


Algemene vergadering 2021

• Welkom in WebinarGeek

• Vragen via de chat – 3 momenten voor vraag en antwoord
1. Boekjaar 2020 en financieel resultaat (voor de stemmingen)

2. Algemene vragen

3. Vragen over de nieuwe statuten

Eerst wat praktische en technische zaken



Technische uitleg
beeld – geluid – chat 

Volledig schermGeluid



Technische uitleg
stemmen

Tijd om te stemmen



Technische uitleg
stemmen

Tijd om te stemmen

Resultaten



Bureau van de algemene 
vergadering

• Voorzitter: Luc Vermeeren

• Secretaris: Jim Williame

• Stemopnemers: 
Ruud Peeters & Camille Meeus

• Presentaties:
Margot Vingerhoedt, Hilde Smets, 
Tom Willems



Agenda
• Goedkeuring agenda
• Werking 2020 en vooruitzicht 2021
• Financiën 2020 en budget 2021
• Verslag van de commissaris
• Verslag controlerend vennoten

• STEMMINGEN
– Goedkeuring jaarrekening 2020
– Bestemming resultaat 2020
– Kwijting van het bestuursorgaan

• Introductie over de statuten

 Vragen boekjaar 2020 en financieel resultaat

 Vragen algemeen

 Vragen statuten



Goedkeuring agenda:
stemming



Algemene terugblik op 2020

Luc Vermeeren, voorzitter bestuursorgaan

Investeringsprojecten

Tom Willems, projectverantwoordelijke 
hernieuwbare energie en bestuurder

Terugblik op 2020



Energietransitie met Ecopower

• Investeren in hernieuwbare energie
• Sensibilisering
• Dienstverlening aan coöperanten



Injectie elektriciteit



Injectie elektriciteit



Levering groene burgerstroom



Levering groene burgerstroom



Verkoop groene warmte



Projecten 2020 

Warmtenetten Windturbines Zonnepanelen



Warmtenetten





Niet-meer-dan-anders-principe
+

Aardgas te goedkoop

 Taksshift?
– CO2-taks
– Shift van fossiel naar 

hernieuwbaar



Windproject Huysmanhoeve



Overzicht windprojecten

Ontwikkelin
g

• Rumst (3)
• Lanaken (2)
• Vorselaar (2)
• Gent (1)
• ….

Vergunnings
-aanvraag

• Mol (6)

Beroep 
minister

• Ranst (3)
• Bilzen Kieleberg

(1)

Hoger 
beroep

• Schelle (2)
• Bilzen E313 (4)
• Lille-Vosselaar (4)
• Schoten (2)
• Sint Truiden (3)
• Amel-Büllingen (1)

(x) = aantal windturbines



Doorstart windturbines Eeklo

• 2 nieuwe turbines met 
verlenging vergunning

• 1 turbine wordt afgebroken



Projecten: zon



Zonneprojecten

• Klimaatscholen

• Vlaams EnergieBedrijf
– Mechelen
– Alken
– Kalmthout
– …

• Antwerpen Circulair Zuid



Zonneprojecten
Eeklo Leuven

+ Zemst, Kraainem, Kapellen …



Zonneprojecten: toekomst

• Nieuw ondersteuningsmechanisme

• Call systeem vervangt 
groenestroomcertificaten

• Focus op rendabiliteit

• 4-tal veilingen per jaar



Balans en jaarrekening 2020

Hilde Smets, financieel verantwoordelijke

Bestemming resultaat en prognose 2021

Luc Vermeeren, voorzitter bestuursorgaan

Financiën boekjaar 2020



Balans

Cijfers 2020, in miljoen euro

Activa Passiva

53 63
Vaste activa Eigen vermogen

21 11
Vlottende activa Vreemd vermogen



Activa 2020



Activa 2020

Balans (in €) 2020 2019 var

Vaste activa 52.445.899 52.435.039 10.861

Immateriële vaste activa 7.307.651 3.512.864 3.794.787
Materiële vaste activa 44.544.961 48.837.837 -4.292.877
Financiële vaste activa 593.287 84.337 508.950

Vlottende activa 21.375.836 22.398.181 -1.022.345

Vorderingen op meer dan één jaar 105.600 105.600 0
Voorraden en bestellingen in uitvoering 748.242 425.933 322.310
Vorderingen op ten hoogste één jaar 10.583.280 13.240.357 -2.657.077
Geldbeleggingen 8.200.286 5.000.000 3.200.286
Liquide middelen 1.175.051 1.909.497 -734.446
Overlopende rekeningen 563.377 1.716.795 -1.153.418

Totaal der activa 73.821.736 74.833.220 -1.011.484



Passiva 2020



Passiva 2020

Balans (in €) 2020 2019 var

Eigen vermogen 62.902.131 61.110.592 1.791.539

Inbreng 56.633.500 55.692.000 941.500
Reserves 4.729.393 3.699.534 1.029.859
Overgedragen winst 0
Kapitaalsubsidies 1.539.238 1.719.058 -179.820

