
In de prijzen
REScoop: radicale vernieuwer
De Standaard en de Sociale Innovatiefabriek ver-
zamelden radicale en positieve oplossingen voor 
een betere en duurzame wereld. Een jury onder 
leiding van Otto-Jan Ham koos de 10 radicaalste 
inzendingen. REScoop is genomineerd, de koepel 
van hernieuwbare-energiecoöperaties, waarvan 
ook Ecopower lid is. www.radicalevernieuwers.be
Ecopower kreeg de P-NUTS Mooiste Coöperatie Award
P-NUTS Awards is de Nederlandse 
voorlopers- en publieksprijs die jaar-
lijks wordt uitgereikt aan lokale, duur-
zame energie-initiatieven. Ecopower was 
de enige buitenlandse winnaar, met de 
Mooiste Coöperatie Award. Daan Creu-
pelandt (midden) nam de trofee in ont-
vangst. www.p-nuts.nu
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Zomeractie pellets!
Bestel nu uw pellets. Want tot 31 juli zijn er ver-
laagde prijzen. Nu bestellen betekent geen extra 
werk, alleen voordelen!
Bestelling palletten van 65 zakjes (975 kg). 
1 pallet: 291 euro
2 palletten: 285 euro
3 of > palletten: 268 euro
Bestelling bulk 
Tot 2 ton: 275 euro
2-3 ton: 270 euro
3-4 ton: 265 euro
> 4 ton: 260 euro
Prijzen inclusief transport en btw. 
Vanaf 1 augustus gaat de prijs omhoog: 
voor palletten : + 5 euro. Voor bulk: + 10 euro.   
Opendeurdagen pelletsfabriek Ham
Op 4 juli – 22 augustus – 26 september van 10 
tot 12u: opendeurdagen in de pelletsfabriek, met 
voorrang voor coöperanten. Een presentatie en 
dan een bezoek aan de installaties van de fabriek 
in Ham. 
Inschrijven via 03 287 37 79 of www.ecopower.be.  
Stockeren pellets
Onze pellets willen we decentraal aanbieden, over 
heel Vlaanderen. U kunt helpen. 
Gezocht:
•	 Pellethandelaars, verkopers en installateurs 

van pelletketels… die pellets willen verko-
pen;

•	 Locaties om palletten te stockeren. Ten min-
ste 26 palletten van 120 x 80 cm, eventueel 
twee hoog gestapeld. Afgesloten locatie, goed 
toegankelijk voor een grote vrachtwagen, sta-
biele en stevige ondergrond;

•	 Coöperanten die hun leveranciers willen 
vragen of ze ook de Ecopowerpellets willen 
verkopen.

Graag aanmelden bij info@ecopower.be.   
22 en 23 augustus: 
Molenfeesten in Rotselaar
Welkom op deze gezellige opendeurdag, zaterdag 
vanaf 14u en zondag vanaf 12u! Hier stond de 
wieg van Ecopower en de watermolen herbergt 
onze grootste waterkrachtcentrale. De organise-
rende bewoners zijn blij met vrijwillige handen. 
Zie www.molenvanrotselaar.be. Vrijwilligers 
kunnen zich melden: info@molenvanrotselaar.be

Facturen via e-mail
Tussentijdse facturen sturen we graag via e-mail. Dat bespaart uw coöpe-
ratie werk, tijd en papier. Stuur een mailtje naar info@ecopower.be als u 
dat ook wilt. Dank!

Uitkering dividend
Het dividend voor het jaar 2014 wordt uitgekeerd in de loop van juni 
2015: 3%. Waar van toepassing, is roerende voorheffing afgehouden. 
Bedrijven kunnen die afhouding boeken als recupereerbare voorhef-
fing. Voor particulieren is er een vrijstelling van roerende voorheffing 
tot 190 euro dividend. Ze moeten niets aangeven aan de belasting, 
behalve als via verschillende erkende coöperaties meer dan 190 euro 
vrijstelling werd bekomen. 

