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Ecopower in vogelvlucht

Overzicht aandeelhouders en aandelen tot 2009.

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.

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.

Ecopower is een bedrijf  met een maatschappe-
lijk doel en met eind 2009 24.500 aandeelhouders
of  coöperanten die zich achter deze 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.
Ecopower is erkend door de
Nationale Raad voor de
Coöperatie, omdat de werking
gebaseerd is op internationaal
erkende coöperatieve waarden.
Ecopower heeft haar kantoor in
Berchem bij Antwerpen. Hier is het
ope ra t ionee l
hart van de
onderneming.
Bestuurders en
personeelsleden
buigen er zich over de dagelijkse activiteiten en
proberen er de drie kerntaken tot uitvoering te
brengen. Er is ook een beperkt kantoor in
Rotselaar in het molengebouw, boven de turbine.

Ecopower investeert in projecten in het Vlaamse
Gewest. De energieprojecten die door Ecopower
werden gefinancierd bevinden zich in Eeklo, Gent,
Gistel, Rotselaar, Overijse, Aarschot en met
zonnecellen in bijna elke Vlaamse gemeente.
Er staan ook projecten in de stellingen in
Hoegaarden, Harelbeke, Gent, Asse, Schelle,
Ninove, Mol... Investeringen buiten het Vlaamse
gewest gebeuren enkel als het in samenwerking is
met een lokale coöperatie. Op verschillende
plaatsen in Wallonië is er een concrete
samenwerking.
Ecopower heeft contact met andere coöperaties
in Vlaanderen, in Wallonië en in het buitenland
en probeert zich zo in een internationaal netwerk
in te passen.
Ook voor het sensibiliseren voor rationeel
energiegebruik en voor het leveren van elektriciteit
is het Vlaamse gewest het werkgebied.



Drie doelstellingen, drie duurzaamheidsdimensies
in één coöperatief bedrijf

Overzicht projecten Ecopower.

Duurzaam ondernemen kan je beoordelen op basis van de sociale, ecologische en
economische component. Dit wordt vaak omschreven met de drie P’s: people, planet,
profit.
In 2008 kreeg Ecopower de Grote Prijs voor de Toekomstige Generaties van de
Stichting voor de Toekomstige Generaties. Daarmee worden initiatieven gelauwerd die
op een succesvolle manier duurzame en sociale ontwikkeling in België beogen.
Voor Ecopower mag dit geen toevallig engagement zijn. We bekijken hoe Ecopower in
haar beleid gestalte geeft aan duurzaam ondernemen.

Investeren in hernieuwbare energie

����� De ecologische dimensie

Eigen productie
De installaties van Ecopower produceren
uitsluitend hernieuwbare energie. Eind 2009 was
Ecopower eigenaar of  mede-eigenaar van 15
windturbines, 3 waterkrachtcentrales, 1 installatie
voor biomassa en 225 installaties met zonnecellen.
Goed voor een totale productie van 16.951 MWh
per jaar. Dat is minder dan in 2008 omdat 2009
een minder goed windjaar was.

Investeringscriteria
Voor alle projecten waarin wordt geïnvesteerd,
wordt het duurzaamheidsgehalte afgewogen. Ook
voor projecten met hernieuwbare energie is dat
nodig. In de praktijk blijkt vooral voor projecten
met biomassa een goede screening van projecten
noodzakelijk. Daarom werd in 2009 een seminarie
georganiseerd. Hiermee werd afgebakend wat we
niet willen doen, maar werden ook openingen
gevonden voor wat wel mogelijk is.
Er wordt ook gestreefd naar een evenwicht tussen
de verschillende types hernieuwbare energie. Er
kan bijvoorbeeld vrijwel onbeperkt geïnvesteerd
worden in zonnecellen. Hier kiest Ecopower voor
de maatschappelijk interessantste projecten, zoals
bij scholen.

����� 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 gemaakt door
haar coöperanten. Iedereen kan aandeelhouder
worden van Ecopower. Aandelen kosten 250 euro
en staan vast voor periodes van telkens 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 reëel
mede-eigendom in de installaties van de
coöperatie.

