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Uitnodiging algemene vergadering - zaterdag 13 april
Zoals elk jaar houdt Ecopower algemene vergadering (AV) op de tweede zaterdag van april. In 2019 is dat zaterdag 13 april.
We treffen elkaar in Mechelen deze keer! In deze PowerPost vindt u alle praktische details. Alle info staat ook online in onze
kalender op www.ecopower.be/av2019.
Waar en wanneer?
Zaterdag 13 april 2019. Registratie vanaf 9.30
uur (vergeet uw identiteitskaart niet). De AV
start om stipt 10.00 uur en eindigt rond 13.00
uur. We praten na bij een hapje en een drankje.
Adres: Diocesaan Centrum, F. de Merodestraat
18, 2800 Mechelen.
Inschrijven
Inschrijven voor de AV is niet nodig, alle coöperanten zijn van harte welkom.
Wel graag een seintje op info@ecopower.be of
03 287 37 79 als u:
• de gedetailleerde jaarrekening op voorhand wilt ontvangen per e-mail of per post;
• gebruik wilt maken van de kinderopvang
(van 5 tot 12 jaar);
• minder mobiel bent en een parkeerplek
wilt reserveren (slechts enkele plekken,
uitsluitend voor wie er anders niet geraakt).
Stemmen
Elke aandeelhouder heeft precies één stem op de
AV, ongeacht het aantal aandelen. Voor aandelen
op twee namen mag slechts één stem uitgebracht
worden. Stemmen kan ook bij volmacht met een
schriftelijke verklaring: ‘Ik, (naam+adres), geef
volmacht aan (naam) om mij te vertegenwoordigen op
de algemene vergadering van Ecopower cvba op zaterdag
13 april 2019.’ Maximaal één volmacht per
aanwezige.
Hoe geraakt u er?
De locatie ligt op een kwartiertje wandelen van
het station van Mechelen (M), ongeveer 10
minuten van Mechelen Nekkerspoel (N).
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Agenda algemene vergadering 2019
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Registratie stemgerechtigde coöperanten
Goedkeuring van de agenda
Werking 2018 en vooruitzicht 2019
Financiën 2018 en raming 2019
Verslag van de controlerende vennoten
Goedkeuring jaarrekening 2018, bestemming
resultaat 2018, kwijting van de raad van bestuur
6. Aanstelling commissaris-revisor
7. Input van de algemene vergadering
Met de bus? U kunt aan het station van Mechelen
bus 1 nemen (uitstappen aan halte Schoenmarkt) of de
bussen 2, 5, 550, 551, 552 (uitstappen aan halte Biest).
Streaming
De AV wordt voor het eerst gestreamd dit jaar, voor
wie thuis wilt meevolgen. Info en inschrijvingen via
www.ecopower.be/streamingav.

Een terugblik
Productie en levering
2018 was het zwakste windjaar sinds we onze eerste windturbines in
gebruik namen in Eeklo in 2001. Ecopower produceerde het afgelopen
jaar 87.772 MWh elektriciteit uit windenergie. Dat is
minder dan het jaar ervoor met dezelfde installaties,
die samen goed zijn voor een totaalcapaciteit van
50,67 MW. Ook 2017 was een zeer matig windjaar.
De hoeveelheid geleverde elektriciteit steeg wel vorig
jaar. In totaal leverde Ecopower in 2018 87.500 MWh
aan 47.011 aansluitingen. Ook ons klantenbestand
blijft groeien: we hebben nu 3349 aansluitingen
meer dan in 2017. In 2018 konden we, net zoals het
jaar ervoor, 100% van onze elektriciteit uit eigen
productie leveren. Er is ruimte voor nieuwe klanten;
de tijd waarin we met een wachtlijst werkten ligt al lang
achter ons. Ook uw buren, vrienden en familieleden
die willen bijdragen aan een democratisch en lokaal
energiesysteem zijn van harte welkom bij Ecopower.