Zo ziet Kobe uit Asse onze vier windturbines. 
Een succesvolle tekenactie, georganiseerd door de gemeente 
bij de feestelijke opening van het windpark op 11 april. 



Er zijn 216 coöperanten aanwezig, 18 gaven een 
volmacht. Er zijn dus 234 stemmen. Relinde 
Baeten wordt aangesteld als gespreksleider. De 
agenda wordt goedgekeurd. 

Werking 2014 en vooruitzicht 2015
De bouw van vier windturbines in Asse startte. 
Er was de eerste productie in de pelletsfabriek. 
De kwaliteit van de pellets is van in het begin 
goed en is op korte termijn van de beste kwali-
teit. 300 ton eigen pellets werden geleverd. 
Voor 2015 staat er heel wat op stapel: 2 windtur-
bines in Beersel. En in de Gentse haven komen er 
in totaal 8 windturbines bij, waarvan 20% voor 
Ecopower. 

Alle aandeelhouders zijn rechtstreeks mede-       
eigenaar van de installaties. Dat zorgt voor 
een aandeelhoudersmeerwaarde, met in goede 
jaren een dividend van maximaal 6%. Maar 
ook voor gebruikersmeerwaarde: coöperanten 
kunnen lokale groene stroom aan kostprijs af-
nemen. En alle bijkomend kapitaal en klanten 
zorgen echt voor extra hernieuwbare energie.

Met iets meer wind dan een jaar voordien werd 
er in 2014 53.176.859 kWh elektriciteit gepro-
duceerd, of 59% van wat we leveren. 
We zagen een btw-verlaging voor huishoudelijke 
klanten, met nadien een stijging van de distri-
butiekosten. Ecopower levert aan 1,43% van de 
Vlaamse huishoudens. We doen het voorbeeldig 
met een gemiddeld verbruik van 2.036 kWh/
jaar. Huishoudens zonder zonnepanelen ver-
bruiken 2.882 kWh/jaar. Met de introductie van 
EnergieID bij de coöperanten willen we dit nog 
versterken. Ecopower kreeg een Europees project 
goedgekeurd over energiebesparing bij coöperan-
ten en is deelnemer in een project over slimme 
elektriciteitsnetwerken. 

Ecopower kreeg de maximale score van Green-
peace voor het groene karakter van onze elektri-
citeit en voor ons investeringsbeleid. Bij de Vreg 
is Ecopower de leverancier met het minste klach-
ten per 5.000 klanten. 

Financiën 2014 en raming 2015
Met 585 nieuwe coöperanten sluiten we 2014 af 
met in totaal 48.004 coöperanten, met gemid-
deld 4 aandelen per coöperant.
Er kwamen 702 nieuwe aandelen bij. Dat is voor 
175.500 euro vers kapitaal. Dat brengt het ge-
heel op 194.017 aandelen of een kapitaal van 
48.504.250 euro. 
In 2014 werd bijkomend 11 miljoen euro geïn-
vesteerd in de houtpelletsfabriek en in de windtur-
bines van Asse. De afschrijvingen bedroegen 3,5 
miljoen euro. Alle coöperanten samen bezitten 
voor 50 miljoen euro aan productie-installaties. 
De omzet bedroeg 24.413.828 euro, vooral van 
de verkoop van de elektriciteit. De verkoop van 
certificaten bracht 6 miljoen euro op (andere 
opbrengsten). Samen met kleinere opbrengsten 
bracht dit de totale opbrengsten op 31.036.243 
euro. De kosten zijn vooral die van de elektrici-
teitslevering (o.m. distributie), afschrijvingen en 
lonen. Samen met de aankoop van certificaten en 
kleinere kosten komt het totaal op 29.335.926 
euro. De winst is dus 1.700.317 euro. De raad 
van bestuur stelt voor om 3% dividend uit te 
keren en de rest toe te kennen aan de reserves: 
85.016 euro als wettelijke reserve; 167.353 euro 
naar de overige reserves. 
De prognose voor 2015 is dat zowel kosten als 
winsten zullen stijgen tegenover 2014, met o.m. 
het project Asse erbij en meer werkuren in de 
pelletsfabriek. 