In 2009 steeg het aantal aandeelhouders naar
24.500 met in totaal 82.621 aandelen. Dat is een
gemiddelde van 3,4 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  of  bij de opening.

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, maar ook later bij het openingsfeest van
een nieuw project.

Link met rationeel energiegebruik en
kaderen in groter energieverhaal
Telkens wanneer het mogelijk is, zal Ecopower
de link maken naar acties voor rationeel
energiegebruik. 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,
decentrale energieproductie, dat maximaal
ingevuld wordt met hernieuwbare energie.

����� De economische dimensie
Financieel
Ecopower heeft – na afschrijving – eind 2009
een totale investering van 10.581.054 euro. De
investering in projecten met hernieuwbare energie
was in 2009:

Projecten in voorbereidende fase
Er werd verder heel wat tijd gestopt in
verschillende windprojecten. In totaal worden er
projecten ontwikkeld voor meer dan 150
windturbines. Ze zijn in diverse stadia van
ontwikkeling. Ze zullen niet allemaal tot resultaten
leiden. Er zijn heel wat mogelijke belemmeringen
en er is ook concurrentie.

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 volgende boekjaar
worden gebruikt om nieuwe projecten te
financieren. De beslissing tot dividenduitkering
wordt door de aandeelhouders genomen op de
jaarlijkse Algemene Vergadering.
Voor het werkjaar 2009 is er opnieuw ruimte voor
het uitkeren van een dividend van 6%.

Successen in 2009
en uitdagingen voor 2010

In 2009 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 ook de projectontwikkeling
verder uitgebouwd en geprofessionaliseerd. Met
als resultaat heel wat projecten die nu concreet
vorm krijgen.

Voor 2010 blijft het een grote uitdaging om de
bijkomende projecten om te zetten in realisaties.
Er is daarvoor een stabiele basis, waardoor de
mogelijkheden heel ruim zijn.

Het coöperatieve aspect van Ecopower zou een
belangrijker waarde moeten krijgen. Heel wat
overheden en grondeigenaars kijken vooral naar
wat ze er zelf  aan kunnen verdienen. Daarbij
wordt volledig voorbij gegaan aan hun omgeving.
Via een coöperatief project kan iedereen uit de
omgeving betrokken worden en mee (een stukje)
in de winst delen.

Met het afwegingskader voor biomassa zijn er nu
ook concrete projecten die op sporen worden
gezet. Hier moet wel voldoende tijd voor gerekend
worden, want dit blijven complexe projecten.

Zonnecellen decentraal privé 92.339,87 euro
Zonnecellen decentraal scholen 1.351.360,11 euro
Watermolen Schoonhoven 300.146,92 euro
Watermolen Rotselaar 350.131,12 euro
Bijkomend watermolen Overijse 6.740,56 euro
Plantenoliepers 272.819,40 euro
WKK Eeklo 75.207,01 euro

Ecopower stapte mee op in de klimaatmanifestatie van 5 december 2009.



Binnenzicht van de Molen van Schoonhoven. Een kleine watermolen,
waar de Motte voor waterkracht zorgt. Ecopower investeerde in een
waterwiel met generator. Maar ook het binnenwerk werd gerestaureerd,
zodat deze molen nu ook weer graan kan malen.

����� 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 te beperken. Dergelijke items
krijgen ook regelmatig aandacht in PowerPost.
Ook vanaf  de eerste contacten met kandidaat-
klanten wordt vaak ‘dieper’ ingegaan op hun
energiegebruik en raden we hen aan een kijkje te
nemen op onze website of  geven we hen
telefonisch enkele tips mee om hun energie-
verbruik te beperken.
Initiatieven van de milieubeweging voor rationeel
energiegebruik (REG) en in verband met klimaat,
krijgen een plaats op de website en in de
nieuwsbrief.

