee)
Zebrastraat – zaal Nick Ervinck
Zebrastraat 32/001
9000 Gent

Wie inschrijft voor beide namiddagen met het
boek, betaalt 309,92 euro (excl. 21% btw) / 375 euro
(incl. 21% btw).

Bespaar met KMO-portefeuille
Die Keure Opleidingen is erkend als gecertificeerd
opleidingsinstituut. Daardoor kan u deze opleiding
gedeeltelijk betalen met de subsidies die de
Vlaamse Overheid toekent via de KMO-portefeuille.
Indien u voldoet aan de criteria kan uw bedrijf
tot 40% besparen op uw opleidingskost. Meer
informatie? www.kmo-portefeuille.be
Het erkenningsnummer van die Keure Opleidingen
is DV.O106345. Uw aanvraag bij de KMO-portefeuille
moet gebeuren ten laatste 14 dagen na de opleiding.
De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld
door het Agentschap Ondernemen te respecteren.

• Bereikbaar met het openbaar vervoer
•	Betalend parkeren kan in parking ‘New Zebra’,
onder het viaduct en ‘Sint-Pietersplein’.
Meer informatie volgt bij de bevestiging van uw
inschrijving.

BOEK INCLUSIEF

Schrijf nu in
Online inschrijven
Via www.diekeure.be/opleidingen.
U kan meteen betalen of na ontvangst van factuur.

Annuleren
Annuleren kan enkel binnen de 14 dagen na inschrijving, tenzij de opleiding binnen deze 14 dagen doorgaat, dan valt de
einddatum van deze annulatie uiterlijk 5 dagen voor de opleidingsdatum. In geval er niet ingeschreven werd via webshop,
wordt steeds 15 euro aangerekend als annulatiekost. Kosteloos een vervanger aanduiden kan altijd.

Meer inlichtingen
Voor meer informatie kan u contact met ons opnemen op 050 47 12 75 of via opleidingen@diekeure.be.

Die Keure Opleidingen
Die Keure Opleidingen, het vroegere opleidingscentrum Studipolis, organiseert een brede waaier aan vormingsactiviteiten
voor professionals. Een volledig overzicht van onze opleidingen vindt u op www.diekeure.be/opleidingen.

840 000 598

Het inschrijvingsgeld voor één sessie bedraagt
165,29 euro (excl. 21% btw) / 200 euro (incl. 21%
btw) en dit omvat:
• de deelname aan één namiddag (sessie 1 of 2)