Vreemd vermogen op lange termijn 975.810 649.726 326.084

Voorzieningen en uitgestelde belastingen 835.810 649.726 186.084
Schulden op méér dan 1 jaar 140.000 0 140.000

Vreemd vermogen op korte termijn 9.943.795 13.072.902 -3.129.107

Schulden op ten hoogste 1 jaar 9.538.593 12.678.228 -3.139.636
Overlopende rekening 405.203 394.674 10.529

Totaal der passiva 73.821.736 74.833.220 -1.011.484



Ratio’s 2020

Solvabiliteit = eigen vermogen (€ 62,9m)
totaal vermogen (€ 73,8m)

Bron: creditsafe 9.04.2021

82%
Liquiditeit = vlottende activa (€ 22,4m)

schulden KT (€ 9,5m) 2,2



Resultatenrekening 2020
Resultatenrekening 2020 2019 var

Bedrijfsopbrengsten 44.308.267 43.527.428 780.839
Omzet 35.630.928 36.416.757 -785.828
Wijziging in de voorraad goederen in bewerking 392.622 -80.423 473.045
Andere bedrijfsopbrengsten 8.281.717 7.183.444 1.098.274
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten 3.000 7.651 -4.651

Bedrijfskosten 41.195.154 42.128.462 -933.309
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 26.997.181 28.528.502 -1.531.321
Diensten en diverse goederen 4.253.767 3.867.174 386.593
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 2.979.803 2.898.403 81.400
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, iva en mva 5.920.849 5.980.141 -59.292
Waardeverminderingen op voorraden, bestell. in uitvoering en handelsvorderingen 87.112 25.002 62.110
Voorziening voor risico's en kosten 186.084 162.432 23.652
Andere bedrijfskosten 770.126 662.777 107.349
Niet-recurrente bedrijfskosten 231 4.030 -3.799

Bedrijfswinst 3.113.114 1.398.966 1.714.148
Financiële opbrengsten 185.544 225.161 -39.618
Financiële kosten 22.364 123.915 -101.551

Resultaat voor belastingen 3.276.294 1.500.212 1.776.081



Voorstel winstverdeling 2020

4% dividend

Resultatenrekening 2020 2019 var

Winst van het boekjaar 3.276.294 1.500.212 1.776.081
Toevoeging/Ontrekking aan het eigen vermogen 0
1. Aan inbreng 0
2. Wettelijke reserve 0
3. Overige reserves 1.029.859 404.700 625.159

Uit te keren winst 2.246.435 1.095.513 1.150.922



Prognose 2021

• Omzet: 36,4 miljoen euro

• Winst: 2,1 miljoen euro

• Variabelen:
– Prijs elektriciteit
– Productie wind – zon



Verslag controlerende vennoten
en commissaris



Vragenronde 1:
boekjaar 2020 en financieel 

resultaat

Voor we overgaan tot de 
stemmingen over de jaarrekeningen 
en de bestemming van het resultaat 
behandelen we de vragen over het 
financiële luik.



Stemmingen

1. Goedkeuring jaarrekening
2. Goedkeuring resultaatverwerking
3. Kwijting van het bestuursorgaan en de commissaris

Tijd om te stemmen



Vragenronde 2:
vragen en inbreng algemene 

vergadering

We beantwoorden vragen uit de 
chat over Ecopower, de werking, 
de projecten ...



Resultaten stemming

Voorstel nieuwe statuten

Luc Vermeeren, voorzitter bestuursorgaan

Nieuwe statuten voor 
Ecopower



Nieuwe statuten voor Ecopower

• Voorstel nieuwe statuten
– Nieuwe venootschapswetgeving
– Actualisering taal en inhoud
– Onze missie en werking wijzigen 

niet

• Tekst en uitleg op 
www.ecopower.be/statuten2021

• Buitengewone statutaire algemene 
vergadering: zometeen (en 
eventueel op maandag 19 april)

http://www.ecopower.be/statuten2021


Vragenronde 3:
nieuwe statuten

We beantwoorden de vragen over 
de nieuwe statuten, voor we 
overgaan naar de buitengewone 
statutaire algemene vergadering en 
vaststellen of het nodige quorum 
voor de stemming bereikt is.



En blijf nog bij ons want we starten hier zometeen de 
buitengewone algemene vergadering over de nieuwe statuten.

De gewone algemene vergadering 2021 sluit hiermee af. 
Bedankt voor uw deelname!





Agenda

• Vaststelling of het quorum is gehaald

• Bespreking van de statuten

• Stemming over de aanpassing van het doel 
en het voorwerp van de coöperatie
(4/5e meerderheid)

• Stemming over de statuten
(3/4e meerderheid)



Quorum?

• We bekijken met de notaris of het nodige 
quorum om geldig over de nieuwe statuten 
te stemmen werd behaald

 Filmpje van de opbouw van de windturbine 
aan de Huysmanhoeve



We zien u graag terug op maandag 19 april om 19.00 uur voor
de geldige stemming over de nieuwe statuten.

De buitengewone statutaire algemene vergadering 2021 sluit 
hiermee af. Bedankt voor uw deelname!
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