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Ecopower in vogelvlucht

Ecopower staat voor samen investeren in hernieuwbare
energie. Het bedrijf  ontwikkelt activiteiten voor drie
kerntaken.
Investeren in duurzame-energieprojecten, zoals
windturbines, kleine waterkracht, zonnecellen,
warmtekrachtkoppeling op biomassa, enz.
Mensen sensibiliseren voor rationeel energie-
gebruik en hernieuwbare energie: niet alleen de
coöperanten, maar ook ruimer.
Hernieuwbare energie leveren aan de coöperanten.
Sinds 2003 is Ecopower leverancier van groene
stroom in Vlaanderen.
Deze taken worden opgenomen binnen een
coöperatieve structuur. Die coöperatieve
identiteit is wezenlijk voor Ecopower.

Overzicht aandeelhouders en aandelen tot 2008.

Ecopower is een bedrijf  met een maatschappelijk
doel en met eind 2008 16.815 coöperanten die
zich achter dit idee scharen. Zij zijn mede-eigenaar
van de projecten, delen in de winst, kunnen
elektriciteit afnemen en hebben – onafhankelijk
van het aantal aandelen – allemaal één stem op de
jaarlijkse Algemene Vergadering. Daar hebben ze
ook een inbreng in het beleid van de coöperatie.

Tot nu toe investeerde Ecopower uitsluitend in
projecten in Vlaanderen. De energieprojecten die
door Ecopower werden gefinancierd bevinden
zich in Eeklo, Gent, Gistel, Rotselaar en Overijse.
Er staan ook projecten in de stellingen in
Aarschot, Hoegaarden, Harelbeke, Asse, Schelle,
Ninove... Investeringen buiten het Vlaamse gewest
gebeuren in samenwerking met een lokale
coöperatie.

Ecopower is erkend door de Nationale Raad voor
de Coöperatie, omdat de werking gebaseerd is op
internationaal erkende coöperatieve waarden (zie
verder). Ecopower heeft contact met coöperaties
in Vlaanderen, in Wallonië en in het buitenland
en probeert zich zo in een internationaal netwerk
in te passen.

Investeren in Ecopower
Coöperanten zijn mede-eigenaar
van de projecten van Ecopower.
 Een aandeel kost 250 euro en blijft
dezelfde waarde houden.

 Er zijn geen in- of  uitstapkosten.
 De aandelen staan in periodes van
zes jaar vast.

 Er is een verwacht dividend van 6%
(tot 170 euro vrij van roerende voorheffing).

 Alle aandeelhouders hebben 1 stem
in de algemene vergadering.

 Alle aandeelhouders krijgen de
nieuwsbrief  PowerPost.

 Aandeelhouders in Vlaanderen
kunnen elektriciteit afnemen.

Evolutie Ecopower cvba voor de afgelopen drie jaar.



In oktober 2008 vond er een open bestuursvergadering
plaats voor de coöperanten van Ecopower. Daar klonk
onder meer de vraag naar een rapportering aan de
Algemene Vergadering die verder gaat dan het louter
financiële. Een rapportering die ingaat op de ecologische,
maatschappelijke en economische component van de
werking - kernwaarden voor duurzaam ondernemen.
Nog in 2008 kreeg Ecopower de Grote Prijs voor
de Toekomstige Generaties van de Stichting voor de
Toekomstige Generaties.
Met dit jaarverslag over 2008 zetten we een stap
vooruit naar een duurzaamheidsrapportering over de
werking van Ecopower. Voor de drie taken van het
bedrijf  verkennen we telkens de drie dimensies.
Soms worden deze de triple bottom line genoemd:
people - planet - profit.

nodig. Vooral projecten met biomassa vereisen
een extra goede screening. In 2008 werden op
basis van discussies over projecten met biomassa
meer argumenten verzameld om een afweging te
maken, onder meer via de criteria die Triodos
Bank hanteert om al dan niet projecten te
financieren of  via afwegingen die Greenpeace
doet.

Er wordt ook gestreefd naar een evenwicht tussen
de verschillende types hernieuwbare energie. Er
kan bijvoorbeeld quasi-onbeperkt geïnvesteerd
worden in zonnecellen. Hier kiest Ecopower voor
de maatschappelijk en voor de coöperatie
interessantste projecten.

Drie doelstellingen, drie duurzaamheidsdimensies
in één coöperatief bedrijf

Investeren in hernieuwbare energie

 De ecologische dimensie

Eigen productie
De installaties van Ecopower produceren
uitsluitend hernieuwbare energie. Bij de afsluiting
van het boekjaar 2008 was Ecopower eigenaar of
mede-eigenaar van 7 windturbines, 2 water-
krachtcentrales, 1 installatie voor biomassa en 200
installaties met zonnecellen. Goed voor een totale
productie van 19.283 MWh per jaar.

Investeringscriteria
Voor alle projecten waarin wordt geïnvesteerd,
wordt het duurzaamheidsgehalte afgewogen. Ook
voor projecten met hernieuwbare energie is dat

De Grote Prijs voor de Toekomstige Generaties: Ecopower is laureaat.
Een staalkaart van de stakeholders op de foto: coöperanten, personeel,
controlerende vennoten, bestuurders en een delegatie van de stad Eeklo.

Overzicht projecten Ecopower



 De sociale en maatschappelijke
dimensie

Open lidmaatschap
Ecopower gaat er van uit dat energie een
gemeenschappelijk goed is, waarvan de winsten
ook ontsloten moeten worden voor zo veel
mogelijk mensen. De coöperatieve structuur leent
zich daar prima toe. De middelen die door de
coöperanten worden ingebracht om energie te
kunnen afnemen, worden samen met de winst
geherinvesteerd in nieuwe projecten. Ecopower
werd dus letterlijk groot gebracht door haar
coöperanten. Iedereen kan aandeelhouder worden
van Ecopower. Aandelen kosten 250 euro en staan
vast voor een periode van zes jaar.

Een coöperatief aandeel
De aandelen van Ecopower staan op naam. Het
is geen beursgenoteerd aandeel, is niet op virtuele
koersen gebaseerd en vertegenwoordigt een reële
mede-eigendom in de installaties van de
coöperatie.
In 2008 steeg het aantal aandeelhouders naar
53.043, met een gemiddelde van 3,2 aandelen per
persoon.

