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Nieuwe turbines in Gent afgewerkt

Begin 2016 werden in de Gentse haven twee
parken van telkens vier windturbines afgewerkt.
20% van deze parken is eigendom van Ecopower.
Het zijn grote windturbines, met wieken van
meer dan 50 meter lengte en een vermogen van
meer dan 3MW.
Op de foto de windturbine in Rieme-noord,
met het Ecopower-logo. Hier werd gekozen voor
Siemens.
Voor de windturbines van het andere park werd
gekozen voor Senvion.

Windturbines Beersel op de markten

Ecopower maakt gebruik van de feestelijke
jaarmarkten in Beersel om het nieuwe windpark
voor te stellen. Een gelegenheid voor coöperanten
uit de omgeving om kennis te komen maken aan
de Ecopower-stand. We voorzien informatie over
coöperant of klant worden, over het windpark en
over de pellets. En een kleine quiz.
Noteer alvast in uw agenda:
Jaarmarkt Beersel, zaterdagavond 17 september
Jaarmarkt Lot, zaterdag 24 september
Jaarmarkt Dworp, dinsdag 18 oktober

Iedereen welkom - noteer alvast
Tien coöperatieve avonden van Ecopower in heel Vlaanderen

In oktober trekt Ecopower heel Vlaanderen rond
met open coöperatieve avonden. Iedereen is welkom:
coöperanten, maar ook wie geen coöperant is. Breng dus
gerust uw buren, vrienden of familie mee.
U maakt kennis met de projecten, met de medewerkers,
met de werking. En u kunt al uw vragen stellen.
De avonden starten doorgaans om 19.00u en eindigen
om 21.30u.
U kiest plaats en datum die u het beste schikken.
Noteer alvast in uw agenda. Meer informatie in de
volgende editie van PowerPost en op onze website.

Berchem, 4 oktober 2016, kantoor Ecopower
Turnhout, 6 oktober, De Warande
Brussel, 10 oktober, plaats volgt
Leuven, 12 oktober, Jeugdherberg Blauwput
Waregem, 13 oktober, CC De Schakel
Lommel, 17 oktober, De Soeverein
Sint-Niklaas, 19 oktober, ABVV Vermorgenstraat
Hasselt, 20 oktober, CC Hasselt
Gent, 24 oktober, HOGent Campus Voskenslaan
Diksmuide, 25 oktober, CC Kruispunt

Verslag Algemene Vergadering 9 april 2016
Relinde Baeten wordt als gespreksleider
aangesteld. Er zijn 152 aanwezige coöperanten
en 6 coöperanten via volmacht. De agenda wordt
goedgekeurd.
Werking 2015 en vooruitzicht 2016

In 2015 werden de windturbines in Asse in
gebruik genomen (4 x 2,05 MW). Begin 2016
die in Beersel (2 x 2,05 MW) en de bijkomende
windturbines in de haven van Gent (0,8 x 3,4 +
0,8 x 3,2 MW) – een gedeeld project.
De pelletsfabriek heeft haar eerste echte stooken dus verkoopsseizoen achter de rug. Zo een
verkoop zet je niet met de draai aan de knop op.
Daarom werd in het voorjaar van 2016 nog een
promoactie gelanceerd (zie p. 4). Intussen wordt
verder geïnvesteerd in de kwaliteit. Een nieuwe
zeef moet het stofgehalte in de pellets verder
omlaag halen. Er wordt ook gewerkt aan andere
invoerstromen voor de briketten, zoals snoeihout
uit houtkanten.

Begin 2016 werd de Ecopower-website grondig
vernieuwd.
In 2015 nam Ingrid Verduyn ontslag uit de
Raad van Bestuur. Kathleen Markey wordt
gecoöpteerd door de Raad van Bestuur tot de
Algemene Vergadering van 2017.
Financiën 2015 en vooruitzicht 2016

