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Oprichting van Kartonnen Dozen Coöperatieve Vennootschap

Antwerpen, 24 jul. 2022

Word coöperant of sympathisant van Kartonnen
Dozen

Waarom deze oproep?

Boekhandel Kartonnen Dozen is op dit moment ondergebracht in een Besloten
Vennootschap (BV / de vroegere BVBA), met als drijvende kracht (en
meerderheidsaandeelhouder) Johanna Pas.

Omwille van gezondheidsredenen is Johanna na 22 jaar genoodzaakt om de zaak over te
dragen. Daarbovenop moet Kartonnen Dozen vanaf oktober 2022 op zoek naar een nieuw
pand.

Uitdagingen genoeg. Daarom vorm we de BV om tot een coöperatie.

Hoe kan je helpen?

Heel eenvoudig. Word coöperant of sympathisant van de coöperatie (in wording) Kartonnen
Dozen.

● Als coöperant (aandeelhouder) koop je één of meer aandelen van de coöperatie.
Eén aandeel heeft een uitgifteprijs van 50 euro.

Geef hier je gegevens op en stort een bedrag van minimaal 50 euro of een veelvoud
daarvan (100, 150, enz. als je meer dan 1 aandeel wenst te kopen) op ons
rekeningnummer BE04 3200 3922 2931 (BIC: BBRUBEBB), met de vermelding van je
voornaam + achternaam + COÖPERANT KADO (dit is het rekeningnummer van de
BV die vandaag Kartonnen Dozen uitbaat).1

Zodra de coöperatie is opgericht, ontvang je een deelbewijs en wordt je aandeel
ingeschreven in het aandeelhoudersregister. Als coöperant ontvang je een korting op
aankopen in de winkel (de korting is een vorm van dividend en is afhankelijk van de
winst die werd gemaakt).

1 Enig Anders BV, KBO-nr. 0457.233.353.

https://forms.gle/zRUsVXjh7NL6Zxgj7


De realisatie van ons doel is belangrijker dan de creatie van een financiële
meerwaarde. Eerst ons doel en dan de winst. Vanaf 1 aandeel verwerf je inspraak in
de coöperatie. Intekenen op meer dan één aandeel geeft je niet meer inspraak of
dividend en doe je dus vooral als steun.

Als we onvoldoende middelen verzamelen of de doorstart van Kartonnen Dozen blijkt
om welke reden dan ook niet haalbaar, wordt het bedrag volledig aan jou terug
gestort.

● Als sympathisant kan je een gift doen, zonder aandelen te verwerven of elke vorm
van hulp aanbieden zoals hulp bij de zoektocht van een nieuwe locatie, hulp bij de
verhuis, de inrichting van ons nieuw pand, enz.

Geef hier je gegevens op en vertel ons hoe jij kan helpen.

Wil je een financiële gift doen? Geef hier je gegevens op en stort een bedrag naar
keuze op ons rekeningnummer BE04 3200 3922 2931 (BIC: BBRUBEBB), met de
vermelding van je voornaam + achternaam + GIFT KADO.

Als we onvoldoende middelen verzamelen of de doorstart van Kartonnen Dozen blijkt
om welke reden dan ook niet haalbaar, maken we het bedrag over aan een doel dat
aansluit bij onze missie en visie.

Hierna lees je alles over ons plan om Kartonnen Dozen te redden door de omvorming van de
BV naar een coöperatie.

Wie zijn we?
Kartonnen Dozen is een onafhankelijke (buurt)boekhandel, gelegen in de Antwerpse wijk
Zurenborg. De boekhandel bestaat 26 jaar en is daarmee de oudste lgbtqia+boekhandel in
de Benelux. Kartonnen Dozen heeft een zorgvuldig geselecteerd algemeen aanbod en is
gespecialiseerd in lgbtqia+literatuur. Aan de winkel is een uitgeverij verbonden met als
missie het aanbod van Nederlandstalige boeken met een lgbt-thema uit te breiden. De
boekhandel heeft een groot en trouw klantenbestand binnen de lgbtqia+ gemeenschap en
de buurt.

Bekijk hier waarom het voortbestaan van de winkel van groot belang is.

Waar staat Kartonnen Dozen voor?
Boekhandel Kartonnen Dozen (KADO) wil uitdragen dat de rijkdom van een samenleving zit
in de verschillen tussen mensen. In de eerste plaats focussen we ons op genderdiversiteit
maar bij uitbreiding op alles en iedereen die afwijkt van de norm.

2 / 5

https://forms.gle/zRUsVXjh7NL6Zxgj7
https://forms.gle/zRUsVXjh7NL6Zxgj7
https://www.youtube.com/watch?v=5IMqPUeq9x0


Door een relevant aanbod aan literatuur en non fictie, de organisatie van evenementen en
vormingen, dragen we de diverse samenleving uit.

KADO is een broedplaats voor alle vormen van culturele expressie waarin lesbiennes,
homo’s, bi’s, transgenders en queers een rol spelen.