Verslag controlerende vennoten
Er waren diverse vergaderingen met het bestuur. 
Er is altijd open en transparant gecommuni-
ceerd. De interne organisatie werd aangepast, 
communicatiekanalen werden uitgebouwd. Dit 
kan nog verder ontwikkelen. Met nog windtur-
bines in de pijplijn kunnen we uitkijken naar een 
grotere productie. De verkoop van pellets moet 
na de opstart extra aandacht krijgen. 

Antwoorden op gestelde vragen
Om pellets te kunnen kopen, moet je coöpe-
rant zijn. De pellets en briketten zitten in poly-
ethyleen-folie. Op dit ogenblik is dit de minst 
slechte verpakking. Het transport van de pellets 
gebeurt door een transportfirma die rijdt met 
fossiele brandstof. Voor de bulklevering is er nog 
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verbetering mogelijk, daar wordt aan gewerkt. 
De schors als restproduct wordt verkocht aan 
een buurbedrijf dat er strooisel voor de tuin van 
maakt. Er wordt een toename van het aantal pel-
letsgebruikers verwacht. Ecopower heeft de am-
bitie om een kwalitatief product uit een rendabe-
le fabriek te leveren. In de toekomst kunnen we 
wellicht coöperanten begeleiden bij de keuze van 
hun pelletskachel. Het potentieel bij de huidige 
coöperanten (20% stookt nog met stookolie) zal 
worden onderzocht. 
Een volledige energiebalans van de pelletsfabriek 
is niet gemaakt. Wel komt het hout van dichtbij 
en wordt het verbruik van de fabriek gemoni-
tord. Het energieverbruik bij de productie staat 
voor 5% van de energiewaarde in de pellets.
De distributiekosten worden veel meer verhaald 
op particulieren dan op bedrijven. Hier zijn geen 
objectieve normen voor. Ecopower volgt verga-
deringen over de prijszetting maar heeft slechts 
beperkt invloed.
De data van klanten worden zeer terughoudend 
beheerd. Voor dataveiligheid bij windturbines 
zijn we afhankelijk van de leveranciers. 
De groenestroomcertificaten staan voor zes mil-
joen euro inkomsten (deels aankoop en verkoop). 
Is Ecopower voorbereid op een eventuele instor-
ting van de markt? De groenestroomcertificaten 
voor windturbines zijn gegarandeerd aan een 
minimum waarde. Als er nieuwe beleidsmaat-
regelen ontstaan, zullen we ons daaraan moeten 
aanpassen.
Het is niet de keuze van Ecopower om met bank-
leningen te werken – ook niet bij lage rentes – als 
investeren met eigen kapitaal mogelijk is. Dat is 
immers het doel van onze coöperatie. Voor Asse 
hebben we wel een lening aangegaan, in een for-
mule van geleidelijke afbouw naarmate er nieuwe 
aandelen bijkomen. Dat zal naar schatting vijf 
jaar duren. In Asse zetten we gerichte werving op.
Voor nieuwe aandeelhouders is 20 aandelen het 
maximum. Er zijn – historisch – nog coöperan-
ten met meer aandelen. 
Hoe meer aandeelhouders er zijn, hoe meer er na 
zes jaar kunnen uitstappen. De evolutie is niet 
verontrustend. We hadden wel wat meer nieu-
we aandeelhouders verwacht in 2014. Aandelen 
kunnen niet worden verhandeld tussen coöpe-
ranten. Wie vragen heeft, kan Ecopower contac-
teren.
Behalve de 5% winstbestemming naar de wet-
telijke reserve is het voorstel om 10% extra aan 
de reserve toe te kennen. Een reserve is belang-
rijk bij een groeiende onderneming. De waarde 
van het aandeel is altijd 250 euro, bij in- en uit-
treding. Aandelen staan vast in periodes van zes 
jaar. Dit is altijd zo gecommuniceerd. Dit geeft 

stabiliteit aan het bedrijf en dat is goed voor alle 
coöperanten. 
Ecopower mag wat meer publiciteit maken, maar 
niet agressief zoals anderen soms doen. 