Het gezamenlijk bezit (materiële vaste activa) van
alle coöperanten is 61.317.074 euro, waarvan
bijna 10 miljoen euro in aanbouw.
Eind 2015 zijn er 48.833 coöperanten die samen
194.830 aandelen hebben, bij mekaar is dat
48.707.500 euro.
De activa zijn nu groter dan het kapitaal, er is dus
ruimte voor bijkomend kapitaal.
Eind 2015 zijn er 34 personeelsleden.
2015 was een goed windjaar, met meer productie
dan het langdurig gemiddelde. Er kwam
bovendien productiecapaciteit bij in Asse. In
de pelletfabriek werden 6800 ton houtpellets
geproduceerd en 1000 ton briketten.
De omzet bedroeg 29.130.437 euro, dit is vooral
afkomstig van de verkoop van elektriciteit. De
kosten zijn voornamelijk elektriciteitsaankoop,
afschrijvingen en lonen. Er is een winst van
1.939.006 euro. De Raad van Bestuur stelt voor
3% dividend uit te keren en de rest te bestemmen
als 96.950 euro wettelijke reserve en 393.361
euro overige reserves.
Antwoorden op de vragen

Ecopower vult eigen
productie aan met
elektriciteit van kleine
producenten. In 2016
zullen we 100% eigen
elektriciteit leveren.

Voor de elektriciteitslevering veranderde er veel
door externe factoren, zoals de btw-verhoging
naar 21%, de afschaffing van de gratis kWh,
de verhoging van de distributiekosten en de
invoering van het prosumententarief voor
eigenaars van zonnecellen met een terugdraaiende
meter. Ecopower had eind 2015 41.302 klanten
en leverde in 2015 89.989.000 kWh. We blijven
een zeer goede leverancier met een maximale
score voor onze groene stroom van Greenpeace
en de minste klachten volgens de Vreg. Het
gemiddelde verbruik van onze klanten blijft
dalen: 1967 kWh/jaar voor alle huishoudelijke
aansluitingen samen en 2814 kWh zonder
mensen met zonnepanelen.
In het door Europa gefinancierde MECISEproject zet Ecopower in op energiebesparing.
Doel: mensen mobiliseren om te investeren in
rationeel energiegebruik. Dat gebeurt in een
Ecotraject waarbij mensen begeleid worden van
de keuze van de investering tot de opvolging van
de aannemers. Het start in Asse en Beersel, later
verder uit te breiden.

• In Asse komen er dankzij de lokale
communicatie enkele tientallen coöperanten bij.
• Een coöperant geeft aan teleurgesteld te zijn
door het stofgehalte van de pellets. Maar is dan
weer tevreden door de verbeteracties die worden
ondernomen.
• Biedt de samenwerking met andere
coöperaties kansen om (financiële) voordelen
voor de coöperanten te realiseren, bv. met een
samenaankoop van pelletkachels, pv-panelen?
Dit wordt bekeken. Er komt alvast informatie op
de website voor de keuze van goede pelletkachels,
dat kan een opstap zijn naar samen aankopen.
• De grondstof voor de pellets komt vooral uit
bosbouw, bv. hout dat te krom is voor zagerijen
(grove den uit Antwerpen en het zuiden van
Nederland). De verkoop kan voorlopig de
productie niet volgen, hiervoor worden heel
wat acties ondernomen. Ook niet-coöperanten
kunnen pellets kopen.
• Dit is nog altijd een beginnende fabriek; met
voorlopig een negatief effect op de omzet. De
promotie moet de basis van afnemers verbreden.

Elektriciteitslevering
• De prijs per kWh gaat omhoog. Op heel wat
componenten heeft Ecopower geen vat: taksen
en heffingen, distributie- en transportkosten.
• De wachtlijst wordt afgeschaft. Extra productie  
kan overigens altijd aan marktprijs worden
verkocht.
• Ecopower heeft een scherpe prijs, afhankelijk
van het type klant. Alle klanten in alle
netgebieden betalen evenveel, ook in netgebieden
waar de distributiekosten hoger liggen. Het
aantal klanten moet wel in verhouding blijven.
Gaselwest bv. is een duur netgebied. Daar
worden geen bijkomende klanten aangenomen.
De eenvoud van een elektriciteitsprijs per kWh is
voor veel mensen belangrijk. We blijven eenvoud
nastreven.
• Hoewel de groei van klanten wat afneemt,
verwachten we door de recente afschaffing van de
wachttijd nieuwe klanten. Ecopower komt niet
in de problemen als dat er niet veel zijn.
• Enkele coöperanten geven aan dat ze zich
bekocht voelen door de veranderende regelgeving.
Zonnepanelen plaatsen wordt bv. bestraft door
een prosumententarief.
• Investeren in energiezuiniger wonen is
belangrijk, maar de terugverdientijd is ook van
belang.
Verslag controlerende vennoten en revisor