Betrekken coöperanten
Huidige en nieuwe coöperanten worden telkens
zo goed mogelijk bij de nieuwe projecten
betrokken. Ze krijgen informatie via PowerPost
en via de website, maar worden ook uitgenodigd
op de werf, bij de opening en nadien. Zoals in
2008 met een wandeling en fietstocht in Eeklo,
naar aanleiding van de Dag van de Wind of
vrijwilligerswerk aan de watermolen van
Schoonhoven.

Betrekken buurtbewoners
Bij het ontwikkelen van projecten worden ook de
buurtbewoners betrokken, vermits zij dagelijks te

maken krijgen met de projecten,
bv. met een windturbine. Dat
gebeurt bij de opmaak van het
project, zoals in Ninove, maar
ook later bij het openingsfeest
van een nieuw project.

Link met rationeel energie-
gebruik en kaderen in groter
energieverhaal
Telkens het mogelijk is zal
Ecopower de link leggen naar
acties voor rationeel energie-
gebruik. Mensen die betrokken
worden bij projecten met
hernieuwbare energie zullen

gemakkelijker aandacht hebben voor rationeel
energiegebruik. Elke investering wordt ook
gekaderd in een ruimer energieverhaal. Ecopower
verdedigt een netwerk van kleinschalige
energieproductie, dat maximaal ingevuld wordt
met hernieuwbare energie.

 De economische dimensie

Financieel
Ecopower heeft – na afschrijving – op dit moment
een totale investering van 8.961.233 euro.
De investering in projecten met hernieuwbare
energie was in 2008:
PV-installaties decentraal 974.376,61 euro
Watermolen Rotselaar 180.268,20 euro
Warmtebuffer WKK Eeklo 66.602,20 euro

Projecten in ontwikkeling
Er werd verder heel wat tijd gestopt in projecten
in in ontwikkeling.
Er werd ook gestart met de investeringen in de
watermolen in Schoonhoven en in mobiele
koolzaadpers.

Uitkering dividend
Ecopower is een erkende coöperatie, jaarlijks kan
maximaal 6% dividend worden uitgekeerd aan de
aandeelhouders. Het restant wordt toegevoegd aan
de eigen middelen en kan het volgend boekjaar
worden gebruikt om nieuwe projecten te
financieren. De beslissing tot dividenduitkering
wordt door de aandeelhouders genomen op de
jaarlijkse Algemene Vergadering.
In 2008 is er opnieuw ruimte voor het uitkeren
van een dividend van 6%.

Successen in 2008
en uitdagingen voor 2009

In 2008 werd de basis van het bedrijf  Ecopower
verder uitgebouwd. Het aantal coöperanten en het
aantal klanten is sterk gestegen en dat is
administratief  goed verwerkt. Na de structurering
van de administratie is er ook gewerkt aan de
uitbouw van en procedures voor de project-
ontwikkeling. Een aantal investeringen werden
gestart of  verder gezet.

Voor 2009 blijft het een grote uitdaging om
bijkomende projecten op te starten en te
realiseren. Er is nu een stabiele basis waardoor de
mogelijkheden heel ruim zijn.

Er zal ook verder gewerkt worden aan een kader
voor investeringen in biomassa.

Feest bij 1 jaar
windturbines
Kluizendok



Sensibiliseren voor rationeel energiegebruik (REG)
en voor hernieuwbare energie

 De ecologische dimensie

Initiatieven voor sensibilisatie
Het groenste kilowattuur is een bespaard kilowattuur.
Ecopower wil mensen dan ook zo veel mogelijk
hierover informeren en steunen. Om te
sensibiliseren voor rationeel energiegebruik
onderneemt Ecopower verschillende acties. Zo
worden op de website verschillende hyperlinks,
informatiebrochures en tips geplaatst om het
energiegebruik tot het strikt noodzakelijke te
beperken.

Dergelijke items krijgen ook regelmatig aandacht
in PowerPost. Een typerend voorbeeld hiervan is
PowerPost nr. 22 die volledig aan rationeel
energiegebruik gewijd werd. Je kon er zelf  mee
aan de slag om op een interactieve wijze na te
gaan waar en hoe je kunt besparen. Ook vanaf  de
eerste contacten met kandidaat-klanten wordt
vaak ‘dieper’ ingegaan op hun energie-gebruik en
raden we hen aan een kijkje te nemen op onze
website of  krijgen ze telefonisch enkele tips mee
om hun energieverbruik te beperken.

Initiatieven van de milieubeweging voor REG en
in verband met klimaat, krijgen een plaats op de
website en in de nieuwsbrief.

Eigen verbruik van energie
Naar aanleiding van de uitbreiding van het
kantoorgebouw - eigendom van Integra - in
Berchem werd onder impuls van Ecopower een
balansventilatie geïnstalleerd. Zo komt er frisse
lucht in het gebouw zonder dat er warmte verloren
gaat.  Er werd overigens ook nieuw superisolerend
glas in de ramen geplaatst. Ecopower neemt
telkens deel aan de DikkeTruiendag.

Bij de organisatie van evenementen (vb. algemene
vergadering, buurtbijeenkomsten, open bestuurs-
vergadering, enz.), stemt Ecopower plaats en
vergadertijdstippen af  op het openbaar vervoer.
Er is een ontmoedigingsbeleid voor autogebruik.
Ecopower heeft een bedrijfsfiets, wat het mogelijk
maakt om voor meer verplaatsingen de trein te
kiezen in plaats van de wagen.

Werknemers die voor het woon-werkverkeer
gebruik maken van het openbaar vervoer krijgen
hun abonnement volledig terugbetaald. Er is een
fietsvergoeding voor al wie fietst naar het werk.

Leveranciers, verbruiksgoederen
De tussentijdse facturen van onze coöperanten
kunnen per e-mail worden verstuurd. Dit laat toe
om kosten te besparen en om het papierverbruik
te beperken. Momenteel krijgen ongeveer de helft
van de klanten op die manier hun tussentijdse
factuur.

Voor drukwerk doet Ecopower een beroep op
De Wrikker, een cvba-drukkerij in Berchem die
drukt op gerecycleerd papier en met vegetale
inkten (zonder solventen dus). Het papier voor
kopieën en facturen is ook gerecycleerd.

In de Molen van Rotselaar drijft de Dijle een waterkrachtcentrale aan.
Achter deze gevel gaat de restauratie van het beschermde machinepark
van de oude maalderij schuil. De machines zijn beschermd en Ecopower
wil dit erfgoed tot zijn recht laten komen.
Er komt een bezoekerscentrum waar mensen kunnen kennismaken met
oude en moderne toepassingen van de waterkracht en met hernieuwbare
energie.



