Zonnepaneelinstallatie op de Groothandelsmarkt in Antwerpen in het
kader van het Circulair Zuid-project. De speciale lichtgewicht zonnepanelen worden verlijmd op de dakhuid om het dak minimaal te belasten. Zonder deze technologische innovatie hadden we op dit dak geen
zonnepanelen kunnen plaatsen!
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Algemene vergadering 2021
in een notendop

Dit jaar ontmoette Ecopower zijn
coöperanten twee keer online: tijdens
de gewone algemene vergadering
én tijdens de buitengewone algemene vergadering waar de nieuwe
statuten werden goedgekeurd. Een
kort verslag en wat deze statutenwijziging nu betekent, leest u in deze
PowerPost. Volgend jaar hopen we u
opnieuw talrijk – zowel digitaal als
fysiek – te verwelkomen!

Beknopt verslag algemene vergadering
Op zaterdag 10 april 2021 namen bijna 500 coöperanten deel aan de digitale algemene vergadering.
Ook de informatieve sessies vooraf waren een groot
succes: fijne interactie, inbreng van de coöperanten
en een gelegenheid om op al uw vragen over de
werking van Ecopower in te gaan.
2020 was een jaar met veel wind en veel zon. Dat
heeft het resultaat gunstig beïnvloed. Met 4% dividend, toevoeging aan de reserve en geen schulden
op lange termijn staat Ecopower financieel sterk.
We gingen over de kaap van 60.000 coöperanten
en bespaarden samen maar liefst 65.000 ton CO2.
Er zijn heel wat windprojecten in ontwikkeling, maar
het wordt steeds moeilijker om die naar de bouwfase
te krijgen. Voor zonnepanelen is er een versnelling
bezig. In 2020 installeerden we meer dan in 2019
en in 2021 staan er nog meer installaties op de
planning (zie ook verder). Met een investering in
het warmtenet op industriële restwarmte in Mortsel

en Edegem ontwikkelt Ecopower ook een nieuwe
tak in de investeringen. De pelletfabriek is dan wel
operationeel break-even in 2020, het blijft een
grote bezorgdheid om het resultaat te verbeteren.

Statutenwijziging: wat betekent dit
praktisch?
Maandag 19 april keurde de buitengewone algemene
vergadering de nieuwe statuten goed. U vindt alle
artikels van de statuten, met de nodige toelichting en het bijhorende intern reglement op www.
ecopower.be/statuten. De opvallendste praktische
veranderingen zetten we voor u op een rijtje.
De algemene vergadering vindt vanaf nu plaats op
de laatste zaterdag van april. De mogelijkheid om
digitaal uit te nodigen én digitaal te vergaderen
is opgenomen.
Vroeger stonden aandelen telkens voor een periode
van zes jaar vast. Nu kunnen aandelen vanaf het
derde boekjaar na aankoop op elk moment opgezegd worden. De opzeg wordt pas officieel nadat
de algemene vergadering de jaarrekening heeft
goedgekeurd van het boekjaar waarin de uittreding
werd aangevraagd. Het bestuursorgaan voert ook
een verplichte liquiditeitstest uit om financieel risico
te vermijden. Aandelen worden zonder uitzondering
- behalve bij een overlijden - terugbetaald in juni,
uiterlijk twee maanden na de algemene vergadering.

“Met de nieuwe statuten van Ecopower verandert er niets
fundamenteels aan de coöperatie en de werking. Wel hebben
we nu fris geformuleerde statuten die in overeenstemming
zijn met de nieuwe vennootschapswetgeving, waarbij het
coöperatieve karakter van Ecopower beter benoemd wordt.”
– Jim Williame, algemeen coördinator

Burgerenergiesamen zijn
we de energie van morgen

Naar aanleiding van Global Wind
Day op 15 juni voerden de Vlaamse
burgercoöperaties voor hernieuwbare energie actie om aandacht te
vragen voor lokaal eigendom in windenergie. De coöperatieve aanpak,
waarbij burgers mee eigenaar zijn
van windturbines, is dé manier om
lokale meerwaarde te creëren en te
zorgen dat de energietransitie niet
enkel duurzaam maar ook eerlijk en
democratisch is.