Eigen verbruik van energie
Het eigen verbruik beperken is een aandachtpunt
voor Ecopower. In het kantoor stimuleerde
Ecopower de eigenaar om te isoleren en balans-
ventilatie te voorzien. Ecopower plaatste ook
zonnecellen op het (goed geïsoleerde) dak.

Bij de organisatie van evenementen (vb. algemene
vergadering, buurtbijeenkomsten, open bestuurs-
vergadering, enz.), stemt Ecopower plaats en
vergadertijdstip af  op het openbaar vervoer. Er
is een ontmoedigingsbeleid voor autogebruik.

Voor alle verplaatsingen proberen medewerkers
van Ecopower maximaal met openbaar vervoer
en fiets te gaan. Daarbij wordt steeds overwogen
of  de verplaatsing wel nodig is en of  ze niet
gecombineerd kan worden met een tweede
activiteit. Ecopower heeft ook 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 vanaf  een afstand van 2 km.

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 krijgt  ongeveer de helft
van de klanten op die manier hun tussentijdse
factuur.

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

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

Sensibiliseren voor rationeel energiegebruik (REG)
en voor hernieuwbare energie



����� 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 we in staat
zijn met eenzelfde productiecapaciteit een groter
aantal huishoudens van groene stoom te voorzien.
Toch dringen we er bij onze coöperanten op aan
niet te véél panelen te plaatsen. Zo is er nog ruimte
voor energiebesparing. Ook met groene stroom
moet duurzaam worden omgesprongen. Het
afgelopen jaar werden er bij onze klanten veel
zonnecellen geplaatst. Eind 2009 waren er 3.031
klanten met zonnecellen.

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 in België het mogelijk maakt
om tegen 2020 alle huishoudelijke klanten in heel
het land op elk moment te voorzien van energie
uit hernieuwbare bronnen. Dit scenario werd in
het kader van een pleidooi voor decentrale
productie heel wat keren gepresenteerd.
Hernieuwbare energie is daarmee geen druppel
op een hete plaat, maar een volwaardige keuze.

����� De economische dimensie

Stimuleren kleinverbruik
Ecopower heeft er geen enkel financieel belang
bij 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.
Als we naar de huishoudelijke klanten bij
Ecopower kijken, zien we een dalende tendens in
het verbruik per klant. Dit is te verklaren door de
prijsstructuur waardoor matige verbruikers meer
aangetrokken worden, door de plaatsing van
zonnecellen, maar wellicht ook door inspanningen
van onze klanten om minder te verbruiken. Dit
wordt nog verder onderzocht.

Jaar Gemiddeld verbruik per klant
2006 3.909 kWh
2007 3.331 kWh
2008 3.063 kWh
2009 2.985 kWh

Successen in 2009 en
uitdagingen voor 2010

De sensibilisatie voor hernieuwbare energie en
rationeel energiegebruik wordt in de praktijk
aangevuld met sensibilisatie voor coöperatief
ondernemen. De meerwaarde van deze manier van
ondernemen wordt steeds meer erkend door de
overheid en Ecopower heeft een niet
onbelangrijke voortrekkersrol. We moeten deze
dimensie er dus zeker blijven bij betrekken.
In de komende jaren wil Ecopower gerichte acties
voeren om klanten/coöperanten te helpen met
energiebesparing. Hier zijn nog heel wat
mogelijkheden. In 2010 zouden de ideeën
daarvoor moeten uitgewerkt worden. In de jaren
daarna kunnen die ook in praktijk worden
omgezet.
Ecopower moet zich blijven inzetten om het
verhaal van decentrale productie en de waarde van
hernieuwbare energie hierin te verdedigen. Het
scenario kan ook verruimd worden naar niet
residentieel verbruik.

Algemene Vergadering in 2009, te Leuven.



Herkomst van de geleverde elektriciteit in 2009.

