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Ecopower cvba
Uitnodiging Algemene Vergadering 11 april 2015
Met deze PowerPost nodigen wij u uit voor de 
Algemene Vergadering van Ecopower cvba. Dit 
jaar vindt die plaats in Asse, op 10 minuten wan-
delen van het station en dicht bij onze nieuwe 
windturbines! Na de Algemene Vergadering is er 
een feestelijk namiddagprogramma. 
Alle coöperanten zijn welkom vanaf 9u30. We 
starten de vergadering om 10u00 stipt, en ein-
digen om 13u00. Kom tijdig voor de registratie.

Agenda Algemene Vergadering
0. Registratie stemgerechtigde coöperanten
1. Goedkeuring van de agenda
2. Werking 2014 en vooruitzicht 2015
3. Financiën 2014 en raming 2015
4. Verslag van de controlerende vennoten
5. Goedkeuring jaarrekening 2014, bestemming 
resultaat 2014, kwijting van de raad van bestuur
6. Statutenwijziging (zie verder)
7. Input van de AV
8. Varia
Afsluiting met een drankje en een hapje.

Kinderopvang: graag inschrijven
U kunt uw kinderen meebrengen naar de 
Algemene Vergadering. We voorzien kinder-
opvang voor kinderen van 5 tot 12 jaar, van 
9u30 tot 13u00. Hiervoor moet u wel vooraf 
inschrijven, met vermelding van hun leeftijd: 
info@ecopower.be of 03 287 37 79.

Praktisch
• Inschrijven is niet nodig. 
De jaarrekening kunt u 1 week vooraf toege-
stuurd krijgen op aanvraag: info@ecopower.be of 
03 287 37 79.
• Elke aandeelhouder heeft één stem op de AV. 
Wie niet aanwezig kan zijn, kan een volmacht 
geven aan iemand anders, door een schriftelijke 
verklaring mee te geven. U schrijft: ‘Ik, (naam en 
adres), geef volmacht aan (naam) om mij te ver-
tegenwoordigen op de algemene vergadering van 
Ecopower cvba op 11 april 2015.’ Elke aanwe-
zige persoon mag slechts één volmacht gebruiken 
op de AV.
• Plaats: CC Asse, Huinegem 4, Asse. Er is ook 
een ingang langs het Gemeenteplein 26.
• Op tien minuten wandelen van het station van 
Asse.
• Treinuren en wegbeschrijving op p. 4.

Namiddagprogramma
14u30u feest bij onze vier nieuwe windturbines, 
Assesteenweg Mollem.
• Stop met klagen van de Low Impact Man: een vro-
lijke stand-up show over energie en nog veel meer. 
Veel humor, veel concrete voorbeelden en tips.
• Korte toespraken
• Drankje.
Ook de inwoners van Asse worden uitgenodigd.

Statutenwijziging en verslag bijzondere Algemene Vergadering 6 oktober 2014

Vorig jaar, op de Algemene Vergadering van 12 april 2014 werd de voorgenomen statutenwijziging toegelicht. Op 6 oktober 
2014 had een bijzondere Algemene Vergadering plaats in Berchem. Op de agenda stond de statutenwijziging, met betrek-
king tot twee aspecten. 
- Inhoudelijke wijzigingen aan de artikelen 10 en 11, waar het doel van de wijziging erin bestaat om beide artikels in over-

eenstemming te brengen met de initiële bedoeling en met de realiteit van Ecopower, namelijk dat uittredingen mogelijk 
zijn per periode van zes jaar (artikel 10) en dat de aandelen geen recht geven op eventuele reserves (art. 11). 

- Redactionele wijzigingen aan sommige artikels. Het doel van deze kleine wijzigingen is om de artikels in overeenstemming 
te brengen met gewijzigde wetgeving en om de statuten beter leesbaar te maken. Deze wijzigingen hebben geen impact op 
de inhoudelijke betekenis. 