De campagne van alle leden van koepelfederatie
REScoop Vlaanderen wordt gevoerd vanuit de
nieuwe website www.burgerenergie.be en tijdens
acties in Turnhout (burgerenergie dankzij samenwerking), Eeklo (windenergie in burgerhanden) en
Oostende (burgereigendom in offshore windprojecten).
W E T H E POW E R E N
W W W. B U R G E R E N E R G I E . B E

Het platform burgerenergie.be, een initiatief van
REScoop Vlaanderen, is het onafhankelijke aanspreekpunt dat het belang van de burger in de
energietransitie centraal zet. De nieuwe site werd op
27 mei gelanceerd tijdens het event ‘We the Power:
burgerenergie in Vlaanderen’. Het event herbekijken?
Dat kan via www.ecopower.be/burgerenergie. Daar
vindt u ook de link naar de inspirerende documentaire van het outdoor merk Patagonia over community energy in Europa. REScoop.eu-voorzitter Dirk
Vansintjan is samen met de Molen van Rotselaar
en het verhaal van Ecopower één van de sterren
van de film.
Op burgerenergie.be staat het overzicht van alle
coöperaties die lid zijn van de koepelfederatie
REScoop Vlaanderen én hun coöperatieve projecten en dienstverlening. Zo vormen de Vlaamse

burgercoöperaties voor hernieuwbare energie één
aanspreekpunt voor burgers die mee aan de energietransitie willen werken.
W I N DW E E K E N D I N E E K L O : AC T I E VO O R W I N D E N E RGIE IN BU RGE R H A N DE N

Op 12 en 13 juni organiseerde de provincie
Oost-Vlaanderen een feest, samen met de uitbaters
van het Windlandschap in Eeklo waarin ook de
coöperatieve windturbine van Ecopower en Volterra
staat. Met een fietstocht en een zoektocht voor jong
en oud werd de voltooiing van het Windlandschap
in de kijker gezet.

Om aandacht te vragen voor windenergie in burgerhanden mochten alle bezoekers hun hand en hun naam
tekenen op onze coöperatieve windturbine.

Ecopower en Volterra vierden mee, maar plaatsten
ook een stevige kanttekening bij het windfeest.
In 2012 stonden er acht windturbines in Eeklo,
waarvan vijf coöperatieve. In 2021 staan er 22
windturbines waarvan drie in burgerhanden. Dit
ondanks het draagvlakmodel van de provincie dat
20% burgerparticipatie voorschrijft en dat van de
stad Eeklo dat 50% burgerparticipatie voorschrijft.
Ecopower is voorstander van de gecoördineerde
aanpak van de provincie Oost-Vlaanderen gebaseerd op een planproces en een draagvlakmodel, waarvoor onze coöperatieve turbine aan het
voetbalveld aan de basis lag. Dat leidde namelijk
tot het Windlandschap en heel wat bijkomende
productie van hernieuwbare energie. Wel betreuren
we dat er door deze aanpak coöperatieve turbines
verdwijnen en windturbines van grote bedrijven
bijkomen. Ecologisch gezien is het Windlandschap
absoluut een reden om te vieren. Maatschappelijk
gezien is het gebrek aan lokaal eigenaarschap een
gemiste kans.

Update projecten zo
bent u weer mee

ZON OP DE E COPOW E R-AGE N DA

In het kader van het Circulair Zuid-project plaatsen
we vier zonnepaneelinstallaties in Antwerpen Zuid.
De trekkersrol van Ecopower binnen de energiegroep Circulair Zuid loopt eind juni af. Na een reeks
overgangsworkshops en brainstormsessies nemen
de buurtbewoners de fakkel over. Nu is het aan hen
om de opbrengst van de zonnepanelen te besteden
aan duurzame buurtprojecten.
Ook in Kalmthout, Bornem en Kraainem is Ecopower
bezig met de uitvoering van zonnepaneelinstallaties.
Het overzicht van de investeringsprojecten van
Ecopower staat op www.ecopower.be/projecten.

A F S C H E I D VA N D R I E W I N D T U R B I N E S I N
EEKLO

Woensdag 2 juni 2021 werd de windturbine die
Ecopower in 2001 plaatste aan het voetbalveld in
Eeklo na 20 jaar trouwe dienst afgebroken. Het was
één van de allereerste windturbines in Vlaanderen.
EE N PRODUCTIE F LE V E N

In de 141.322 uur dat de windturbine aan
het voetbalveld draaide, produceerde ze
17.301.086 kWh lokale groene burgerstroom. Een mooie carrière ten dienste
van de coöperanten die de windstroom
thuis gebruiken!