Voor catering (vb. koffie, thee, …) op kantoor en
tijdens evenementen wordt zo veel mogelijk een
beroep gedaan op biologische en/of  fairtrade
producten.

 De sociale en maatschappelijke
dimensie

Ondersteuning zonnepanelen
Ecopower stimuleert coöperanten met goed
geïsoleerde daken om zonnepanelen te installeren.
Elektriciteit die kort bij de verbruiker wordt
opgewekt, wordt immers rationeel gebruikt.
Coöperanten met zonnepanelen gebruiken
minder Ecopower-stroom, waardoor met
eenzelfde productiecapaciteit een groter aantal
huishoudens van groene stoom wordt voorzien.
Toch dringen we er bij onze coöperanten op aan
niet te véél panelen te plaatsen. Zo is er nog ruimte
voor besparing. Ook met groene stroom moet
duurzaam worden omgesprongen. Nog een reden
is dat de beschikbare subsidies op die manier zo
veel mogelijk gespreid worden.

Energiescenario
Ecopower wil het draagvlak voor hernieuwbare
energie versterken. Met de ontwikkeling van een
scenario voor de huishoudelijke verbruikers werd
aangetoond dat een realistische investering in
hernieuwbare energie het mogelijk maakt om
tegen 2023 alle huishoudelijke klanten op elk
moment te voorzien van energie uit hernieuwbare
bronnen.

 De economische dimensie

Stimuleren kleinverbruik
Ecopower heeft geen enkel financieel belang bij
het feit dat coöperanten veel verbruiken. Het is
omgekeerd: hoe minder de coöperanten
verbruiken, hoe meer coöperanten elektriciteit
kunnen afnemen en hoe beter de doelstelling
gerealiseerd wordt. Dat komt ook tot uiting in de
prijsstructuur: elke kilowattuur kost even veel en
er is geen abonnementsgeld. Wie niets verbruikt,
betaalt ook niets.
In 2008 lag het gemiddelde verbruik per
aangesloten adres op 3544 kWh/jaar. Hier zitten
een aantal bedrijven bij die het gemiddelde
omhoog trekken.

Successen in 2008
en uitdagingen voor 2009

Er zijn heel wat positieve reacties gekomen op de
PowerPost over energiebesparing. We merken ook
dat heel wat klanten/coöperanten hiermee bezig
zijn. Er zijn ook heel wat mensen die zonnecellen
hebben geplaatst. Ecopower heeft wellicht de helft
van alle huishoudens die zonnecellen hebben
geplaatst onder haar klanten. Toch zijn er nog heel
wat uitdagingen voor energiebesparing. Hier
kunnen verdere acties voor gebeuren: analyse,
praktische middelen en campagnes.
Het scenario voor decentrale productie is gebruikt
in heel wat presentaties. Dit kan nog verder
uitgewerkt  en politiek vertaald worden.

Algemene
Vergadering 2008:
een stemming in een
volle Brusselse aula.



Groene energie leveren aan coöperanten

en gasmarkt) Ecopower voor een laag verbruik
vaak als goedkoopste aangeeft, heeft te maken met
het feit dat er geen woekerwinst wordt
nagestreefd, een vaste prijs per kWh wordt
gehanteerd en geen abonnementskosten worden
aangerekend. De lage prijs is dus eerder een logisch
gevolg van ons beleid dan een bewuste keuze.

Successen in 2008
en uitdagingen voor 2009

Er zijn veel nieuwe klanten bijgekomen in 2008
en de wachtlijst groeit aan. Het is nu belangrijk
om ook steeds voldoende elektriciteit bij te vinden
om aan al deze klanten te kunnen leveren. Liefst
van eigen projecten, maar op korte termijn zal
ook gewerkt worden met aangekochte elektriciteit
van kleinere projecten in Vlaanderen.

 De ecologische dimensie

In 2008 publiceerde Greenpeace een nieuw
klassement van elektriciteitsleveranciers
(www.youvegotthepower.be). Het doel van
Greenpeace is dat zo veel mogelijk mensen
omschakelen naar groene elektriciteit, het liefst
bij een duurzame leverancier. Het klassement
wordt opgesteld op basis van een mix van criteria.
Zo houdt men rekening met de manier waarop
de elektriciteit wordt geproduceerd, de gedane
investeringen en de toekomstige investerings-
plannen.  Ecopower haalde de maximale score
van 100/100 en deelt daarmee de eerste plaats
met de coöperatie Wase Wind. (zie figuur
hiernaast).

 De sociale en maatschappelijke
dimensie

Voor de meeste mensen is het haalbaar om
aandeelhouder te worden van Ecopower.
Bovendien kunnen ze het vaak vrij snel
terugverdienen via een lagere elektriciteitsrekening.
Ecopower zoekt oplossingen voor mensen voor
wie dit bedrag toch een drempel vormt.

 De economische dimensie

Prijsverhoging op 1 oktober
Vanaf  1 oktober 2008 werd de prijs met 0,01
euro/kWh verhoogd, van 0,16 naar 0,17 euro/
kWh. Redenen hiervoor zijn algemeen: (1) Het is
niet de bedoeling dat elektriciteitlevering voor
Ecopower binnenkort verlieslatend wordt; (2) We
streven ernaar in de toekomst nieuwe projecten
voor duurzame energie te ontwikkelen. Een
hogere prijs creëert daar de kans toe, zonder dat
dit de jaarlijkse dividenduitkering in het gedrang
brengt; (3) we kopen een deel hernieuwbare
elektriciteit aan van kleinschalige projecten in
Vlaanderen en willen hen daarvoor de marktprijs
kunnen bieden en specifiek in 2008: (4) een
toename van de distributiekosten dwingt ons de
prijs met 0,01 euro/kWh te verhogen.
Desondanks blijven we voor velen veruit de
goedkoopste leverancier van elektriciteit.

Ecopower  streeft er niet naar om de goedkoopste
energieleverancier van Vlaanderen te zijn. Onze
doelstelling is groene stroom leveren aan een
billijke prijs. Dat de website www.vreg.be  (i.e.
Vlaamse reguleringsinstantie voor de elektriciteits-

Ecopower haalt de
topscore in de ranking
van Greenpeace.

Herkomst van de geleverde elektriciteit in 2008.



Verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering
van aandeelhouders op 11 april 2009

In overeenstemming met de bepalingen in de
vennootschappenwet brengen wij u verslag uit
over de activiteiten van onze vennootschap tijdens
het afgelopen boekjaar (periode van 1 januari 2008
tot en met 31 december 2008) en onderwerpen
we de door ons opgestelde jaarrekening 2008 aan
uw goedkeuring.

1. Jaarrekening 2008
In 2008 werd er bijkomend geïnvesteerd in
decentrale productie met zonnecellen: 79
installaties. Er werd  ook verder gewerkt aan de
restauratie van de historische machines in de
molen van Rotselaar.
Bij de warmtekrachtkoppeling in Eeklo wordt een
warmtebuffer bijgeplaatst.
Tijdens het afgelopen boekjaar heeft de ven-
nootschap geïnvesteerd in:

boeking van de nodige voorzieningen sluit het
boekjaar af  met een winst voor belasting van
1.585.830,43 euro.
De cashflow bedroeg 6.587.050,55 euro.

2. Belangrijke gebeurtenissen na
afsluiting van de jaarrekening 2008
en toekomstverwachtingen
Eind 2008 is er een voorraad van 8.385 groene-
stroomcertificaten. Een deel daarvan moeten
ingeleverd worden als quotum (4,9% van de
geleverde elektriciteit). De overige zijn allemaal
verkocht begin 2009. Er zijn eind 2008 ruim 2000
toekomstige klanten op de wachtlijst voor
overschakeling.
Verder zijn er geen belangrijke gebeurtenissen na
het afsluiten van het boekjaar die het getrouwe beeld
van de jaarrekening 2008 kunnen beïnvloeden.

3. Omstandigheden die de
ontwikkeling van de vennootschap
aanzienlijk kunnen beïnvloeden na
31 december 2008
Het klantenbestand van Ecopower stijgt relatief
sterk, terwijl de investeringen voorlopig niet
kunnen volgen. Voor klanten wordt een wachtlijst
van 6 maanden aangehouden. Zo is er een
verwachte stijging van het klantenbestand in 2009
met 6000 klanten.

4. Onderzoek en ontwikkeling
Er wordt verder geïnvesteerd in onderzoek en
ontwikkeling voor biomassa. In 2009 zal de pers
voor plantenolie klaar zijn. De bedoeling is om
lokaal geproduceerde plantenolie te gebruiken.
Er wordt ook deelgenomen aan verschillende
onderzoeksprojecten met de Karel De Grote
Hogeschool in Antwerpen, de KAHO St. Lieven
in Gent en de Hogeschool Kortrijk.

5. Bijkantoren
De vennootschap heeft geen bijkantoren.

6. Risicobeheersing
De vennootschap heeft tijdens het afgelopen
boekjaar geen gebruik gemaakt van financiële
instrumenten en heeft geen activa die uitgedrukt
zijn in niet-euro-munten (geen wisselrisico).
Gezien de eigen aard en de activiteiten van de
vennootschap zijn er geen belangrijke risico’s te
melden zoals bedoeld in artikel 96-8°.

PV-installaties decentraal 974.376,61 euro
Watermolen Rotselaar 180.268,20 euro
Warmtebuffer WKK Eeklo 66.602,20 euro
Kantoormateriaal en -uitrusting 5.068,70 euro

Er werden in 2008 voor 1.076.280,79 euro
afschrijvingen geboekt.
De vennootschap heeft tijdens het afgelopen
boekjaar een omzet gerealiseerd van 9.989.829,25
euro.
Belangrijke elementen die dit resultaat beïnvloe-
den: het klantenbestand is gestegen van 9.589 naar
13.951 klanten en het windaanbod was in 2008
opnieuw zeer behoorlijk.
Er zijn 13 personeelsleden bij Ecopower. De
personeelskosten in 2008 waren voor in totaal
601.852,50 euro.
Het financiële resultaat bedraagt 408.943,03 euro.
Daarvan zijn 123.087,02 euro subsidies. Na
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7. Bestemming van het resultaat
van het afgelopen boekjaar
De jaarlijkse algemene vergadering van aandeel-
houders van 2008 over het boekjaar 2007 keurde
een dividendvoorziening goed van 485.044,93
euro. Op een zeer beperkt bedrag na (enkele
aandeelhouders waarvan adres en rekening-
nummer niet bekend zijn) werd dit volledig
uitgekeerd.
Voor het boekjaar 2008 stellen wij u voor om de
winst van het boekjaar de volgende bestemming
te geven (in euro):
Winst van het boekjaar  1.469.937,53
Toevoeging aan wettelijke reserves 73.496,87
Toevoeging aan beschikbare reserves714.949,24
Vergoeding kapitaal 2008 (6%)  681.491,42

8. Bijeenroeping van de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders
Wij stellen u voor, zoals statutair voorzien, de
algemene vergadering te houden op 11 april 2009
om 14.15u.
uur met het oog op de goedkeuring van de
jaarrekening 2008.
1. Werkingsverslag 2008.
2. Financieel resultaat 2008.
3. Verslag controlerende vennoten.
4. Goedkeuring van de jaarrekening 2008,
resultaatverwerking en kwijting van de Raad
van Bestuur.
5. Planning en begroting 2009.
6. Varia.
Met algemeenheid van stemmen wordt dit verslag
goedgekeurd en door de aanwezigen ondertekend.

Berchem, 10 maart 2009

Relinde Baeten
Karel Derveaux
Jim Williame
Kristof  Deprez
Dirk Vansintjan

Coöperatieve kenmerken

Internationaal worden aan coöperaties zeven kenmerkende
eigenschappen toegedicht.

Open en vrijwillig lidmaatschap
Een kenmerk van coöperaties is het ‘open en vrijwillig
lidmaatschap’. Wie toetreedt tot Ecopower, koopt een aandeel en
wordt zo mede-eigenaar van de projecten.

Democratische controle
Ook transparantie is een kenmerk van coöperatief  ondernemen.
Bij Ecopower heeft iedereen één stem in de Algemene Vergadering,
ongeacht het aantal aandelen. Kleine investeerders hebben dus
precies evenveel in de pap te brokken als grote. De controlerende
vennoten volgen het bedrijf  nog nauwer op en rapporteren
daarover aan de Algemene Vergadering. Voor de financiële controle
schakelen ze een externe controleur in.

