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Ecopower Energiecafés 2017

4 oktober, Gent. ABVV-Fernandezzaal, Vrijdagmarkt 9.
Het WiseGrid project en Buurzame Stroom.

5 oktober, Knokke. CC Scharpoord, Maxim Willemspad 1.
Het nieuwe windproject in Ranst.

9 oktober, Leuven. Bib. Tweebronnen, Diestsestraat 49.
LICHT Leuven wil alle Leuvenaars financieel en inhoudelijk 
betrekken bij de lokale productie van hernieuwbare energie. 
Het LICHT Leuven-project en de infoavond zijn een samen-
werking tussen Ecopower, stad Leuven en Leuven 2030.

12 oktober, Antwerpen. ViaVia Café, Wolstraat 43.
Het nieuwe windproject in Ranst.

16 oktober, Mol. Ten Aerenkorf, Achterbos 49.
Het windproject in Mol.

18 oktober, Genk. Heempark, Hoogzij 7.
Het nieuwe windproject in Genk.

19 oktober, Harelbeke. De Bron, Marktstraat 88
Het nieuwe windproject in Ranst.

23 oktober, Asse. ‘t Smiske, Gemeenteplein 7.
Het Ecotraject, een professioneel begeleidingstraject om uw 
woning comfortabel en energiezuinig te maken.

Kom naar de Ecopower-energiecafés en breng volk mee! 

Iedereen is welkom, ook uw vrienden of kennis-
sen die (nog) geen coöperant zijn. De energie-
cafés starten om 19.00 uur en eindigen rond 22 
uur. 
Er zijn twee terugkerende inhoudelijke thema’s 
die we tijdens alle Energiecafés eerst toelichten, 
waarna we graag uw mening horen en uw vragen 
bespreken.
1. Is het zinvol om af te schakelen van het net? 
Off grid gaan, heet dat. Het debat brengt ons bij 
de evoluties in de energiemarkt, batterijen, elek-
trische auto’s – maar ook bij slimme energiege-
bruikers!
2. Een Europees coöperatief investeringsfonds, 
waarbij Europese (energie)coöperaties kunnen 
lenen voor hun projecten, in afwachting dat ze 
door coöperanten financieel worden ingevuld. 
Wat kan het engagement van Ecopower hierin 
zijn? 
U wordt verwacht, met uw feedback, uw vra-
gen en opmerkingen. Bovendien stellen we tij-
dens elk Energiecafé een verschillend (lopend of 
aankomend) project van Ecopower in uw buurt 
voor. 
In het overzicht hiernaast vindt u per avond het 
specifieke thema dat we naast de twee algemene 
thema’s op de agenda plaatsen. 

Digitale communicatie
Ecopower stuurt u drie keer per jaar een Power-
Post. We nodigen uit voor de algemene verga-
dering en bezorgen u het verslag van die verga-
dering. Sinds kort hebben we ook een digitale 
nieuwsbrief. Krijgt u die nog niet? Registreren 
kan via www.ecopower.be/nieuwsbrief. Volg 
Ecopower ook op sociale media en help uw co-
operatie groeien. 

@EcopowerBE

facebook.be/ecopower

zoek op youtube ‘Ecopower cvba’

Foto links: rondleidingen 
tijdens de molenfeesten. 
Heel wat coöperanten 
zakten af naar Rotselaar.



Apache nieuwssite: 
word nu lid met coöperantenkorting
Vraagt u zich ook soms af waar nieuwsberichten 
vandaan komen? Wilt u ook lezen over verborgen 
nieuws of over meer achtergrond? Dan bent u bij 
de nieuwssite Apache aan het goede adres. Ecopo-
wer, Coopkracht en Apache lanceren een actie waar 
iedereen bij wint. Als coöperant krijgt u alvast kor-
ting op uw abonnementsgeld.
Apache is een onafhankelijke nieuwssite die 
het maatschappelijke debat op een serene maar 
serieuze manier wil voeden. Geen advertenties, 
geen publireportages, geen politieke inmenging. 
Het journalistieke project staat ten dienste van 
de lezers en leden en betrekt hen actief bij de 
werking. Niet toevallig is Apache een erkende 
coöperatie en, net als Ecopower, lid van Coop-
kracht, het netwerk voor coöperatieve bedrijven 
in Vlaanderen.
Ecopower en Apache delen de missie om burgers 
te informeren en actief betrekken bij het debat 
over de toekomst van onze wereld en onze maat-
schappij. Het klimaatvraagstuk en de energie-
transitie spelen daarin een prominente rol. Van-
daar deze actie.