����� De ecologische dimensie

In 2008 – en daarna geactualiseerd – publiceerde
Greenpeace een klassement van elektriciteits-
leveranciers. 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 stroom wordt geproduceerd,
de gedane investeringen, de kwaliteit van de
dienstverlening en de toekomstige
investeringsplannen. Ecopower haalde de
maximale score van 100/100 en deelt daarmee de
eerste plaats met Wase Wind.
(www.youvegotthepower.be)

����� De sociale en maatschappelijke
dimensie

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

����� De economische dimensie
Vanaf  1 januari 2010 werd de prijs met 0,01 euro/
kWh opgevoerd, van 0,17 naar 0,18 euro/kWh.
Redenen hiervoor zijn:
(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.
Desondanks blijven we voor velen een goedkope
leverancier van elektriciteit. Het is echter een
misvatting dat Ecopower ernaar zou streven om
de goedkoopste energieleverancier van Vlaanderen
te zijn. Onze doelstelling is groene elektriciteit
leveren aan een billijke prijs. Dat de website van de
Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits-
en Gasmarkt Ecopower voor een laag verbruik vaak
als goedkoopste aangeeft, komt omdat er geen
woekerwinsten worden na-gestreefd, een vaste prijs
per kWh wordt gehanteerd, geen abonnements-
kosten worden aangerekend en de factuur op nul

Groene energie leveren aan coöperanten

blijft staan zolang er geen energie wordt verbruikt.
(www.vreg.be). De matige prijs is dus eerder een
logisch gevolg van ons beleid dan een bewuste
keuze. Ecopower probeert met haar prijzenpolitiek
de tendensen op lange termijn te volgen.

Successen in 2009 en
uitdagingen voor 2010

Er zijn veel nieuwe klanten bijgekomen in 2009
en er is een wachtlijst. Om dit model van leveren
te blijven volgen is het belangrijk om voldoende
eigen productie bij te vinden om aan al deze
klanten te kunnen leveren. In de komende jaren
zal er nog heel wat aangekocht worden. Er is nu
een verhouding van 70% aangekochte en 30%
eigen productie. Dat zou omgekeerd moeten
worden naar 30% aankoop en 70% eigen
productie. Alle aangekochte elektriciteit is van
kleinschalige projecten in Vlaanderen.

Relatieve vertegenwoordiging van Ecopowerklanten per Vlaamse gemeente.

Productie Ecopower

Biomassa eigen
0,5% (= 128 MWh)

Zonnecellen aankoop
6% (4.019 MWh)

Biomassa aankoop
52% (34.320 MWh)

Waterkracht aankoop
1% (= 509 MWh)

Waterkracht eigen
1% (= 513 MWh)

Windenergie aankoop
15% (= 10.156 MWh)

Windenergie eigen
25% (= 16.311 MWh)

Zonnecellen eigen
0%



Verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering
van aandeelhouders op 10 april 2010

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 2009
tot en met 31 december 2009) en onderwerpen
we de door ons opgestelde jaarrekening 2009 aan
uw goedkeuring.

1. Jaarrekening 2009
In 2009 werd er bijkomend geïnvesteerd in
decentrale productie met zonnecellen: 22
installaties. De restauratie van de molen van
Schoonhoven (Aarschot) met waterwiel voor
elektriciteitsproductie werd einde 2009 voorlopig
opgeleverd. Er werd ook verder gewerkt aan de
restauratie van de historische machines in de
molen van Rotselaar. Er werd ook nog bijkomend
geïnvesteerd in de warmtekrachtkoppeling
(WKK) in Eeklo en in een plantenoliepers. In
totaal voor 2.479.182,88 euro:

Er zijn 16 personeelsleden bij Ecopower. De
personeelskosten in 2009 waren in totaal
764.502,11 euro.
Het financiële resultaat bedraagt 405.834,10 euro.
Daarvan zijn 172.807,35 euro subsidies. Na
boeking van de nodige voorzieningen sluit het
boekjaar af  met een winst voor belasting van
1.185.117,62 euro.
De cashflow bedroeg 5.317.421,54 euro.