Economische participatie
Alle aandeelhouders van Ecopower vormen samen het bedrijf.
Zij zijn mede-eigenaar van de windturbines, de waterkracht-
centrales, de zonnepanelen en de warmtekrachtkoppeling op
biomassa waarin we investeren. De participatie gebeurt door het
kopen van een coöperatief  aandeel, maar ook door alle andere
manieren waarop je je betrokken toont bij de coöperatie. Door
energie te besparen bijvoorbeeld, of  door een ambassadeur voor
hernieuwbare energie te zijn, door tevreden te zijn met een
dividend dat de toekomst van het bedrijf  niet in het gedrang brengt.

Autonomie en onafhankelijkheid
Ecopower bewaart haar onafhankelijkheid. Ook wanneer de
coöperatie samenwerkt met partners - met de overheid
bijvoorbeeld, of  zoals in het windproject aan het Kluizendok in
Gent met een ander bedrijf.

Onderwijs, vorming en informatieverstrekking
Typisch aan coöperatieve vennootschappen is dat zij investeren
in de vorming van hun ‘leden’, hun aandeelhouders. Ecopower
heeft een nieuwsbrief  en betrekt ook op diverse andere manieren
de coöperanten bij de werking.

Samenwerking tussen coöperaties
Ecopower streeft naar samenwerking met andere coöperatieve
vennootschappen. Dat gebeurt in Vlaanderen met BeauVent en
in Wallonië met Vents d’Houyet, Emissions Zéro en Energie 2030.
Maar ook Europees wordt samenwerking gezocht. In eerste fase
werd samengewerkt met Enercoop in Frankrijk. Er wordt verder
gewerkt aan een internationeel netwerk. Buiten de energiesector
werkt Ecopower ook samen met andere coöperaties binnen
Coopkracht en is er een participatie in Oxfam Wereldwinkels.

Aandacht voor de gemeenschap
Door te kiezen voor hernieuwbare energie en rationeel
energiegebruik en door het coöperatieve gedachtegoed uit te
dragen wil Ecopower bijdragen tot de economie van de toekomst.



ECOPOWER CVBA, Rotselaar.

1. BALANS NA WINSTVERDELING.

ACTIVA. Codes 31/12/2008

VASTE ACTIVA 20/29 8.966.751,02

I OPRICHTINGSKOSTEN 20

II IMMATERIELE VASTE ACTIVA 21

III MATERIELE VASTE ACTIVA 22/27 8.961.233,10
A. Terreinen en gebouwen 22 533.552,80
B. Installaties, machines en uitrusting 23 8.158.129,91
C. Meubilair en rollend materieel 24 14.924,46
D. Leasing en soortgelijke rechten 25
E. Overige materiele vaste activa 26
F. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27 254.625,93

IV FINANCIELE VASTE ACTIVA 28 5.517,92
A. Verbonden ondernemingen 280/1

1. Deelnemingen 280
2. Vorderingen 281

B. Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding 282/3
bestaat
1. Deelnemingen 282
2. Vorderingen 283

C. Andere financiële vaste activa 284/8 5.517,92
1. Aandelen 284 5.000,00
2. Vorderingen en borgtochten in contanten 285/8 517,92

V VORDERINGEN OP MEER DAN EEN JAAR 29
A. Handelsvorderingen 290
B. Overige vorderingen 291

VLOTTENDE ACTIVA 30/58 14.736.622,69

VI VOORRADEN EN BESTELLINGEN IN UITVOERING 3 256.170,98
A. Voorraden 30/36 256.170,98

1. Grond- en hulpstoffen 30/31 22.371,60
2. Goederen in bewerking 32
3. Gereed produkt 33
4. Handelsgoederen 34 233.799,38
5. Onroerende goederen bestemd voor verkoop 35
6. Vooruitbetalingen 36

B. Bestellingen in uitvoering 37

VII VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR 40/41 5.769.935,74
A. Handelsvorderingen 40 5.467.207,51
B. Overige vorderingen 41 302.728,23

VIII GELDBELEGGINGEN 50/53 7.600.000,00
A. Eigen aandelen 50
B. Overige beleggingen 51/53 7.600.000,00

IX LIQUIDE MIDDELEN 54/58 1.044.997,07

X OVERLOPENDE REKENINGEN 490/1 65.518,90

TOTAAL DER ACTIVA 20/58 23.703.373,71



ECOPOWER CVBA, Rotselaar.

PASSIVA Codes 31/12/2008

EIGEN VERMOGEN  10/15 16.785.745,68

I KAPITAAL 10 13.261.500,00
A. Geplaatst kapitaal 100 13.261.500,00
B. Niet opgevraagd kapitaal (-) 101

II UITGIFTEPREMIES 11

III HERWAARDERINGSMEERWAARDEN 12

IV RESERVES 13 2.948.002,45
A. Wettelijke reserve 130 254.855,84
B. Onbeschikbare reserves 131

1. Voor eigen aandelen 1310
2. Andere 1311

C. Belastingvrije reserves 132 37.500,00
D. Beschikbare reserves 133 2.655.646,61

V OVERGEDRAGEN WINST 140
OVERGEDRAGEN VERLIES (-) 141

VI KAPITAALSUBSIDIES 15 576.243,23

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN 16 296.720,22

VII A. Voorzieningen voor risico's en kosten 16 296.720,22
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 160
2. Belastingen 161
3. Grote herstellings- en onderhoudswerken 162
4. Overige risico's en kosten 163/9

B. Uitgestelde belastingen 168 296.720,22

SCHULDEN 17/49 6.620.907,81

VIII SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 17
A. Financiële schulden 170/4

1. Achtergestelde leningen 170
2. Niet achtergestelde obligatieleningen 171
3. Leasingschulden en soortgelijke rechten 172
4. Kredietinstellingen 173
5. Overige leningen 174

B. Handelsschulden 175
1. Leveranciers 1750
2. Te betalen wissels 1751

C. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 176
D. Overige schulden 178/9

IX SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR 42/48 6.487.274,48
A. Schulden > 1 jaar, die vervallen < 1 jaar 42
B. Financiële schulden 43 31.914,00

1. Kredietinstellingen 430/8 31.914,00
2. Overige leningen 439

C. Handelsschulden 44 5.544.341,50
1. Leveranciers 440/4 5.544.341,50
2. Te betalen wissels 441

D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 46
E. Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en soc.lasten 45 228.296,19

1. Belastingen 450/3 159.743,11
2. Bezoldigingen en sociale lasten 454/9 68.553,08

F. Overige schulden 47/48 682.722,79

X OVERLOPENDE REKENINGEN 492/3 133.633,33

TOTAAL DER PASSIVA  10/49 23.703.373,71



ECOPOWER CVBA, Rotselaar.

