
14 december 2021

• Margot Vingerhoedt

• Camille Meeus

• Jim Williame



• Geluid en camera staan vanzelf uit

• Vragen in de chat

• Het webinar wordt opgenomen

• Enquête achteraf, bedankt!



• Poll: wie volgt dit webinar?

• Wat is een burgercoöperatie voor 

hernieuwbare energie?

• Ecopower: hoe het begon

• Ecopower: waar staan we vandaag



• Groene burgerstroom van Ecopower

• Meedoen: coöperant worden

• Meedoen: klant worden

• Vraag & antwoord



Bent u:



Een energiebedrijf

waar burgers samen eigenaar van zijn

om te investeren in hernieuwbare energie

en die energie onder elkaar te delen.

Coöperatief

Lokaal

Hernieuwbaar

Commercieel

Internationaal

Fossiel



Het doel?

→ Ecologische & maatschappelijke winst

→ Lokale meerwaarde

→ Lokale energie maken en delen

→ Energie besparen

→ Draagvlak creëren voor energietransitie

Met de 7 ICA -principes als leidraad:

1. Vrijwillig en open lidmaatschap

2. Democratische controle door de leden

3. Economische participatie door de leden

4. Autonomie en onafhankelijkheid

5. Onderwijs, vorming en informatie

6. Samenwerking tussen coöperaties

7. Aandacht voor de gemeenschap







• Opgericht in 1991

• Doorstart in 1999

• Sinds 2003 stroomleverancier

• + 60.000 coöperanten

• + 50.000 klanten

www.ecopower.be/onsverhaal
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51 enthousiaste collega’s





• Groene burgerstroom van Ecopower

• Meedoen: coöperant worden

• Meedoen: klant worden

• Vraag & antwoord





• 1 aandeel = 250 euro (behoudt waarde)

• Maximaal 20 per persoon

• Na drie jaar optie tot verkopen

• Elke aandeelhouder heeft één stem in 

de algemene vergadering

• Jaarlijks 0 tot 6% dividend www.ecopower.be/ikdoemee



• Slapend spaargeld activeren

• Investeren in de lokale duurzame economie

• Dividend =  beloning voor uw engagement

• Thuis genieten van eerlijke, groene burgerstroom

• Deel uitmaken van een energiegemeenschap

• Informatie en kennis over de energiemarkt en de coöperatieve beweging



• 100% hernieuwbare, lokale, 
coöperatieve energie

• Eigenaar van de eigen 
elektriciteitsvoorzieningen

• Een klantendienst op mensenmaat

• MijnEcopower

→ Ook houtpellets: 
www.ecopower.be/shop

www.ecopower.be/ikwordklant



• Vaste all-in-prijs per kWh 
(www.ecopower.be/prijs)

• Niet de goedkoopste, niet de duurste: 
transparante, eerlijke prijs

• Geen dag-nacht, geen abonnementskosten

• Prijswijziging wordt vooraf aangekondigd

• Geen winst op de levering van elektriciteit

• Geen gas



Bedankt!

Tijd voor jullie vragen.

PS: bedankt om de enquête in te vullen