Alles op een rijtje
•	 Ecopower-coöperanten betalen 60 euro in 

plaats van 80 voor een jaarabonnement op 
Apache.

•	 Ecopower-coöperanten krijgen zo toegang 
tot diepgaand onderzoek en kritische infor-
matie.

•	 Apache kan met het abonnementsgeld van 
de nieuwe leden zijn journalistieke werking 
uitbouwen en zijn onafhankelijkheid behou-
den.

•	 Coopkracht krijgt voor elk nieuw Apache-
lid 10 euro om het coöperatieve netwerk in 
Vlaanderen te versterken en de coöperatieve 
economie vooruit te stuwen.

Interesse? 
Alle informatie: www.apache.be/coopkrachtactie.
Met vragen over deze actie kunt u terecht bij Ines 
Rothmann (ines.rothmann@coopkracht.be) en 
bij Guy Spietaels (info@apache.be).

Ecopower zoekt
uitvoerders energierenovatie-audits 
Het Ecotraject is een begeleidingstraject voor 
particulieren die hun woning willen renoveren 
naar een energiezuinige woning. Dit traject loopt 
in zes stappen. Voor de audit, het eerste onder-
zoek, zoekt Ecopower mensen die dit kunnen 
en willen doen. Dit is geen voltijdse of halftijdse 
job, het is een taak die kan ingepland worden en 
die kan worden gecombineerd met een bestaande 
job.
Hiervoor zoeken we mensen over heel Vlaan-
deren. Als u erkend energiedeskundige bent of 
u hebt een gelijkaardig diploma, dan komt u in 
aanmerking. U draagt bij aan concrete besparin-
gen en verbeteringen: een boeiende uitdaging.
U vindt de volledige taakomschrijving online: 
www.ecopower.be/energiebegeleiders. Meer in-
formatie via www.ecopower.be/ecotraject.

Dag van de coöperatie:
een waaier van thema’s
Coöperatief ondernemen trekt steeds meer men-
sen en ondernemingen aan. De cvba is geschikt 
voor alles waarin je kunt ondernemen – het is 
een deugdelijk alternatief voor winstgedreven 
ondernemen. 
Op deze dag in Antwerpen kunt u kennis maken 
met heel veel thema’s waaruit u kunt kiezen.
In een eerste reeks gaat het over cohousing, ener-
giebesparing in de stad, de zorgcoöperatie, en de 
echte deeleconomie – dus niet de Ubers van deze 
wereld.
Na een pauze wordt er nog meer geserveerd. 
Lokaal voedsel, de overname van een kmo door 
de werknemers in een coöperatie, de mogelijk-
heden van werknemerscoöperaties – bijvoor-
beeld voor zelfstandigen – en nog veel meer. 
Het programma vindt u via www.ecopower.be/
dagvandecooperatie.
Leden van Coopkracht en hun coöperanten krij-
gen korting. Dat betekent dat Ecopower-coöpe-
ranten voor 50 in plaats van voor 75 euro kun-
nen deelnemen aan deze boeiende dag.



Wind voor iedereen: 
Laarne nieuwe voortrekker
Lokale besturen kunnen een rol spelen voor 
energiecoöperaties – en omgekeerd. De gemeen-
te Laarne is ingegaan op de vraag van REScoop 
Vlaanderen om burgerparticipatie in windpro-
jecten te garanderen. Naast Eeklo als windpi-
onier is dit een nieuw voorbeeld. Het initiatief 
van Laarne is een gevolg van de windbrief die de 
leden van REScoop Vlaanderen naar alle Vlaam-
se steden en gemeenten stuurden op wereld-
winddag afgelopen 15 juni (zie PowerPost 49).
Energie in burgerhanden: dat is de beste weg naar 
energiedemocratie. En de transitie van fossiel naar 
hernieuwbaar, van centraal naar lokaal is een kans 
om die burgerparticipatie gestalte te geven. Het 
burgemeestersconvenant en de lokale klimaatac-
tieplannen zijn hiervoor een uitstekend kader.  
Hebt u weet van een aankomend windproject in 
uw buurt? Hebt u vragen hierover? Contacteer 
REScoop Vlaanderen op info@rescoopvlaande-
ren.be. Op www.ecopower.be/laarne vindt u het 
integrale gemeenteraadsbesluit van de gemeente-
raad van Laarne.