1. RESULTATENREKENING OVER 2008

Codes 2008

I BEDRIJFSOPBRENGSTEN 70/74 10.020.602,68

A. Omzet 70 9.989.829,25
B. Wijziging in de voorraad goederen in bewerking, 71

gereed produkt en in de bestellingen in uitvoering
(toename +, afname -)

C. Geproduceerde vaste activa 72
D. Andere bedrijfsopbrengsten 74 30.773,43

II BEDRIJFSKOSTEN 60/64 8.843.648,91

A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 60 6.776.819,40
1. Aankopen 600/8 6.589.263,67
2. Wijziging in de voorraad (toename-, afname +) 609 187.555,73

B. Diensten en diverse goederen 61 349.072,69
C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 601.852,50
D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtings- 630 1.076.280,79

kosten, op immateriele en materiele vaste activa
E. Waardeverminderingen op voorraden, best. in uitvoering 631/4 37.057,95

en handelsvorderingen (toevoeging +, terugneming -)
F. Voorziening voor risico's en kosten 635/7

(toevoeging +, bestedingen en terugneming -)
G. Andere bedrijfskosten 640/8 2.565,58
H. Als herstruktureringskosten geactiveerde bedrijfskosten 649

III BEDRIJFSWINST 70/64 1.176.953,77
BEDRIJFSVERLIES 64/70

IV FINANCIELE OPBRENGSTEN 75 410.940,49

A. Opbrengsten uit financiële vaste activa 750
B. Opbrengsten uit vlottende activa 751 277.695,31
C. Andere financiële opbrengsten 752/9 133.245,18

V FINANCIELE KOSTEN 65 1.997,46

A. Kosten van schulden 650
B. Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan 651

bedoeld onder II.E (toevoeging +, terugname -)
C. Andere finaciele kosten 652/9 1.997,46

VI WINST UIT DE GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING  70/65 1.585.896,80
VOOR BELASTING
VERLIES UIT DE GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING 65/70
VOOR BELASTING



ECOPOWER CVBA, Rotselaar.

2. RESULTATENREKENING OVER 2007 (vervolg).

Codes 2008

VI WINST UIT DE GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING  70/65 1.585.896,80
VOOR BELASTING
VERLIES UIT DE GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING 65/70
VOOR BELASTING

VII UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN 76

A. Terugneming van afschrijvingen en waardeverminderingen 760
op immateriële en materiële vaste activa

B. Terugneming van waardeverminderingen op financiële 761
vaste activa

C. Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke 762
risico's en kosten

D. Meerwaarde bij de realisatie van vaste activa 763
E. Andere uitzonderlijke opbrengsten 764/9

VIII UITZONDERLIJKE KOSTEN 66 66,37

A. Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op 660
oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa

B. Waardeverminderingen op financiële vaste activa 661
C. Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten 662

(toevoeging +, bestedingen -)
D. Minderwaarde bij de realisatie van vaste activa 663 66,37
E. Andere uitzonderlijke kosten 664/8
F. Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke 669

kosten

IX WINST VOOR BELASTING 70/66 1.585.830,43
VERLIES VOOR BELASTING 66/70

IX bis A. Onttrekking aan de uitgestelde belastingen 780 41.837,28
B. Overboeking naar de uitgestelde belastingen 680

X BELASTINGEN OP HET RESULTAAT 67/77 157.730,18

A. Belastingen 670/3 157.730,18
B. Regularisering van belastingen en terugneming van 77

voorzieningen voor belastingen

XI WINST VAN HET BOEKJAAR 70/67 1.469.937,53
VERLIES VAN HET BOEKJAAR 67/70

XII ONTTREKKING AAN DE BELASTINGVRIJE RESERVES 789
OVERBOEKING NAAR DE BELASTINGVRIJE RESERVES 689

XIII TE BESTEMMEN WINST VAN HET BOEKJAAR 70/68 1.469.937,53
TE VERWERKEN VERLIES VAN HET BOEKJAAR 68/70



ECOPOWER CVBA, Rotselaar.

3. RESULTAATVERWERKING OVER 2008.

Codes 2008

A. TE BESTEMMEN WINST VAN HET BOEKJAAR 70/69 1.469.937,53
TE VERWERKEN VERLIES VAN HET BOEKJAAR 69/70

1. Te bestemmen winst van het boekjaar 70/68 1.469.937,53
Te verwerken verlies van het boekjaar 68/70

2. Overgedragen winst van het vorige boekjaar 790
Overgedragen verlies van het vorige boekjaar 690

B. ONTTREKKING AAN HET EIGEN VERMOGEN 791/2

1. aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies 791
2. aan de reserves 792

C. TOEVOEGING AAN HET EIGEN VERMOGEN 691/2 788.446,11

1. aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies 692
2. aan de wettelijke reserve 6920 73.496,88
3. aan de overige reserves 6921 714.949,23

D. OVER TE DRAGEN RESULTAAT 7/693

1. Over te dragen winst 693
2. Over te dragen verlies 793

E. TUSSENKOMST VAN DE VENNOTEN IN HET VERLIES 794

F. UIT TE KEREN WINST 694/6 681.491,42

1. Vergoeding van het kapitaal 694 681.491,42
2. Bestuurders of zaakvoerders 695
3. Andere rechthebbenden 696







Verslag van de controlerende vennoten over het werkingsjaar 2008  

van Ecopower cvba 

Berchem, 18/3/2009 
 
 
De controlerende vennoten, Luc Motmans, Frédéric Haghebaert en Piet Coussens, hebben op 18 
maart 2009 hun controleopdracht uitgeoefend op het kantoor van Ecopower te Berchem.  
  
De financiële controle werd uitgevoerd door de accountant A&T (voorheen Cartabel), aangesteld 
door de Raad van Bestuur. Wij verwijzen naar het verslag van deze accountant voor het 
resultaat van het financiële onderdeel van onze controleopdracht; het verslag was nog niet 
beschikbaar op het moment van onze controle. Daarnaast hebben wij op enkele punten 
bijkomende uitleg gevraagd over de voorgelegde jaarrekening.  
 
Naast de financiële controle hebben wij ons op basis van gesprekken met twee bestuurders een 
beeld kunnen vormen van de actuele werking van de vennootschap. Daarbij werden de verbeter-
punten uit ons verslag van vorig jaar getoetst aan de huidige situatie en werden een aantal 
nieuwe aandachtspunten besproken. 
 