Er waren 43 stemgerechtigde aanwezigen. Voor een statutenwijziging moet ten minste de helft van het maatschappelijk 
kapitaal vertegenwoordigd zijn. De vergadering stelt vast dat dit niet het geval is. 
Deze statutenwijziging met dezelfde agenda wordt dus opnieuw geagendeerd op de Algemene Vergadering van 11 april 
2015. Die kan geldig beslissen over de statutenwijziging ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
De details van de voorgestelde wijzigingen kunnen worden opgevraagd. Opmerkingen en voorstellen krijgen we het liefst 
vooraf. 

Overal lees je wat er 
misloopt met ons 
financieel, economisch 
en politiek systeem. 
Toch staan er overal 
mensen op die zelf de 
handen uit de mouwen 
steken. Mensen die 
beseffen dat we nu de 
wereld van morgen 
maken en er geen tijd 
te verliezen valt. Steven 
Vromman brengt een 
verhaal over nieuwe 
helden en nieuwe 
mogelijkheden. Want 
het einde van de crisis 
begint in ons hoofd.
Veel humor en tips!



Eén van onze vier splinternieuwe windturbines in Asse. 
Foto Filip Temmerman.

Onder: houtsnippersopslag in de pelletsfabriek.

Werking 2014

Investeringen
2014 was voor Ecopower een bouwjaar. Er is ver-
der gebouwd aan de pelletsfabriek in Ham (Lim-
burg) en in de tweede helft van het jaar zijn de 
eerste houtpellets en briketten geproduceerd. Er 
is ook begonnen met de bouw van vier windtur-
bines in Asse (Vlaams Brabant). Er was dus geen 
bijkomende productiecapaciteit voor elektriciteit 
in 2014, maar met iets meer wind steeg de pro-
ductie ook een beetje.

Elektriciteitslevering
Ecopower leverde op 31 december 2014 aan 
40.818 coöperanten elektriciteit. Dat zijn 571 
klanten meer dan een jaar ervoor. Een minder 
sterke stijging dan de afgelopen jaren, omdat de 
instroom lager was. We leverden zoals voorheen 
elektriciteit van eigen productie, aangevuld met 
groene stroom van lokale producenten (zon, 
wind en één biogasinstallatie). Het levert ons 
een maximumscore op van Greenpeace voor het 
groenkarakter. Net zoals afgelopen jaren kregen 
we opnieuw de beste score voor klantentevreden-
heid op de indicator van de Vlaamse regulator 
VREG en bij Test-Aankoop.

Coöperantenavonden
In 9 avonden gespreid over het Vlaamse land 
werd een inzicht gegeven in de energiepolitiek 
van België. Enkele conclusies: graag snel duide-
lijkheid welke kerncentrales wanneer uit gebruik 
worden genomen. Onduidelijkheid hypothe-
keert nieuwe investeringen. De kost van CO2 
moet omhoog, waardoor gascentrales rendabeler 
worden dan steenkoolcentrales. Het potentieel 
van decentrale productie kan ingezet worden 
voor het evenwicht op het elektriciteitsnet. En 
er is nog veel mogelijk met structurele energiebe-
sparing, waardoor lagere vermogens nodig zijn. 
Er wordt ook ingegaan op de mogelijkheden van 
www.energieID.be. Een gratis tool voor de coö-
peranten.

Financieel
Op 31 december 2014 heeft Ecopower een kapi-
taal van 194.017 aandelen van 250 euro. Dat zijn 
702 aandelen meer dan een jaar eerder. Er zijn 
dan 48.004 aandeelhouders. 585 meer dan een 
jaar voordien. Er zijn geen langetermijnlenin-
gen. Er is wel een lening op minder dan een jaar, 
voor 1,8 miljoen euro. Het resultaat van 2014 is 
iets gunstiger dan de prognose. Er zijn 27 per-
soneelsleden of 25 voltijdsequivalenten in dienst 
bij Ecopower op 31 december 2014.



Evolutie van het aantal aandelen, aandeelhouders en aandelen per 
coöperant.

