Meewerkende coöperant- boekhouder
Ben je op zoek naar een leuke tijdsbesteding, waar je jouw talenten nuttig inzet voor anderen?
Coöperatieve biowinkel Biobes cvba-so (kortweg BES)in Beernem is op zoek naar jou!
Oproep
Als boekhouder en administratieve duizendpoot heb je een basisopleiding boekhouding. Je kan creatief
omgaan met beperkte middelen & het zoeken naar een goede administratieve & boekhoudkundige
organisatie zie je als een mooie uitdaging. Je wil graag meewerken aan een project voor een duurzame,
ecologische & sociale toekomst. Herken je je hierin en kan je je bij voorkeur één of twee halve dagen per
week vrijmaken & woon je in de regio rond Beernem? Lees dan zeker verder…
Over ons
Waar komen we vandaan?
Na de sluiting van bioboerderijwinkel De Hogen Akker hebben we met een aantal klanten een VZW
opgericht om via samenaankoop terug biogroenten en fruit aan te bieden als overgangsperiode naar een
duurzame coöperatie. Het aanbod aan producten werd stelselmatig uitgebreid en de werking is
ondertussen overgedragen aan de coöperatieve vennootschap “Biobes Beernem cvba-so” of kortweg
BES.
Wat is onze missie?
We willen mensen inspireren en warm maken voor gezonde voeding die geproduceerd wordt met respect
voor het milieu door kleinschalige bedrijven uit de buurt.
Wij willen
• informeren over duurzaam winkelen en leven en de gevolgen voor je gezondheid, het milieu,

de economie…
• lokale economie stimuleren en lokale bioboeren en producenten ondersteunen.
• een correcte prijs voor de producent en een betaalbare prijs voor de consument.
• mensen informeren omtrent het verhaal achter de producten.
• een gezellige ontmoetingsplek maken en zo de sociale cohesie bevorderen. Dit gecombineerd

met inclusie door sociale tewerkstelling.
• het coöperatieve model en sociale innovatie uitdragen.
• voedselverspilling tegengaan en overtollige verpakking vermijden door het aanmoedigen van

aankopen in bulk.

• toegang tot duurzame voeding voor zo veel mogelijk mensen.
• we willen samen met onze coöperanten een winkel uitbouwen met producten waar we allemaal

achter staan.
Er zijn momenteel twee halftijdse coördinatoren en bijna 70 coöperanten, waarvan de helft actief
meewerkt. Op onze website www.biobes.be vind je ook heel wat informatie over ons project.
Taken
•

Algemene boekhouding

•

Meedenken over een geschikt kassa-systeem /eventuele wijziging boekhoudsysteem

•

Coördinatoren ondersteunen en adviseren op administratief vlak

•

Vrijwilligers/hulpboekhouders aansturen

•

Opvolging vrijwilligerswetgeving

Voordelen
•

Je komt terecht in een gemotiveerde groep vrijwilligers waar een hartelijke sfeer centraal staat

•

Je krijgt als meewerkende coöperant-boekhouder 20% korting op je aankopen in de winkel

•

Een grote portie dankbaarheid van de coöperanten/vrijwilligers, coördinatoren, patiënten & klanten

•

Je wordt uitgenodigd voor gezellige coöperanten/vrijwilligersactiviteiten (bezoek bioboer,
yogalessen, plogging, inspraak tijdens AV, maar ook daarbuiten,…)

Contact
Vind je dat deze taak jou op het lijf geschreven staat? Neem dan contact op met Pieter Bouciqué,
pieter.boucique@telenet.be