De Enercon E40-turbine is nog in goede staat
om windstroom te produceren maar verdwijnt in
Eeklo omdat de vergunning niet verlengbaar is. De
reden daarvoor is dat ze buiten de concentratiezone valt die werd afgebakend door de provincie
Oost-Vlaanderen om het Windlandschap in Eeklo,
Maldegem en Kaprijke te realiseren.

Wat staat er in de tweede helft van het jaar nog
op de planning? Zowel de gemeente Wuustwezel
als de gemeente Alken stellen een aantal openbare daken ter beschikking voor het opwekken van
lokale hernieuwbare energie. Samen zijn de 487
zonnepanelen goed voor jaarlijks 165.000 kWh
groene stroom en een CO2-besparing van 57 ton.

“De ontwikkeling van nieuwe zonneprojecten gaat hard
bij Ecopower! We zijn verheugd dat steeds meer steden
en gemeenten resoluut de kaart van lokale hernieuwbare
energie trekken en daarbij kiezen voor een samenwerking
met burgercoöperaties. Op die manier creëren we maximale
lokale meerwaarde – ecologisch, financieel én sociaal –
en betrekken we meer burgers bij de energietransitie.”
– Els van Praet, projectverantwoordelijke

Ook aan de andere twee windturbines die sinds
2001 lokale burgerenergie produceren in Eeklo, was
de komende weken veel bedrijvigheid. Ze hebben
beide een defecte lager en worden gedemonteerd.
De onderdelen zijn verkocht en krijgen een nieuw
leven als reservestukken voor andere windprojecten.
Zo staan er dus drie coöperatieve windturbines
minder in Eeklo en Vlaanderen.
De turbine aan het voetbalveld, de Honderbundermolen, verdwijnt definitief. De turbines aan het
containerpark en de breekwerf, beter gekend als
de Leidijkmolen en de Verheylegatmolen, willen we
op termijn vervangen door een nieuwe, moderne
versie van de bestaande.
De kraan demonteert de wieken, de gondel en daarna
de mast. Dat moet heel
voorzichtig gebeuren,
om veiligheidsredenen
natuurlijk maar ook
omdat de windturbine
een tweede leven krijgt
in Litouwen.

Groene warmte

“Dankzij de studie van de Vlerick-studenten en de mening
van onze coöperanten en klanten verwerven we belangrijke
nieuwe inzichten. We gaan nu aan de slag met de resultaten
om onze fabriek, onze producten en verkoopvolumes te
verbeteren.” – Olivier Maere, coördinator groene warmte

Kwartaalprijzen

Onderzoek & verbetering

Voor de verkoop van pellets en briketten werkt
Ecopower vanaf nu met kwartaalprijzen in de webshop. Op die manier kunnen we beter inspelen op de
veranderende houtprijzen én op de verkoopvolumes
die sterk wisselen afhankelijk van het seizoen.
Concreet betekent dat dat u in de zomermaanden
uw voorraad groene warmte kunt aanvullen aan
gunstigere prijzen.

Ecopower blijft inzetten op het verbeteren van zijn productieproces,
de werking van de pelletfabriek, de kwaliteit van onze producten en
ons bereik op de afzetmarkt.

Voor het komende kwartaal - van 1 juni tot 1
september - worden de huidige verlaagde prijzen
behouden, hieronder vindt u een overzicht. Bestellen kan eenvoudig op www.ecopower.be/shop, we
leveren bij u thuis.

Twee studenten van Vlerick Business School voerden een marktonderzoek uit en analyseerden zowel de interne situatie als de externe
factoren die invloed hebben op de verkoop van groene warmte via onze
webshop, de verdeelpunten in België en Nederland en de groothandel.
In deze studie worden ook de resultaten van de enquête opgenomen
die Ecopower hield bij bestaande en potentiële eindklanten voor de
verkoop van pellets en briketten. We bedanken de deelnemers aan de
enquête en Stijn Bouwen en Jack Gilliot van harte voor hun bijdrages.