Europese projecten
Met Mecise, Mobilising European citizens 
to invest in sustainable energy begeleiden we 
gemeenten waar we (wind)projecten hebben 
én 1000 coöperanten om sneller, en op een 
betere manier te investeren in hernieuwbare 
energie, inclusief besparing.
In Nobel Grid testen we, samen met Ener-
gieID cvba, 2 apps om elektriciteitsverbruik 
en productie van hernieuwbare energie bij 
de eindklant beter op elkaar af te stemmen.

Prosumententarief
Vanaf 1 juli 2015 wordt het prosumententarief ingevoerd voor 
zonnepanelengebruikers. Dit is de -vergelijkbare- opvolger van 
de forfaitaire netvergoeding. Er is een rechtszaak hangende 
tegen het prosumententarief. In de volgende PowerPost krijgt u 
wellicht meer nieuws.
Informatie over het prosumententarief: 
www.vreg.be; zoek ‘prosumententarief ’ en kies het document 
met de veelgestelde vragen. 

Planning 2015
In de eerste helft van 2015 zal de pel-
letsfabriek naar de voorziene produc-
tie gaan van 20.000 ton houtpellets 
voor huisverwarming en tussen de 
5.000 en 10.000 ton briketten. Hier-
voor worden nog bijkomende opera-
toren aangeworven.
Tegen de algemene vergadering van 
11 april 2015 zullen de vier windtur-
bines in Asse helemaal in dienst ge-
nomen zijn. Op dit moment (maart 
2015) wordt er proefgedraaid.
In de tweede helft van 2015 zal het 
project in Beersel (2 windturbines van 
Ecopower) en in de haven van Gent 
(0,8 windturbine van Ecopower) gebouwd wor-
den. Dat is een uitbreiding van het bestaande 
park rond het Kluizendok. Er komt daarna, ver-
derop in het industrieterrein Rieme Noord, nog 
een uitbreiding voor dezelfde capaciteit.
Er zijn nog een reeks andere projecten voor 
windturbines waar Ecopower hard aan werkt, 
maar waar we – soms al een tijd – in de fase van 
de procedures zitten: Bilzen, Sint-Truiden en 
Mol. Verder zal op de terreinen van water-link in 
Ranst en Duffel/Rumst een vergunningsaanvraag 
gestart worden en start een project in Schoten. 

Ecopower is projectleider in een Europees project 
met de naam Mecise, voor lokale hernieuwbare 
energieproductie en rationeel energiegebruik. 
Dat project wordt in maart 2015 opgestart en 
loopt over 4 jaar. 
Ecopower neemt ook deel aan Nobel Grid, een 
Europees project dat gaat over slimme elektri-
citeitsnetwerken. Het project startte in januari 
2015 en loopt over 3,5 jaar (zie kader).

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Aandelen 1.485 2.733 4.245 9.896 15.659 21.784 27.515 38.145 53.043 82.621 118.245157.291186.553193.315194.017
Aandeelhouders 272 482 656 2.975 5.602 7.437 8.510 11.658 16.815 24.500 30.473 36.855 43.308 47.419 48.004
Aandelen per coöperant 5,5 5,7 6,5 3,3 2,8 2,9 3,2 3,3 3,2 3,4 3,9 4,3 4,3 4,1 4,0
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Prijs / kWh
Op 1 januari 2015 steeg de prijs naar 21 cent/kWh. De gestegen 
netkosten rekenen we door, gespreid over alle kWh van alle 
klanten. Eigenlijk kwamen we daarmee net boven de 21 cent 
uit, maar we hebben het in uw voordeel afgerond naar 21 cent. 

Windenergie eigen
56,8% (= 51.186 MWh)

Windenergie aankoop
18,4% (= 16.584 MWh)Waterkracht eigen

0,6% (= 531 MWh)

Waterkracht aankoop
0,5% (= 480 MWh)

Biomassa aankoop
6,0% (5.441 MWh)

Zonnecellen eigen
1,6% (1.460 MWh)

Zonnecellen aankoop
16,0% (14.457 MWh)

Herkomst van de groene stroom.