Stemmingen
Goedkeuring van het verslag: 
232 stemmen voor, 0 tegen, 2 onthoudingen.
Kwijting van de bestuurders: 
232 stemmen voor, 0 tegen, 2 onthoudingen
Vastlegging van het dividend: 
232 stemmen voor, 1 tegen, 1 onthouding. 

Statutenwijziging
De statutenwijziging kan niet worden gestemd 
omdat de notaris van in het begin van de pro-
cedure betrokken wil zijn. Daarom worden de 
vijf voorgestelde aanpassingen die niet indruisen 
tegen de statuten, maar ze verfijnen, opgenomen 
in het huishoudelijk reglement. 
Ecopower investeert in hernieuwbare energie en ra-
tioneel energiegebruik. 
Gegevens van coöperanten worden digitaal bewaard. 
Coöperanten kunnen uitstappen na elke periode 
van zes jaar. 
De leden van de raad van bestuur en de controle-
rende vennoten kunnen maximaal drie aaneenslui-
tende termijnen uitoefenen. 
Intreden en uittreden is altijd aan 250 euro: hier-
over wordt apart gestemd. Dit wordt goedge-
keurd met 6 tegenstemmen. 
De andere 4 punten worden goedgekeurd met 4 
tegenstemmen en 1 onthouding. Het aangepaste 
huishoudelijk reglement komt op de website. 

Input
Als voorbereiding op MECISE, het Europese pro-
ject waarbij energiebesparende maatregelen wor-
den uitgevoerd bij coöperanten, is er een korte 
peiling om drempels en stimulansen voor huis-
houdens op te lijsten. 

Prosumententarief vanaf 1 juli 2015
Vanaf 1 juli moet Ecopower een prosumententarief doorrekenen. 
Dat wordt berekend op basis van het vermogen van de omvormer 
van de productie-installatie en betaald door de gebruiker ervan. De 
regulator Vreg keurde dit goed (www.vreg.be, zoek prosumenten-
tarief ). Er loopt nog een juridische procedure die dit aanrekenen 
niet opschort. De aanrekening gebeurt vanaf de voorschotfacturen 
voor de maand juli. Er volgt nog een individuele communicatie. 
Ook coöperanten die zonnepanelen van Ecopower gebruiken, be-
talen het prosumententarief. Deze klanten blijven voordeel hebben 
van de installatie. 
Geen gratis kWh vanaf 2016
Al wie klant is op 1 april 2015, krijgt bij de eerste afrekening vanaf 
mei 2015 de gratis kWh (100/ingeschreven bewoner + 100). Dit is 
de laatste keer. Vanaf 2016 zijn de gratis kWh afgeschaft.
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Ecopower cvba werft aan: 

Voltijds financieel verantwoordelijke
Als financieel verantwoordelijke sta je in voor het 
uitstippelen van een deugdelijk financieel beleid. Je 
verzorgt de opmaak van de begroting en de budgetten. 
Je analyseert de financiële processen en doet waar nodig 
voorstellen tot verbetering. Je verzorgt de naleving van de 
fiscale regelgeving en maakt de kasplanning op. 
Je ondersteunt de projectverantwoordelijken waar nodig 
bij het financiële beheer van de projecten.
Je werkt in deze functie intern nauw samen met de 
verantwoordelijke voor de boekhouding en met de 
projectverantwoordelijken. Je pleegt regelmatig overleg met 
de coördinatoren van projectteam en van klantendienst.
Extern dirigeer je de communicatie met onze partners: 
revisoren, notarissen, banken, ...
Je staat tot slot ook in voor alle rapportering inzake 
financieel beheer: opmaak van analyses, balansen, 
financiële overzichten, jaarrekening,... 
Dit is een nieuwe, uitdagende functie in een dynamisch, 
stabiel en groeiend bedrijf met veel ruimte voor eigen 
initiatief.