Grafiek: de som van de productie van onze
eerste drie windmolens in Eeklo, sinds 2002.
2018 is een belabberd jaar. Vooral in Eeklo
en Asse was er minder productie. De andere
windturbines zaten dichter bij de productie
van 2017 (ook al een zeer matig windjaar).

De balans tussen productie en levering bereiken we ook
omdat onze klanten steeds zuiniger worden. Kiezen
voor Ecopower als elektriciteitsleverancier gaat hand
in hand met energiebewustzijn en acties voor energiebesparing. Twee
doelstellingen waarop we blijven inzetten naast het verzamelen van
burgerkapitaal om te investeren in hernieuwbare-energieproductie.
In het REScoop Plus-project berekende de universiteit van Kreta
dat klanten die bij Ecopower aansluiten op zes jaar tijd 30% energie
besparen. Proficiat, doe zo verder!
De prijs van de elektriciteit steeg op 1 januari 2019. De stijging was
uiteindelijk lager dan aangekondigd in september
2018 omdat de kosten voor het netbeheer, verrekend
in de elektriciteitsprijs, gedaald zijn.
Voor de levering van elektriciteit werkt
Ecopower samen met een externe partij: de
evenwichtsverantwoordelijke. Die handelt op de markt
en zorgt voor onze dagelijkse energieboekhouding.
Het bedrijf waar we sinds 2005 mee samenwerkten,
is in 2018 in vereffening gegaan. Daarom zijn
we op 1 juli 2018 overgestapt naar een nieuwe
evenwichtsverantwoordelijke. Voor de klanten had
dit geen enkele invloed. Wel is er nog een reeks
facturen die de oude evenwichtsverantwoordelijke
ons moet betalen voor de windproductie van de
wintermaanden. Er is nog onzekerheid over dit
dossier maar het heeft in elk geval een negatieve
impact op het resultaat van 2018.

De bovenste lijn van het blok in deze grafiek
staat voor de totale elektriciteitslevering aan
onze klanten. Eerst stijgend, dan dalend
en in 2018 weer een stijging. Daarvan is
donkergroen afkomstig uit eigen productie,
lichtgroen is aangekocht. De blauwe lijn
geeft het totaal aantal aansluitingen waar
Ecopower aan levert weer.

Investeringen
Er is in 2018 hard gewerkt aan nieuwe windprojecten. Die verlopen in
Vlaanderen helaas zelden zonder protest en bezwaar. Ons bouwproject
in Ranst is jammer genoeg uitgesteld omdat de vergunning vernietigd
werd in een beroepsprocedure. Het bouwproject in Eeklo aan de
Huysmanhoeve is wel gestart. Die turbine – windproject nummer 13
voor Ecopower en de 23ste turbine waar de Ecopower-coöperanten
eigenaar van zijn – begint in het late voorjaar van 2019 te produceren.
We delen dit project met een andere hernieuwbare-energiecoöperatie,
Volterra. Samen met de stad Eeklo wordt gewerkt aan een sociale
dimensie in het project.

op het jaar 2018
We realiseerden in 2018 ook enkele nieuwe zonneinstallaties. Op basisschool de Ark in Leuven legden we
de eerste zonnepanelen in het kader van Klimaatscholen
2050. In dat project investeren we samen met andere
coöperaties die lid zijn van REScoop Vlaanderen op
daken van scholen in Vlaanderen en Brussel. Dertien
scholen hebben intussen toegezegd en er zijn nog een
100-tal dossiers lopende.
Voor de fabriek in Ham investeerden we vorig jaar in
een tweede pers om pellets te maken. Dat is nodig om
de productiecapaciteit te verhogen, waardoor we op
termijn de financiële resultaten kunnen verbeteren. In
2018 verkocht Ecopower 17.000 ton pellets en briketten
aan handelaars en particulieren, tegenover ruim 10.000
in 2017.