Aansluiten bij Ecopower verlaagt uw 
energieverbruik
Wie lid is van een energiecoöperatie zou energie-
zuiniger zijn en meer investeren in hernieuwbare 
energie. Fabel of feit?
Het REScoop Plus-project zoekt het uit en 
maakt het mogelijk door best practices te ver-
spreiden naar andere energiecoöperaties. Een 
enquête ingevuld door meer dan 10.000 ener-
giecoöperanten in heel Europa, waarvan meer 
dan 1000 Ecopower-leden, leverde interessante 
informatie op.
85% van de respondenten bij Ecopower identifi-
ceert zich met de coöperatie. Dat is vergelijkbaar 
met de andere Europese coöperaties. Bij som-
mige jongere coöperaties ligt de betrokkenheid 
zelfs nog hoger. Uit de antwoorden blijkt dat de 
coöperanten het belangrijk vinden om gezien 
te worden als iemand die hernieuwbare energie 
gebruikt en daar ook rationeel mee omspringt. 
Een vergelijkbaar deel van de coöperanten vindt 
transparante prijzen van belang en is heel tevre-
den over de dienstverlening van de coöperatie.
Slechts 20% van de deelnemende coöperanten 
heeft (veel) vrienden en familie bij Ecopower of 
een andere coöperatie. Hoewel 47% vrienden en 
familie heeft die lokale hernieuwbare energie wel 
belangrijk vinden. Dit biedt mogelijkheden om 
nieuwe mensen te betrekken bij de coöperatieve 
energiesector.
Slechts 12% van de ondervraagden bij Ecopower 
vindt een lagere prijs voor elektriciteit belang-

rijker dan het hernieuwbare aspect. 61% vindt 
hernieuwbare energie belangrijker dan goedkope 
energie. Bij de jongere coöperaties in Europa 
stijgt dit laatste percentage zelfs naar 95%.
Aansluiten bij Ecopower maakt vaak deel uit van 
een ruimer proces van energiebesparing. Wie lid 
wordt van Ecopower vermindert zijn verbruik 
met gemiddeld 30%. Voor een vijfde van de co-
operanten gebeurt dit dankzij zonnecellen. Deze 
maatregel zorgt voor een daling in het verbruik 
met gemiddeld 50%. De algemene energiebe-
sparing kan slechts beperkt (20%) worden toe-
geschreven aan een actie van Ecopower, maar wie 
niet aansluit bij een coöperatie bespaart minder 
energie. Dat laatste geldt overal in Europa.
17% van de Ecopower-coöperanten die de en-
quête invulden, maakt gebruik van het platform 
EnergieID en is daar tevreden over. Op Ener-
gieID kunnen mensen hun energieverbruik in-
geven om te meten, te vergelijken en samen te 
besparen.
Bovendien tonen de enquêteresultaten aan dat 
het gebruik van EnergieID zorgt voor een ener-
giebesparing van gemiddeld 11%. EnergieID 
wordt dan ook een best practice die andere coö-
peraties in Europa zullen promoten.
Tot slot concluderen we nog uit de enquêtere-
sultaten dat hoe langer iemand is aangesloten bij 
een energiecoöperatie, hoe meer investeringen in 
hernieuwbare energie én hoe meer inspanningen 
om energie te besparen. Deze conclusie geldt zo-
wel voor Ecopower als voor andere coöperaties 
in Europa. Het energie-engagement van coöpe-
ranten wordt nog gesterkt door gedrag zoals het 
stellen en bereiken van besparingsdoelstellingen, 
kennisopbouw en het sociale netwerk. Hoewel 
een sociaal netwerk stimulerend werkt, voelt 
slechts 16% sociale druk om energie te besparen.
Meer info op www.rescoop-ee.eu. Blijft u graag 
op de hoogte? Volg @RescoopPlus en @Res-
coopEU op Twitter en REScoop.eu op Facebook.
Registreer uw energieverbruik via de website 
www.energieID.be. 

De coöperatie 
EBO uit 
Hvidovre nabij 
Kopenhagen 
bouwt een 
warmtenet uit. 
De coöperaties 
die deelnemen 
aan REScoop 
Plus bezoeken 
de backup 
boilers.