Wie ben jij?
•	 Je bent master in een financiële of economische richting, 

of gelijkwaardig door ervaring, bijvoorbeeld als 
accountant, controller of financieel verantwoordelijke; 

•	 Je werkt nauwkeurig en punctueel; 
•	 Je bent analytisch sterk onderlegd en maakt gemakkelijk 

het onderscheid tussen bijzaak en hoofdzaak; 
•	 Je bent ondernemend en hebt strategisch inzicht;
•	 Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands, 

zowel mondeling als schriftelijk; kennis van het Frans 
en het Engels is een pluspunt;

•	 Je werkt vlot met pc; 
•	 Ervaring met financiële rapportering en analyses is een 

pluspunt;
•	 Bijkomende vaardigheden kunnen een troef zijn: 

commercieel talent, aankoop/verkoop, opvolging 
markten, …

•	 Affiniteit met de thema’s die Ecopower hoog in het 
vaandel draagt, is een troef!

Voltijds administratief medewerker klantenbeheer
Als lid van het team sta je samen met je collega’s in voor 
een vriendelijke en warme benadering van elke vraag van 
de klanten. Dat een klant zich goed voelt bij elk contact 
is wat telt. Zo draag je mee de waarden uit van Ecopower.
Je fungeert samen met je collega’s als aanspreekpunt 
voor (potentiële) klanten en voor onze coöperanten. 
Je staat mee in voor de volledige klantenadministratie. 
Dit betekent onder meer het beheer van contracten, de 
klantenfacturatie, het aandeelhoudersregister, … Daarbij 
pleeg je ook overleg met de verschillende marktpartijen: 
(Vreg, netbeheerders, andere leveranciers, …).
Voor deze functie werk je op een werkplek die goed 
bereikbaar is met het openbaar vervoer; vlak bij het station 
van Antwerpen-Berchem.

Wie ben jij?
•	 Je hebt een bachelordiploma of bent gelijkwaardig 

door ervaring; 
•	 Je bent een administratief talent met zin voor 

organisatie en met affiniteit voor cijfers;
•	 Je bent klantgericht en communiceert altijd correct 

en vriendelijk;
•	 Je werkt gestructureerd en nauwkeurig; 
•	 Complexere uitdagingen schrikken je niet af en je 

behoudt makkelijk het overzicht;
•	 Je bent een teamspeler;
•	 Je leert graag nieuwe dingen bij;
•	 Je bent sterk communicatief onderlegd in het 

Nederlands zowel mondeling als schriftelijk, kennis 
van het Frans en/of het Engels is een pluspunt;

•	 Je werkt vlot met de computer;
•	 Je bent in staat geconcentreerd te werken in een 

landschapskantoor.
•	 Affiniteit met de thema’s die Ecopower hoog in het 

vaandel draagt is een troef!

Interesse? 
Bezorg ons ten laatste op vrijdag 14 augustus 2015 jouw cv en motivatiebrief. 

Het liefst via vacature.ecopower.be of e-mail naar personeel@ecopower.be t.a.v. Bart Colman, 
HR-verantwoordelijke. In de loop van de maand september krijgen alle kandidaten een bericht. 

Wie in aanmerking komt, zal daarbij uitgenodigd worden voor een gesprek.  

Ons aanbod
•	 Een fijne werkplek en een collegiale sfeer in een bedrijf met een belangrijk maatschappelijk 

relevant doel. 
•	 Je krijgt de kans om je verder te ontwikkelen.
•	 Ecopower streeft naar een goed evenwicht tussen werk en privé. 
•	 We bieden je een aantrekkelijk salaris met extralegale voordelen: groepsverzekering, 

terugbetaling woon-werkverkeer...
•	 Ecopower zet zich actief in om gelijke kansen en diversiteit te bevorderen. Jouw kwaliteiten 

zijn dan ook belangrijker dan leeftijd, geslacht, handicap, geaardheid of afkomst.