Organisatie en informatie
Het aantal coöperanten steeg in 2018 met 3596 naar 56.533. En
de teller blijft tikken, we zijn intussen met meer dan 57.000. Het
gezamenlijke kapitaal bij Ecopower loopt daarmee op tot 53,9 miljoen
euro. Het personeelsbestand steeg naar 44.
Naast de jaarlijkse algemene vergadering organiseerden we
ook vijf Energiecafés om met onze coöperanten in dialoog te
gaan over de toekomst van de elektriciteitsmarkt en duurzame
verwarmingsmogelijkheden. We mochten in totaal 700 mensen
verwelkomen, een ware overrompeling. Voor het eerst was er ook
een zesde, online Energiecafé om van thuis uit bij te wonen. Dat
werd live gevolgd door 300 geïnteresseerden. De opname werd op
YouTube nog door zo’n 1000 mensen bekeken. Samen
met de goede respons op onze digitale nieuwsbrieven en
sociale media kunnen we inzake dialoog, sensibilisering
en informatieverstrekking mooie cijfers voorleggen
voor 2018.

Nog niet heel zichtbaar
maar van groot belang: de
fundering van de nieuwe
turbine in Eeklo werd al
gegoten. In de lange rij
windtubines die verrijst
langs de E34 is dit de enige
coöperatieve turbine, voor
100% in handen van de
gemeenschap.

Om ons voor te bereiden op de nabije en verdere
toekomst en om onze coöperanten hierin te blijven
informeren en begeleiden, werkt Ecopower mee aan
verschillende onderzoeks- en innovatieprojecten.
Zo testen we mogelijke slimme invullingen van de
digitale meter en onderzoeken we de flexibiliteit in
het verbruik van klanten. Dat laatste is een belangrijke
factor in het streven naar een constant evenwicht tussen
productie en verbruik en vormt samen met rendabele
opslagmogelijkheden een van de uitdagingen van een
100% hernieuwbaar-energiesyseem.

Burgerenergie
Dankzij sterk lobbywerk van REScoop.eu publiceerde Europa in 2018
een reeks verordeningen die spreken over citizens energy communities,
letterlijk ‘burger-energiegemeenschappen’. Daarmee krijgt de burger
op Europees niveau een volwaardige rol in de energietransitie,
een belangrijke mijlpaal die ook snel in de Belgische en Vlaamse
wetgeving verankerd moet worden. Ecopower zet zich daar samen
met REScoop Vlaanderen voluit voor in. In tijden waarin energieen klimaatinitiatieven als paddenstoelen uit de grond schieten, is het
belangrijk dat we onze coöperatieve en democratische aanpak in de
verf zetten. We spreken voortaan met gepaste trots over burgerenergie!

Een eivol Energiecafé in
het Speelgoedmuseum in
Mechelen. Ook in Deinze,
Heusden-Zolder, Hoegaarden,
Torhout én online was de
opkomst een groot succes.

Drie vacatures

Ecopower publiceert drie vacatures. We werven
een projectverantwoordelijke ICT aan, een
administratief medewerker klantenbeheer en een
praktisch ingestelde projectingenieur PV. Voor
alle details, deadlines en de sollicitatieprocedure
verwijzen we u graag door naar de website op
www.ecopower.be/vacatures.

Aanbevolen door Greenpeace

Dit is de eerste PowerPost sinds het Greenpeaceklassement 2018 voor stroomleveranciers
werd gepubliceerd. Op basis van onze
energieproductie, stroomlevering, coöperatieve
structuur, toekomstvisie en investeringsbeleid
krijgt Ecopower de maximumscore: 20 op 20.
Het oordeel van Greenpeace: “Ecopower is een
voorloper binnen de Europese federatie van
hernieuwbare-energiecoöperaties (REScoop) en
ondersteunt op die manier de ontwikkeling van
coöperaties in heel Europa. Het investeert sterk
in bijkomende hernieuwbare capaciteit om in
de toekomst meer klanten te kunnen bedienen,
die bovendien inspraak krijgen in
het gevoerde beleid én financieel
profiteren van de productie van écht
groene stroom. We kunnen deze
leverancier alleen maar aanbevelen.”
De scores en analyses van alle
Belgische leveranciers vindt u op
mijngroenestroom.be/#ranking.