KADO is inclusieve boekhandel. Dat betekent dat iedereen - zonder enig onderscheid-
welkom is. Een veilige haven waar eenieder zichzelf kan zijn.

Bij elke kleine en grote stap die we zetten, hebben we duurzaamheid in ons achterhoofd. We
streven naar zo weinig mogelijk verspilling en werken zoveel mogelijk met gerecycleerd
materiaal.

Naar een coöperatieve boekhandel

Waarom een coöperatie?

Vanuit de nood aan samenwerking, verbinding en financiering, vormen we de huidige BV2

, die Kartonnen Dozen uitbaat om tot een coöperatieve vennootschap (CV), kortweg een
coöperatie.

We dat zijn Johanna Pas, Ulka Delbroek (de eerste overnemer) en een tweede overnemer
die zich hopelijk heel snel zal aandienen. Bekijk hier onze oproep.

Een coöperatie is een autonome organisatie van personen die zich vrijwillig verenigen om
hun gemeenschappelijke economische, sociale en culturele behoeften en ambities te
behartigen door middel van een onderneming waarvan ze samen eigenaar zijn en die ze
democratisch controleren .3

Een coöperatie is een ondernemingsvorm die zich vooral onderscheidt door haar
democratische karakter.

De leden (coöperanten) zijn tegelijk klant en aandeelhouder van de coöperatie.

Met een coöperatie zoeken we:

● Draagvlak en samenwerking binnen en buiten de LGBT gemeenschap;

● Financiering van de doorstart van KADO door bijdrage van coöperanten aan het
eigen vermogen (kapitaal) van de vennootschap met het oog op de herlancering en
de nakende verhuis.

We werken samen met Febecoop om onze coöperatie op de rails te zetten.

3 https://vlaanderen-brussel.febecoop.be/even-voorstellen/

2 Enig Anders BV, KBO-nr. 0457.233.353.
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KADO CV onderschrijft de 7 coöperatieve principes4

1. Open en vrijwillig
lidmaatschap

Diversiteit is dé kernwaarde van KADO. Diversiteit, gelijke
rechten en tolerantie voor alles wat anders is uitdragen is
onze belangrijkste doelstelling.

KADO staat open voor alle coöperanten en klanten,
ongeacht seksuele, sociale, raciale, politieke of religieuze
achtergrond.

2. Democratische
controle door de leden

In KADO CV heeft elke coöperant één stem, ongeacht het
aantal aandelen (deelname in het eigen vermogen).

Voor belangrijke beslissingen hebben de 3 overnemers
van de bestaande BV/ de oprichters van de coöperatie
(K-aandelen) een doorslaggevende stem.

De overnemers/ oprichters leveren 3 van de 4
bestuurders. Minstens één bestuurder wordt geleverd
door de LGBT coöperanten.

3. Economische
participatie door de
leden

De coöperanten van KADO zijn zowel coöperant/
aandeelhouder als klant van de boekhandel. In deze
unieke wisselwerking bepalen de klanten coöperanten
mee de koers van de coöperatie.

Het eigen vermogen van de coöperatie wordt
bijeengebracht door middel van de uitgifte van aandelen.

De overnemers investeren elk een substantieel bedrag in
het eigen vermogen en onderschrijven daarmee de
K-aandelen.

De klanten/ coöperanten onderschrijven LGBT-aandelen
ter waarde van 50 euro per aandeel. Vanaf één aandeel,
verwerf je een stem binnen de algemene vergadering, die
de koers van CV bepaalt.

De realisatie van ons doel is belangrijker dan de creatie
van een financiële meerwaarde. Eerst ons doel en dan de
winst. De winsten worden maximaal geïnvesteerd in de
boekhandel.

4. Autonomie en KADO is een onafhankelijke boekhandel met een missie.

4 De 7 coöperatieve principes of ICA-principes: https://vlaanderen-brussel.febecoop.be/zeven-principes/,
https://www.ica.coop/en/whats-co-op/co-operative-identity-values-principles.
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onafhankelijkheid We zijn onafhankelijk van overheden, uitgeverijen,
adverteerders of investeerders en realiseren ons doel met
de inkomsten van de boekhandel.

5. Onderwijs, vorming
en
informatieverstrekking

We dragen onze missie en visie uit naar onze leden/
coöperanten en de gemeenschap in de winkel zelf en via
communicatie, evenementen en opleidingen.

We stimuleren de actieve betrokkenheid van onze
coöperanten.

6. Samenwerking
tussen coöperaties

KADO CV werkt maximaal samen met andere coöperaties
en organisaties binnen en buiten de LGBTQ+
gemeenschap.

7. Engagement voor
de gemeenschap

We werken voor de duurzame ontwikkeling van de
gemeenschap in het algemeen en de  LGBTQ+
gemeenschap in het bijzonder.

We zijn meer dan een boekhandel, maar ook een veilige
haven voor alles en iedereen die afwijkt van de heersende
normen.
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