2. Belangrijke gebeurtenissen na
afsluiting van de jaarrekening 2009
en toekomstverwachtingen
Eind 2009 is er een voorraad van 8.792
groenestroomcertificaten (iets meer dan begin
2009). Hiervan moeten er 3.364 ingeleverd worden
als quotum (5,25% van de geleverde elektriciteit).
Er zijn ook 8.307 warmtekrachtcertificaten in
stock. Hiervan moeten er 2.813 ingeleverd worden
quotum (4,39%). Er zijn eind 2009 ruim 3.500
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 2009 kunnen
beïnvloeden.

3. Omstandigheden die de
ontwikkeling van de vennootschap
aanzienlijk kunnen beïnvloeden na
31 december 2009
Het klantenbestand van Ecopower stijgt relatief
sterk, terwijl de investeringen voorlopig trager
gebeuren. Eind 2010 worden wel enkele
belangrijke investeringen voorzien. Voor klanten
wordt een wachtlijst van 6 maanden aangehouden.
Er is een verwachte stijging van het klantenbestand
in 2010 met 5000 klanten.

4. Onderzoek en ontwikkeling
Er wordt verder geïnvesteerd in onderzoek en
ontwikkeling voor biomassa. Het gaat dan vooral
over gebruik van gekende technologie in een
nieuwe samenstelling of  toepassing.
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 maatschappelijke zetel van Ecopower is in de
molen van Rotselaar. Daar is een productie-
installatie (waterkracht) en een werf  voor de

PV-installaties decentraal privé 92.339,87 euro
PV-installaties decentraal scholen 1.351.360,11 euro
Watermolen Schoonhoven 300.146,92 euro
Watermolen Rotselaar 350.131,12 euro
Bijkomend watermolen Overijse 6.740,56 euro
Plantenoliepers 272.819,40 euro
WKK Eeklo 75.207,01 euro
Kantoormateriaal en -uitrusting     30.437,89 euro

Er werden in 2009 voor 1.157.854,50 euro
afschrijvingen geboekt. De vennootschap heeft
tijdens het afgelopen boekjaar een omzet
gerealiseerd van 16.708.313,19 euro. Belangrijke
elementen die dit resultaat beïnvloeden: het
klantenbestand is gestegen van 13.951 naar 21.419
klanten; er zijn meer transacties met groene-
stroomcertificaten gebeurd; het windaanbod was
in 2009 zeer matig.
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restauratie van de molenmachines. De
administratieve zetel is in Berchem.

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°.

7. Bestemming van het resultaat
van het afgelopen boekjaar
De jaarlijkse algemene vergadering van
aandeelhouders van 2009 over het boekjaar 2008
keurde een dividendvoorziening goed van
681.491,42 euro. Op een zeer beperkt bedrag na
(enkele aandeelhouders waarvan adres en
rekeningnummer niet bekend zijn) werd dit
volledig uitgekeerd.
Voor het boekjaar 2009 stelt de raad van bestuur
voor om de winst van het boekjaar de volgende
bestemming te geven (in euro):

Winst van het boekjaar 1.266.156,32
Toevoeging aan wettelijke reserves 63.307,82
Toevoeging aan beschikbare reserves 210.917,19
Vergoeding kapitaal 2009 (6%) 991.931,31

8. Bijeenroeping van de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders
Wij stellen u voor, zoals statutair voorzien, de
algemene vergadering te houden op 10 april 2010
om 13.45 uur met het oog op de goedkeuring
van de jaarrekening 2009.
1. Werkingsverslag 2009.
2. Financieel resultaat 2009.
3. Verslag controlerende vennoten.
4. Goedkeuring van de jaarrekening 2009,
resultaatverwerking en kwijting van de Raad van
Bestuur.
5. Planning en begroting 2010.
6. Varia.

Met algemeenheid van stemmen wordt dit verslag
goedgekeurd en door de aanwezigen ondertekend.