Pellets in zakjes
(€/pallet)

Pellets in bulk
(€/ton > 4 ton)

Briketten
(€/pallet)

Oude prijzen

284

284

340

Nieuwe prijzen

259

259

315

Nieuwe prijzen
voor coöperanten
& Ebem

249

249

305

Digitalisering & ICT
Ecopower stuurt voortaan de PowerPost zo veel
mogelijk digitaal. Hoe pakken we dat aan? We sturen
deze zomer een e-mail naar de coöperanten met de
vraag om hiermee akkoord te gaan. Op die manier
weten we zeker dat we het juiste e-mailadres hebben
en dat we niemand kwijtraken in het digitaliseringsproces. Wie dat echt wil, kan er nog voor kiezen om
de PowerPost thuis in de bus te krijgen. Krijgt u geen
e-mail van ons? Dan hebben we uw e-mailadres
niet en roepen we in de volgende PowerPost op om
het te bezorgen.
Ook het ICT-project vordert. Het meest zichtbare
voor de Ecopower-klanten zijn wellicht de nieuwe
facturen. Die zijn nog niet perfect. Ook bereiden
we ons, na de komst van de digitale meter, al voor
op de volgende wijzigingen in de markt. We vragen
u als klant begrip en vooral geduld in deze woelige
periode, waarin bovenal de klantendienst bergen
extra werk verzet. Onze focus blijft om voor u de
beste leverancier te blijven.

Ecopower-nieuws
Ecopower werft aan!
Twee vacatures bij Ecopower. Solliciteren voor beide vacatures kan
tot en met zondag 22 augustus via www.ecopower.be/vacatures.
Projectverantwoordelijke marktwerking - voltijds, Berchem
In een snel veranderend energielandschap zoeken we een medewerker die
de evoluties in de elektriciteitsmarkt mee implementeert bij Ecopower.
Denk aan nieuwe producten zoals het dynamisch tarief en aan flexibiliteit
en netevenwicht. Ook sta je in voor het beheer en de optimalisering van de
processen en contracten voor elektriciteit en certificaten. Je onderhoudt
de contacten met regulator, netbeheerder en collega’s in de markt.
Medewerker klantendienst - voltijds, Berchem
Het klantenbestand van Ecopower blijft groeien. We zoeken daarom
versterking voor de klantendienst. Als medewerker klantenbeheer en
-communicatie werk je mee aan alle aspecten van de klantendienst zoals
contracten, facturatie, aandeelhoudersbeheer, informatieverstrekking ...
V.U.: Margot Vingerhoedt, Posthoflei 3 bus 3, 2600 Berchem | Druk: De Wrikker cvba — 100% recyclagepapier met vegetale inkten

Relinde, bedankt voor alles
Op 19 april 2021 overleed Relinde Baeten, geboren op
9 januari 1959. Ze was sinds het prille begin in 1991
betrokken bij Ecopower en bleef tot aan het eind
communicatieverantwoordelijke en bestuurslid van
onze burgercoöperatie. Ecopower werd opgericht aan
de keukentafel van de Molen van Rotselaar, het duurzame cohousingproject waar Relinde woonde met haar
levenspartner Dirk Vansintjan.
Het ecologische en maatschappelijke engagement van
Relinde, professioneel en vrijwillig, ging veel verder dan
enkel Ecopower. Zij ging altijd 100%, of meer: bij de
studentenbeweging (Germania, ASR, STUC, Veto),
bij Agalev (de Groene Omroep, Bladgroen,
schepen van de gemeente Rotselaar), de
milieubeweging (Velt, Ecolife, BBL) en de
coöperatieve beweging (Coopkracht, De
Nationale Raad voor de Coöperatie).
We bedanken Relinde voor alles wat
ze voor Ecopower, voor de milieubeweging en voor de coöperatieve
beweging heeft betekend. We zetten
haar werk met trots verder en gaan
haar ontzettend missen. Veel sterkte
aan iedereen die haar heeft gekend, laat
ons er samen voor zorgen dat haar geloof in
een groenere, eerlijkere en menselijkere wereld
realiteit wordt.
Het bestuursorgaan bekijkt momenteel de vervanging
van Relinde in haar functie als bestuurslid. Margot
Vingerhoedt en Camille Meeus behartigen verder de
communicatie bij Ecopower.
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