Sign for my Future

Sign for my Future is het breedste klimaatinitiatief
ooit in België. Voor de allereerste keer werken
jonge en oude burgers, middenveldorganisaties,
rectoren, wetenschappers, bedrijfsleiders en
Belgische media samen. Ook de Vlaamse
REScoops, waaronder Ecopower, steunen het
initiatief. Samen roepen we alle Belgen op om
de petitie te steunen en zo onze regeringen te
vragen om eindelijk werk te maken van een
krachtig klimaatbeleid. Ecopower tekent voor
het klimaat. U ook? Hoe meer handtekeningen
we verzamelen, hoe krachtiger ons signaal.
Tekenen kan op www.signformyfuture.be.

De Groencheck van VREG

De onafhankelijke regulator van de Vlaamse
energiemarkt VREG houdt bij welke
stroom er precies geleverd wordt aan elke
elektriciteitsaansluiting in Vlaanderen. Met de
Groencheck van VREG controleert u of het
elektriciteitscontract met uw leverancier écht
groen is. Vul op www.vreg.be/groencheck
uw EAN-code in en u ziet onmiddellijk het
percentage groene stroom dat uw leverancier
u de afgelopen maanden leverde. Ook ziet u er
uit welk(e) land(en) en/of regio(‘s) uw stroom
voortkwam en uit welke energiebron uw stroom
gewonnen werd.

Nieuwe netbeheerder Fluvius

De werkmaatschappijen van distributienetbeheerders voor gas en elektriciteit Eandis en
Infrax zijn gefusioneerd en gaan nu door het
leven als Fluvius. Wat moet u doen? Helemaal
niks. Wat zal Fluvius doen? Het bedrijf neemt
de taken over van Eandis en Infrax: opnemen
van meterstanden, oplossen van stroompannes
op het net, tips geven over energiebesparing, ...
Wel belangrijk: wie zonnepanelen legt, moet dit
melden via de website www.fluvius.be.

Afscheid van ons logo

Na 18 jaar trouwe dienst nemen we bij Ecopower
afscheid van ons logo. Maar niet getreurd, er
komt een nieuw logo in de plaats. Een fris en
modern logo dat past bij ons burgerbedrijf
anno 2019. En bij dat nieuwe logo hoort ook
een nieuwe huisstijl. Dit is dan ook de laatste
PowerPost die u ontvangt in de huidige huistijl.
Enkel onze look & feel veranderen, onze missie,
waarden en werking blijven uiteraard dezelfde!

Roerende voorheffing 2018

We kondigden in PowerPost 52 en online al
aan dat u de roerende voorheffing die werd
afgehouden van uw dividend voor 2017 kunt
terugvorderen via uw belastingaangifte. De
details hiervan zijn nog steeds niet gekend maar
we herinneren u er alvast aan zodat u het niet
vergeet. Het exacte vakje dat u moet invullen
voor de terugvordering kennen we pas op het
ogenblik dat de belastingaangifte ter beschikking
gesteld wordt. Om alle coöperanten de nodige
info te verschaffen voor de aangifte hebben we
het bedrag van de roerende voorheffing vermeld
in de mededeling bij de storting van uw dividend
(uitbetaald op 12 juni 2018). Per aandeel dat een
volledig jaar in uw bezit was kunt u zo 1,50 euro
roerende voorheffing terugvorderen. Zodra we
meer informatie hebben, brengen we u op de
hoogte via de website en de digitale nieuwsbrief.
De volgende PowerPost verschijnt pas in juni.
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Gedrukt door De Wrikker cvba op gerecycleerd papier met vegetale inkten.