This project has received funding from the Europe-
an Union’s Horizon 2020 research and innovation 
programme under grant agreement N°696084
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Na de zomervakantie gaat het aantal bestellingen 
in onze webshop de hoogte in. We raden u aan 
om uw groene warmte van Ecopower op tijd te 
bestellen. Zo bent u er zeker van dat uw bestel-
ling geleverd wordt nog voor de temperaturen 
zakken. Volgens onze algemene voorwaarden is 
de maximale leveringstermijn dertig dagen.

Houtpellets en houtbriketten van Ecopower 
koopt u in de Ecopower-webshop (www.eco-
power.be/shop) of bij het netwerk van handela-
ren in Vlaanderen. Er zijn ondertussen twintig 
verdelers van pellets en achttien verkooppunten 
voor briketten. U vindt het overzicht online via 
www.ecopower.be/groenewarmte.

Prijzen en kortingen
We geven graag mee dat onze prijzen niet stijgen. 
Coöperanten van Ecopower zijn mede-eigenaar 
van de fabriek en krijgen in de webshop 15 euro 
korting per ton of pallet. Ook leden van onze 
partnerorganisaties KWB, Gezinsbond, RES-
coop Vlaanderen, REScoop Nederland en EBEM 
betalen minder voor onze groene warmte.

Ecopower werft aan
Ecopower zoekt tijdelijke versterking voor de boekhouding. 

Surf naar www.ecopower.be/vacatures.

Veiligheid en onderhoud
Voor uw veiligheid en voor de goede werking van 
uw houtkachel, pelletkachel of haard is het uiterst 
belangrijk dat u uw toestellen én uw rookgaska-
naal of schoorsteen laat onderhouden. Contac-
teer hiervoor uw installateur of een professionele 
firma. In het pellet-EHBO op onze website vindt 
u ook heel wat tips over het gebruik en het on-
derhoud van uw pelletkachel.

U hebt nog geen pelletkachel?
Een pelletkachel is een comfortabele en milieu-
vriendelijke manier om uw woning te verwar-
men, met als voorwaarde dat u duurzaam gepro-
duceerde pellets stookt natuurlijk. Informeer u 
goed voor u een kachel koopt, er zijn eindeloos 
veel merken en modellen op de markt. Wie graag 
met kennis van zaken naar de winkel vertrekt, 
volgt eerst het gratis online begeleidingstraject op 
www.ecopower.be/pelletkachels. Kies voor kwali-
teit, dat loont op langere termijn.

U stookt nog brandhout?
Doe het milieu, uw kachel en uzelf een plezier en 
schakel over op duurzame houtbriketten. U ver-
hoogt uw comfort en verlaagt uw uitstoot. Bri-
ketten lijken duurder dan brandhout, tot u weet 
dat er in een enkele houtbriket drie tot vier keer 
meer energie zit dan in een gemiddeld traditio-
neel houtblok. Bovendien zijn briketten een ge-
normeerde brandstof, waardoor u gegarandeerd 
een constante kwaliteit en verbranding hebt.

Een pelletpraatje maken?
Meer informatie over Ecopower-pellets? Die 
vindt u op onze website en in het filmpje on-
der ‘groene warmte van Ecopower’. Wilt u eens 
een duurzaam pelletpraatje maken met een echte 
specialist? Dat kan bij onze verdelers Ecomat, 
Eurabo en E Tecnics tijdens deze evenementen:
•	 Bezoek de stand van Ecomat op EcoWonen 

in Antwerp Expo (30/9–1/10)
•	 Eurabo staat u te woord op de BIS-beurs in 

Flanders Expo (7-15/10)
•	 E Tecnics verwelkomt u tijdens het open-

deurweekend in Roeselare (16-18/9)

September: de start van het nieuwe stookseizoen

De eerste 
Ecopower-

pelletautomaat 
staat bij 

E Tecnics in 
Roeselare.

Betalen met Mollie
Zoals u kon lezen in de vorige nieuwsbrief, wer-
ken we samen met betaalpartner Mollie. U kunt 
nu rechtstreeks online betalen met Bancontact 
en iDEAL. Ook overschrijven is nog steeds mo-
gelijk. Betalen na levering gaat niet meer. Lees 
alles over het hoe en het waarom van Mollie in 
het blogartikel op www.ecopower.be/Mollie.