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. 

Investeer mee
In 2014-15 bouwden we 4 windturbines in Asse 
en later dit jaar 2 in Beersel/Sint-Pieters-Leeuw. 
Ook de uitbreiding van het windpark in het 
Kluizendok komt eraan. Alles samen gaat dit over 
een investering van meer dan 17,5 miljoen euro 
en groene stroom voor ruim 10.000 Ecopower-
huishoudens. Dat betekent dat er ruimte is voor 
bijkomende aandelen, nieuwe aandeelhouders, 
nieuwe klanten. Spreek gerust uw familie aan, 
buren en kennissen: het is een goed moment om 
in onze energievoorziening van de toekomst te 
investeren!
Lees het informatiedocument op onze website 
en participeer weloverwogen. Samenvatting op 
papier verkrijgbaar. 

Open deur pelletsfabriek
Een virtuele rondleiding vooraf, een presentatie 
en dan een echt bezoek aan de installaties van de 
fabriek in Ham. Dat bieden we aan op zaterdagen 
25 april, 23 mei en 13 juni, telkens van 10 tot 
12u. Inschrijven is nodig want de plaatsen zijn 
beperkt: via www.ecopower.be of 03 287 37 79.

Slim besparen x 2
Bij EnergieID kun je een account aanmaken en je 
verbruik registreren van elektriciteit, gas, water... 
Als u dat nog niet deed, raden we u aan om dat te 
doen en u lid te maken van de groep ‘Ecopower’. 

Deze registratie is gratis. Als extra optie kan je met 
een Flukso, een klein apparaatje dat je bij de meter 
bevestigt, automatisch meer details registreren. 
Er is een link mogelijk met EnergieID, zodat je 
altijd een mooi overzicht krijgt. De Flukso stuurt 
permanent alle gegevens door naar een website 
waarop je kunt inloggen en in ‘real time’ ziet wat er 
wordt verbruikt. Als er voldoende belangstelling 
is, organiseren we een samenaankoop. Prijs voor 
een standaardconfiguratie is 136 euro. Meld je 
aan op www.ecopower.be.

Groen verwarmd: pellets!
Koop nu uw pellets of houtbriketten voor de 
winter. Of tegen de voorjaarskoude. 
Pellets komen in bulk of per pallet. 
Palletten houtpellets = 65 zakken x 15 kg.
Pallet briketten = 100 pakken van 10 kg briketten.
De prijzen in 2015, inclusief btw en levering:
Pellets bulk: 275 euro voor 1 ton
Pellets in zakken: 296 euro voor 1 pallet
Briketten: 328 euro voor 1 pallet
Opgelet, er zijn kortingen als u grotere 
hoeveelheden bestelt. Zie www.ecopower.be. 

Snel! LED -25% in Limburg
Tot einde maart kan je inschrijven op een 
groepsaankoop van Bronsgroen cvba voor diverse 
LED-lampen, met een korting van 25%. 
Zie www.bronsgroen.be; LED-lampen.

Wegbeschrijving van het station van Asse 
naar de Algemene Vergadering. Heel 

eenvoudig: wandelen richting centrum, ingang 
Gemeenteplein 26. 

De wieken worden 
gehesen in Asse. Iedereen 

kan mee investeren.

Met de trein: resp. vanuit Brugge, Antwerpen, Hasselt.
Brugge   07:57  Antwerpen C. 08:09 Hasselt 07:30
Gent St.P.  08:23 Mechelen 08:34 Leuven 08:19
Brussel Z. 09:08 Brussel N. 08:57 Brussel N. 08:57
Asse  09:30 Asse 09:30 Asse 09:30
Vanuit Brussel-Zuid  of Brussel-Noord neemt iedereen de lokale trein 
richting Dendermonde. Informatie nmbs van 10 maart 2015.