De gesprekken hebben zich dit jaar gefocust op de volgende punten : 

• Ecopower heeft in 2008 een goed jaar gehad met veel wind, dus goede 
productieopbrengsten. 

• De hoeveelheid cash geld is nog sterk gegroeid t.o.v. vorig jaar. Dat is vooral het gevolg 
van het toenemende aantal vennoten, de winst uit de elektriciteitsproductie, en uit het 
feit dat er weinig nieuwe projecten konden worden opgestart. 

• Bij de afsluiting van het jaar 2007 hebben de controlerende vennoten aangedrongen op 
het versneld opstarten van nieuwe projecten, bijvoorbeeld door het aanwerven van 
personeel. Dit is in 2008 doorgevoerd, waardoor Ecopower vanaf mei 2009 16 
personeelsleden zal hebben. Bij de nieuwkomers zijn ook projectverantwoordelijken 
aangeworven, één einde 2008, en één voorjaar 2009. Projecten ontwikkelen blijft echter 
een langdurig proces, waardoor de gewenste ontwikkeling trager verloopt dan verhoopt.  

• De investeringen in 2008 in terreinen en elektriciteitsproductie beliep ruim 1.221.247,01 
euro, waarvan het overgrote deel in fotovoltaïsche panelen, als gevolg van de in 2006-
2007 ondernomen acties 

• De grote hoeveelheid cash is in 2008 zoals voorheen ondergebracht in veilige en ethisch 
verantwoorde spaar- en termijnrekeningen bij Triodos. Deze belegging is niet getroffen 
door de bancaire crisis, naar veiligheid noch naar opbrengst. Het is evenwel wenselijk dit 
geld zo snel mogelijk te investeren in projecten. 

• De vraag van coöperanten om elektriciteit af te nemen is in 2008 nog steeds in hoge 
mate beantwoord door de aankoop van groene energie bij (kleine) producenten. Hiervoor 
baseert Ecopower zich op de prijs van de beurs, hetgeen de kostprijs over die termijnen 
bekend en beheersbaar maakt. 

• Door de groei is de bedrijfsvoering formeler georganiseerd. Na de administratieve 
stroomlijning in 2007 zijn in 2008 ook procedures uitgeschreven voor de 
projectontwikkeling. Daarnaast kwam er ook een scheiding tussen de algemene 
beleidsvoering in de Raad van Bestuur en de opvolging van projecten. 

• In oktober 2008 vond een open bestuursvergadering plaats, met een financiële 
tussenstand, en met een overzicht van de ontwikkelingen van de projecten. Hiermee is 
onder meer een antwoord gegeven op de vraag van vorig jaar van de controlerende 
vennoten naar meer transparantie.  

• In 2008 nam Ecopower de optie om te participeren in andere coöperaties voor 
hernieuwbare energie in Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk. Deze participaties hebben tot 
doel om deze initiatieven te helpen opstarten. In de beginperiode is Ecopower ook op een 
dergelijke manier gestart. Wij kunnen ons vinden in een dergelijke filosofie, op 
voorwaarde dat de risico’s beheerst blijven. De beperkte omvang van de deelnemingen 
baart ons in dat opzicht geen zorgen. 

 



Naar aanleiding van onze controleopdracht vragen wij aan de Raad van Bestuur om de volgende 
aandachtspunten prioriteit te geven in 2009. 

 

• Zoals voor 2007 geldt voor 2008 dat het jammer is dat niet meer projecten sneller 
opgestart zijn. De Raad van Bestuur en het personeel zijn zich daar uiteraard van bewust, 
maar we herhalen hier graag dat dit een permanent aandachtspunt is. 

• De aanbeveling van vorig jaar om de coöperatieve aspecten van Ecopower onder de 
aandacht te brengen en te houden, blijven geldig.  

o Voor de transparantie van Ecopower is tijdens de open bestuursvergadering in 
oktober gepleit voor een duurzaamheidsrapportering in bijvoorbeeld het jaarverslag, 
en op de website. Dit idee wordt door de Raad van Bestuur ter harte genomen.  

o Voor de vorming van haar coöperanten waarderen wij de inspanningen die 
Ecopower levert om via Power Post, website, en andere wegen, advies en inspiratie 
te bieden rond energiezuinig gedrag en dito technieken. Deze inspanningen blijven in 
de toekomst nodig, en mogen ook buiten de coöperatie aan bod komen. 

o Voor de democratische deelname van de coöperanten was de open 
bestuursvergadering van oktober een stap vooruit, net als de informatie- en 
discussieavonden van 2007. De vraag van gemotiveerde coöperanten naar discussies 
of werkgroepen rond specifieke aspecten zou het best aangemoedigd worden, en 
beantwoord met gepaste initiatieven. Wij denken hierbij onder meer aan de ethische 
aspecten van de ontwikkeling van biomassa, een materie waar de Raad van Bestuur 
genuanceerd en zeer voorzichtig mee omgaat. In dergelijke materie zou de Raad van 
Bestuur haar inzichten kunnen toetsen bij coöperanten, gezien dit standpunt nog zal 
evolueren. 

o Voor de economische participatie van aandeelhouders in een coöperatie is 
Ecopower op dit ogenblik een voorbeeldbedrijf. Niettemin is het mogelijk dat dit 
negatief evolueert bij de verdere toename van de aandeelhouders. Wij vragen aan 
de Raad van Bestuur na te denken over en waakzaam te blijven voor eventuele 
ongewenste ontwikkelingen op langere termijn. 

 
Naar ons oordeel voldoen de aanwezige controlesystemen voor het dekken van de interne  
bedrijfsrisico’s en zijn ze op maat van de huidige bedrijvigheid van de vennootschap. De Raad 
van Bestuur slaagt er goed in om Ecopower zijn maatschappelijke rol en ambities te laten ver-
vullen en tegelijk een gezonde, wat terughoudende, bedrijfsvoering te realiseren. 
Als controlerende vennoten kunnen wij zonder voorbehoud het voorstel steunen om ook voor 
2008 een dividend van 6 % uit te keren. Dit dividend vergt 46% van de in 2008 gerealiseerde 
winst na belastingen, zodat de andere 54% aan de reserves toegevoegd wordt. 
 