Berchem, 18 februari 2010

Relinde Baeten
Kristof  Deprez
Karel Derveaux
Dirk Vansintjan
Jim Williame

Stakeholders met focus op communicatie

Stakeholders zijn ‘belanghebbenden’. Het zijn alle personen, ondernemingen
en/of  organisaties die betrokken zijn bij Ecopower.
De coöperanten en de klanten
Alle klanten zijn coöperant. De coöperanten worden op diverse
manieren betrokken bij de werking van de coöperatie. Er is de
Algemene Vergadering en de ‘open bestuursvergadering’. In 2009
was er een seminarie over biomassa dat de contouren vastlegde
volgens welke criteria Ecopower omgaat met biomassa. PowerPost
verscheen 4 keer. De inhoud varieert sterk: nieuws over de projecten,
tips voor rationeel energiegebruik, antwoorden op veelgestelde
vragen, algemene informatie over de coöperatie. Er komt veel reactie
op PowerPost: elke verzending lokt nieuwe reacties uit. Vragen
worden zo direct mogelijk beantwoord door eigen personeel. Zo
houden we voeling met coöperanten, knelpunten komen aan het
licht en de communicatie kan hierop inspelen.
Het personeel
In 2009 werd een bijkomende kantoorruimte gehuurd voor de
projectverantwoordelijken. Binnen de teams is er veel informele
communicatie omdat iedereen in een landschapsbureau zit. Voor de
projectverantwoordelijken is er een aparte ‘projectvergadering’.
Recent is ook een overlegvergadering gestart voor het team van de
elektriciteitslevering. Ecopower streeft naar duurzame tewerkstelling
voor haar werknemers, waar ruimte is voor flexibiliteit, autonomie
en kwaliteit. Die elementen werden vervat in een ‘charter’. We geloven
in de positieve effecten van diversiteit: dit kan een verrijking zijn
voor zowel mensen als resultaten. Onze vacatures krijgen  een hoge
respons van gemotiveerde kandidaten met sterke profielen en een
echte wil om een deel van Ecopower te worden.
Buurtbewoners uit de omgeving van de projecten
Vòòr de realisatie van projecten met belangrijke impact op de
omgeving, licht Ecopower deze uitgebreid toe voor de
buurtbewoners. Ze worden individueel uitgenodigd, krijgen
antwoord op hun vragen en uitleg over mee investeren.
De milieu- en noord-zuidbeweging
Al is hiermee geen structureel overleg, toch zijn dit belangrijke
stakeholders. De standpunten van deze ngo’s worden opgevolgd
en af  en toe is er contact, naar aanleiding van concrete vragen.
De coöperatieve beweging
Ecopower zet zich actief  in in de coöperatieve beweging: via
Coopkracht, in de Commissie Communicatie van de Nationale
Raad voor de Coöperatie, via lessen, debatten enz. Ecopower
ondersteunt ook de coöperatieve werking van beginnende
coöperatieve groene-energieinitiatieven in Wallonië en Frankrijk.
De overheid
Ecopower rapporteert en legt verantwoording af  aan de VREG,
de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en
Gasmarkt. Er zijn ook contacten met kabinetten en administratie:
rechtstreeks of  via ODE-Vlaanderen.
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. PowerPost en de
jaarrekeningen zijn via de website te consulteren. De website van
Ecopower kreeg in 2009 500.000 bezoekers.



ECOPOWER CVBA, Rotselaar.