De revisor rapporteert en bevestigt dat de cijfers
die aan de Algemene Vergadering worden
voorgelegd getrouw zijn.
De controlerende vennoten geven aan dat de
productie in opwaartse zin evolueert. Er is
ruimte voor nog meer klanten en coöperanten.
De nieuwe website zal daarin vast een rol
spelen. De wachtlijst kan opgedoekt worden
(behalve voor Gaselwest). De controlerende
vennoten bedanken de Raad van Bestuur voor de
professionaliteit. Al het personeel toont overigens
veel inzet. Er wordt voorgesteld om kwijting te
geven aan de Raad van Bestuur.
• Er klinkt bezorgdheid over de vorderingen.
Dit wordt opgevolgd.
• Het is niet mogelijk om een langetermijnplanning voor dividenden voor te leggen.
De regel is dat winsten grotendeels worden
uitgekeerd na de wettelijke reserve. Het restant
gaat naar de gewone reserves. Evenmin kan er
een gedetailleerde langetermijnbegroting worden
voorgelegd. Dit heeft alles te maken met de
onvoorspelbaarheid van markt en regelgeving.
• Ecopower is bij BNP Paribas Fortis voor
de dagelijkse verrichtingen. Dat is historisch
gegroeid, vanuit een NetwerkVlaanderen-

Ecopower zet in op zorgvuldig gekozen lobbywerk. Thema’s die
al degelijk ter harte worden genomen door andere organisaties,
kiezen we niet. Soms gaan we in zee met goede partners om
gezamenlijk te lobbyen of het beleid via acties te beïnvloeden.
Twee voorbeelden.
Bezwaar tegen het verlengd openhouden van de kerncentrales
Tihange 1, Doel 1 en 2.
Ecopower heeft bij de Raad van State, bij het grondwettelijk hof
en bij Europa klacht ingediend. Wij beschouwen dit verlengd
openhouden als een vorm van staatssteun die eerlijke concurrentie
in de weg staat. De uitbaters worden vrijgesteld van heffingen en
boeken quasi gegarandeerd winst.
Bijdrage energiefonds (zgn. turteltaks)
De 41.300 klanten van Ecopower betalen samen zo’n 4 miljoen
euro voor die taks, terwijl 1 bedrijf met een verbruik van 90 miljoen
kWh maar 75.000 euro betaalt. Bovendien is dit een forfaitair
bedrag dat kleine verbruikers benadeelt. Via het Transitienetwerk
Middenveld verzet Ecopower zich tegen deze taks.
Op 3 juni 2016 is er een actie van REScoop Vlaanderen. Door
besluiten van diverse gemeenten (Asse, Eeklo...) en de provincie
Oost-Vlaanderen is er een democratische verankering van het
burgerrecht op rechtstreekse participatie in hernieuwbareenergieprojecten. Alle provinciegouverneurs kregen een oorkonde
overhandigd. Lees meer op www.rescoopv.be, zie actie 3 juni.
rekening. Wij hebben een grote bank nodig om te
kunnen werken met het betalingssysteem Isabel.
Daarnaast is er ook een lening bij die bank. Heel
wat kleinere banken staan geen leningen toe in
de grootteorde van 10 miljoen euro.
• Ecopower volgt wanbetalers op, daar is een
procedure voor. Het aantal wanbetalers valt goed
mee. Tot nu toe is er nog niet gewerkt met een
incassobureau.
• Er zijn geen resultaten per project. Net
zomin als Ecopower ervoor kiest om allerlei
dochtervennootschappen op te zetten.
• Er is een uitzonderlijke kost voorzien om een
risico voor een lopend contract af te dekken.
Er is ook een uitzonderlijke opbrengst door de
afschrijftermijn van de windturbines in Gent
op 15 jaar te brengen. Die verlenging komt er
omdat ook de groenestroomcertificaten voor die
windturbines verlengd kunnen worden.
Stemmingen
Er zijn 158 stemmen.