Wij geven derhalve een gunstig advies voor de kwijting van de Raad van Bestuur. Het is ook dit 
jaar gepast om het personeel en de bestuurders te bedanken voor hun flexibiliteit en doorzet-
tingsvermogen om Ecopower uit te bouwen tot wat de coöperanten ervan verwachten: een zeer 
gezond bedrijf met een maatschappelijke ambitie en menselijke waarden volgens het People, 
Planet, Profit-principe. 
 
 
 
 
 
dr. ir. Piet Coussens Luc Motmans  Fréderic Haghebaert 
Moriaanstraat 167 Safranenbergstraat 21  Zilverberklaan 15 
9050 Ledeberg 3001 Heverlee  9032 Wondelgem 



Een breed palet: wie is betrokken bij Ecopower?

De stakeholders of  ‘belanghebbenden’ zijn alle
personen, ondernemingen en/of  organisaties die
betrokken zijn bij Ecopower. Wie zijn ze en hoe
verhoudt het bedrijf  zich daarmee?

De coöperanten en de klanten
In 2008 werd voor het eerst een open
bestuursvergadering georganiseerd, waarop 50
aanwezigen waren.
Coöperanten werden ook uitgenodigd voor de
Dag van de Wind, met een energierondleiding
langs de projecten in Eeklo op 15 juni. Ongeveer
60 coöperanten namen hieraan deel. Op 14 juni
meldden 10 coöperanten zich als vrijwilliger om
voorbereidend werk te doen in de Molen van
Schoonhoven te Aarschot: een rechtstreekse
betrokkenheid.
Een belangrijk kanaal voor coöperanten is
PowerPost. In 2008 verschenen 3 edities.
Coöperanten reageren sterk op PowerPost. Na elke
verzending komen er bijkomende vragen of  komen
er reacties op oproepen. Eén voorbeeld: in het
voorjaar werd op de website en via PowerPost 21
opgeroepen om de petitie van Cooperatives Europe
te ondertekenen – petitie die ervoor zorgen moest
dat op Europees vlak de coöperatie als bedrijfsvorm
niet onder vuur zou komen te liggen. Dit heeft
geleid tot een flukse toename van het aantal
ondertekenaars uit België, voor het overgrote deel
coöperant van Ecopower.
Ecopower heeft geen callcenter. Alle vragen
worden beantwoord door eigen personeel. Op die
manier houdt het bedrijf  rechtstreeks voeling met
de klanten-coöperanten  en komen mogelijke
knelpunten sneller aan de oppervlakte.

Het personeel
Er was in 2008 één personeelsvergadering. Er is
veel informele en directe communicatie omdat
iedereen in een landschapsbureau zit. Daarnaast
is er ook een aparte ‘projectvergadering’ in het
leven geroepen. Hierop zijn alle
projectverantwoordelijken aanwezig. Deze
vergadering komt ongeveer 10 keer per jaar samen.

Ecopower streeft naar duurzame tewerkstelling
voor haar werknemers, waar ruimte is voor
flexibiliteit, autonomie en kwaliteit. Zo werd een
“charter” ontwikkeld met daarin enkele punten
die Ecopower haar werknemers wil garanderen:
een flexibele werkomgeving, een beperkte
loonspanning tussen werknemers van 3, ruimte
om te experimenteren, enz.

Bewoners uit de omgeving van de projecten
Ecopower licht de impact van projecten uitgebreid
toe voor de buurtbewoners.
In Ninove was er in 2008 een informatieavond
op 26 juni en een op 15 september over het
windproject op het industrieterrein.

De milieu- en noord-zuidbeweging
Met de milieubeweging of  met de noord-
zuidbeweging is er geen structureel overleg, maar
het blijven belangrijke stakeholders. Hun
standpunten worden opgevolgd via hun
nieuwsbrieven en websites. Af  en toe is er contact,
soms naar aanleiding van concrete vragen.
Initiatieven van ngo’s die aansluiten bij de werking
van Ecopower krijgen een plaats op de website
of  in PowerPost.

De coöperatieve beweging
Ecopower is actief  in Coopkracht, het
overlegplatform voor mens- en milieuvriendelijke
coöperaties. Er waren in 2008 drie Coopkracht-
themacafés over deugdelijk bestuur in coöperaties,
over hoe je coöperatieve principes verankert in
bij groei en over systeemdenken.
Ecopower volgt ook de commissie Communicatie
van de Nationale Raad voor de Coöperatie. In
2008 kwam die 6 keer samen. Ecopower werkt
mee aan de NRC-Nieuwsbrief. In 2008 verscheen
die 3 keer.
Bestuurders van Ecopower hebben verder zowel
bij beginnende coöperatieve HE-initiatieven in
Wallonië en Frankrijk als op diverse hogescholen
en universiteiten getuigd over de coöperatieve
praktijk.

De overheid
ODE-Vlaanderen neemt de woordvoerders- en
lobbyrol voor de sector van de hernieuwbare
energie op.
Ecopower rapporteert en legt verantwoording af
aan de Vreg, de Vlaamse reguleringsinstantie voor
de elektriciteits- en gasmarkt.

De samenleving
Ecopower streeft transparantie na over haar
werking en haar doelstellingen.
De investeringen in en energie-opbrengsten van
de projecten worden gepubliceerd op de website.
Geregeld verschijnen er tips voor rationeel
energiegebruik. Alle edities van PowerPost zijn
via de website te consulteren. De website van
Ecopower kreeg in 2008 400.000 bezoekers.



Ecopower cvba
Statiestraat 164
2600 Berchem
tel. 03 287 37 79
fax. 03 287 37 71
info@ecopower.be
001-2280557-66
www.ecopower.be
BE-0445.389.356
RPR Leuven

Bij de foto vooraan: warmtebuffer WKK Eeklo

Er staat een warmtebuffer bij de warmtekrachtkoppelingsinstallatie in Eeklo.
Deze WKK levert warmte aan de gebouwen van de stedelijke administratie
en produceert tegelijk elektriciteit die op het net wordt gezet.
Een dergelijke installatie rendeert uiteraard het best als alle geproduceerde
warmte nuttig gebruikt wordt. Door de opgewekte warmte te bufferen in
een opslagtank met water, kan het rendement aanzienlijk verbeteren.
Zo is er ook de mogelijkeid om flexibel te produceren, op momenten waarop
dat financieel het interessantste is.
De WKK in Eeklo draait op koolzaadolie. De warmte zal in 2009 ook worden
geleverd aan de nabijgelegen Kringwinkel.

Op de foto ziet u rechts het buffervat dat nog geïsoleerd moet worden.
Er kan tot een week warmte opgeslagen worden.
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