ACTIVA. Codes 31/12/2009

VASTE ACTIVA 20/29 10.586.580,36

I OPRICHTINGSKOSTEN 20

II IMMATERIELE VASTE ACTIVA 21

III MATERIELE VASTE ACTIVA 22/27 10.581.054,67

A. Terreinen en gebouwen 22 859.096,71

B. Installaties, machines en uitrusting 23 9.133.236,73

C. Meubilair en rollend materieel 24 35.602,11

D. Leasing en soortgelijke rechten 25

E. Overige materiele vaste activa 26

F. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27 553.119,12

IV FINANCIELE VASTE ACTIVA 28 5.525,69

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 5.525,69

1. Aandelen 284 5.000,00

2. Vorderingen en borgtochten in contanten 285/8 525,69

V VORDERINGEN OP MEER DAN EEN JAAR 29

A. Handelsvorderingen 290

B. Overige vorderingen 291

VLOTTENDE ACTIVA 30/58 22.340.720,40

VI VOORRADEN EN BESTELLINGEN IN UITVOERING 3 358.485,19

A. Voorraden 30/36 358.485,19

1. Grond- en hulpstoffen 30/31 9.036,01

2. Goederen in bewerking 32

3. Gereed produkt 33

4. Handelsgoederen 34 349.449,18

5. Onroerende goederen bestemd voor verkoop 35

6. Vooruitbetalingen 36

B. Bestellingen in uitvoering 37

VII VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR 40/41 7.958.289,13

A. Handelsvorderingen 40 5.165.768,56

B. Overige vorderingen 41 2.792.520,57

VIII GELDBELEGGINGEN 50/53 13.560.080,22

A. Eigen aandelen 50

B. Overige beleggingen 51/53 13.560.080,22

IX LIQUIDE MIDDELEN 54/58 379.548,95

X OVERLOPENDE REKENINGEN 490/1 84.316,91

TOTAAL DER ACTIVA 20/58 32.927.300,76



ECOPOWER CVBA, Rotselaar.

PASSIVA Codes 31/12/2009

EIGEN VERMOGEN  10/15 25.095.728,10

I KAPITAAL 10 20.655.250,00

A. Geplaatst kapitaal 100 20.655.250,00

B. Niet opgevraagd kapitaal (-) 101

II UITGIFTEPREMIES 11

III HERWAARDERINGSMEERWAARDEN 12

IV RESERVES 13 3.222.227,46

A. Wettelijke reserve 130 318.163,66

B. Onbeschikbare reserves 131

1. Voor eigen aandelen 1310

2. Andere 1311

C. Belastingvrije reserves 132 37.500,00

D. Beschikbare reserves 133 2.866.563,80

V OVERGEDRAGEN RESULTAAT 14

VI KAPITAALSUBSIDIES 15 1.218.250,64

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN 16 627.303,95

VII A. Voorzieningen voor risico's en kosten 16 627.303,95

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 168 627.303,95

SCHULDEN 17/49 7.204.268,71

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 7.118.584,55

A. Schulden > 1 jaar, die vervallen < 1 jaar 42

B. Financiële schulden 43

1. Kredietinstellingen 430/8

2. Overige leningen 439

C. Handelsschulden 44 5.996.502,62

1. Leveranciers 440/4 5.996.502,62

2. Te betalen wissels 441

D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 46

E. Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en soc.lasten 45 158.054,29

1. Belastingen 450/3 55.718,32

2. Bezoldigingen en sociale lasten 454/9 102.335,97

F. Overige schulden 47/48 964.027,64

X OVERLOPENDE REKENINGEN 492/3 85.684,16

TOTAAL DER PASSIVA  10/49 32.927.300,76



ECOPOWER CVBA, Rotselaar.

RESULTATENREKENING Codes 31/12/2009

I BEDRIJFSOPBRENGSTEN 70/74 17.153.044,10

A. Omzet 70 16.708.313,19

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 74 444.730,91

II BEDRIJFSKOSTEN 60/64 16.373.760,58

A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 60 13.473.002,34

1. Aankopen 600/8 13.575.316,55

2. Wijziging in de voorraad (toename-, afname +) 609 -102.314,21

B. Diensten en diverse goederen 61 550.220,19

C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 764.502,11

D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtings- 630 1.157.854,50

kosten, op immateriele en materiele vaste activa

E. Waardeverminderingen op voorraden, best. in uitvoering 631/4 12.140,11

en handelsvorderingen (toevoeging +, terugneming -)

F. Voorziening voor risico's en kosten 635/7

(toevoeging +, bestedingen en terugneming -)