• De rekeningen worden goedgekeurd: 156 ja en 2 onthoudingen
• De resultaatverwerking inclusief het dividend van 3% wordt
goedgekeurd: 156 ja en 2 onthoudingen
• Raad van Bestuur en commissaris krijgen kwijting: 156 ja en 2
onthoudingen
• De coöptatie van Kathleen Markey in de Raad van Bestuur tot de
AV van 2017: 152 ja en 6 onthoudingen
• Het mandaat van de commissaris revisor wordt verlengd met een
nieuwe termijn 2016-2018: 152 ja, 1 neen en 5 onthoudingen.

Dividend uitgekeerd

Promotie pellets: een oproep

Op 20 juni werd het dividend voor het jaar 2015
uitgekeerd. Dividenden voor particulieren zijn
vrijgesteld van roerende voorheffing tot 190 euro.
Als het dividend meer dan 190 euro bedraagt,
heeft Ecopower 27% roerende voorheffing
afgehouden. Er moet niets aangegeven worden.
Behalve als u aandelen van meerdere coöperaties
hebt en samen boven 190 euro dividend komt.
Zie ook www.ecopower.be.
Voor niet-particulieren wordt altijd 27%
roerende voorheffing afgehouden. Een bedrijf
boekt dit als voorafbetaalde belasting.

De promotieactie voor de pellets was een succes.
Er werden 1126 ton pellets en 463 ton briketten
besteld. Zo trokken we heel wat nieuwe klanten
aan. Stilaan komt het nieuwe stookseizoen in
zicht. Met deze advertentie kunt u familie en
kennissen overtuigen om voor de Ecopowerpellets te kiezen. Doen!

Nieuwe klanten Gaselwest

Tijdens de promocampagne konden bestellers
kiezen voor een Oxfam-bon of voor een gift aan een
nonprofitorganisatie. Zo’n 130 mensen kozen voor
de Oxfam-bon, een dertigtal voor een gift. Die gaat
naar vzw ArmenTeKort. www.armentekort.be.

Dankzij de extra productie schafte Ecopower de
wachtlijst af, behalve in het netgebied Gaselwest.
Daar zijn er buiten proportie veel klanten én het is
veel duurder. De regulator wil hier geen wachtlijst
van onbepaalde duur. Dus laat Ecopower daar
wel nieuwe klanten toe, aan een hogere prijs. U
leest meer in de volgende PowerPost.
Je bent jong en je wilt coöperatief
ondernemen?

Kom op 28 september naar een inspirerende
avond van Coopkracht voor jongeren. Bent u
niet zo jong en kent u jonge mensen die denken
aan ondernemen? Stuur ze naar youth4coop.be.
Concertzaal Zappa, Antwerpen.
Deelname is gratis, inschrijven verplicht. Meer
info via info@coopkracht.org en youth4coop.be.
Coöperaties en ‘commons’

Grond, huisvesting, hernieuwbare energie
en
gezondheidszorg
zijn
‘commons’,
gemeenschappelijk goed. Op 8 september
verkennen we hoe het coöperatieve model helpt
om die commons duurzaam te beheren en wat
daar concreet voor nodig is.
Namiddagprogramma in de Gentse Vooruit.
Informatie: www.coopkracht.org.
REScoop Plus

Ecopower neemt deel aan het REScoop-Plus
project. Doel is energiebesparing te onderzoeken
bij de leden van de Europese REScoops - de
hernieuwbare-energiecoöperaties.
U kunt meedoen! Schrijf in op EnergieID.be én
schrijf u in de groep van Ecopower in. Houd uw
verbruiksdata maandelijks bij - wij verwerken
ze anoniem tot zinvolle resultaten en u ziet van
maand tot maand wat u hebt verbruikt.
Later willen we met de resultaten verder werken
aan energiebesparing bij onze coöperanten.

Met Ecopower
100% garantie op
100% duurzame en
traceerbare pellets.
Overtuig uw vrienden!
Bestellen: www.ecopower.

Ver. uitg. Relinde Baeten, Ecopower cvba, Posthoflei 3 bus 3, 2600 Berchem, info@ecopower.be, www.ecopower.be, 03 287 37 79
www.facebook.com/ecopower - rek. BE07 0012 2805 5766 - Gedrukt door De Wrikker cvba op gerecycleerd papier met vegetale inkten.