G. Andere bedrijfskosten 640/8 416.041,33

H. Als herstruktureringskosten geactiveerde bedrijfskosten 649

III BEDRIJFSWINST 70/64 779.283,52

BEDRIJFSVERLIES 64/70

IV FINANCIELE OPBRENGSTEN 75 409.224,59

A. Opbrengsten uit financiële vaste activa 750

B. Opbrengsten uit vlottende activa 751 245.107,18

C. Andere financiële opbrengsten 752/9 164.117,41

V FINANCIELE KOSTEN 65 3.390,49

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 3.390,49

VI WINST UIT DE GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING  70/65 1.185.117,62

VOOR BELASTING

VERLIES UIT DE GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING 65/70

VOOR BELASTING



ECOPOWER CVBA, Rotselaar.

RESULTATENREKENING Codes 31/12/2009

VI WINST UIT DE GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING  70/65 1.185.117,62

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

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

E. Andere uitzonderlijke kosten 664/8

F. Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke 669

kosten

IX WINST VOOR BELASTING 70/66 1.185.117,62

VERLIES VOOR BELASTING 66/70

IX bis A. Onttrekking aan de uitgestelde belastingen 780 58.737,22

B. Overboeking naar de uitgestelde belastingen 680

X BELASTINGEN OP HET RESULTAAT 67/77 -22.301,48

A. Belastingen 670/3

B. Regularisering van belastingen en terugneming van 77 -22.301,48

voorzieningen voor belastingen

XI WINST VAN HET BOEKJAAR 70/67 1.266.156,32

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 1.266.156,32

TE VERWERKEN VERLIES VAN HET BOEKJAAR 68/70



ECOPOWER CVBA, Rotselaar.

RESULTATENREKENING Codes 31/12/2009

A. TE BESTEMMEN WINST VAN HET BOEKJAAR 70/69 1.266.156,32

TE VERWERKEN VERLIES VAN HET BOEKJAAR 69/70

1. Te bestemmen winst van het boekjaar 70/68 1.266.156,32

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 691/2 274.225,01

1. aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies 692

2. aan de wettelijke reserve 6920 63.307,82

3. aan de overige reserves 6921 210.917,19

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 694/6 991.931,31

1. Vergoeding van het kapitaal 694 991.931,31

2. Bestuurders of zaakvoerders 695

3. Andere rechthebbenden 696
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Ecopower is actief  in Coopkracht, het overlegplatform voor mens- en milieuvriendelijke coöperaties.
Samen met andere coöperatieve bedrijven proberen we coöperatief  werken zichtbaar te maken, de ideeën daarover uit
te werken, dit uit te dragen en elkaar te ondersteunen om de werking te verbeteren.
Op de foto: werknemers van coöperaties ontmoeten elkaar in een WorldCafé, een organisatie van Coopkracht.

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
waterkrachtcentrales, 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, Courant d’Air 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.
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De Molen van Schoonhoven - foto vooraan

ver. uitg.: Relinde Baeten, Statiestraat 164, 2600 Berchem

De Molen van Schoonhoven werd in 2009 gerestaureerd. Ecopower nam
dit als monument beschermde gebouw in erfpacht om het te redden van
verval én om groene stroom te produceren. Ecopower wil met dit kleine
project andere moleneigenaars een goed voorbeeld aanreiken.
Met het nieuwe middenslagrad van onze Duitse partner Hydrowatt
GmbH (Karlsruhe) kan er tot 8,5 kW opgewekt worden. De molen is ook
maalvaardig. Hij wordt aangedreven door de Motte, een zijriviertje van de
Demer. Hier is een verval van bijna 3 m en een debiet van 300 l/seconde.
Wij verwachten een jaaropbrengst tot 40.000 kWh in een doorsnee jaar.
De eigenaar, de oudste zoon van de laatste molenaar, zorgt voor de
(ver)nieuwbouw naast de molen en plant daar een kleine horecazaak.

Op de foto ziet u topoverleg tussen de aannemer en zijn werfleider, tussen vader en
zoon Willems (Memibo bvba uit Herselt).

druk: De Wrikker cvba - 100% recyclagepapier met vegetale inkten


