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Voorwoord

Zoals elk jaar blikt Ecopower in
april terug op het afgelopen jaar.
Tijdens de algemene vergadering
en in het jaarverslag duiken we in
de financiële cijfers en toetsen we
onze activiteiten en resultaten van
2021 aan onze doelstellingen en
waarden als burgercoöperatie voor
hernieuwbare energie.

2021 was een jaar met weinig wind en weinig zon.
We namen afscheid van onze eerste windturbines
in Eeklo en van onze dierbare collega Relinde
Baeten, coöperatief communicatietalent en groene
levensgenieter.
Maar er werd ook gevierd: Ecopower blies dertig
kaarsjes uit met de pakkende ‘We the Power’-film
die de kracht van burgerenergie in heel Europa
toont. We realiseerden mooie en steeds grotere
zonneprojecten, vierden de wind in Eeklo en
zetten samen met de andere energiecoöperaties
burgerenergie verder op de kaart. Meer over deze
hoogtepunten, die naadloos verbonden zijn met
onze missie als burgercoöperatie, leest u in het
eerste deel van dit jaarverslag. We blikken ook
vooruit: wat brengt 2022?
Financieel was het een moeilijk jaar met een
tegenvallend resultaat. De pelletfabriek maakte
stevig verlies door de uitzonderlijk hoge prijzen
voor grondstoffen en energie. Aan de kant van
de elektriciteitslevering droegen de torenhoge
marktprijzen, gecombineerd met meer klanten en
minder productie, bij aan de negatieve cijfers. De
gedetailleerde financiële informatie vindt u terug in
deel twee van dit jaarverslag: de activa en passiva,
de resultatenrekening en een woordje uitleg bij
de cijfers.
In deel 3 blikken we vooruit naar het jaar 2022 en
de nabije toekomst. U kunt op de tekst in het vet
doorklikken naar meer uitgebreide informatie op de
website.
Veel leesplezier!
Het Ecopower-team

D E E L 1 – T E R U G B L I K O P 2 0 21

Hoogtepunten 2021 - overzicht
Bij Ecopower zetten we elke dag kleine en grote
stappen voorwaarts voor een sociaal rechtvaardige
en duurzame energietransitie. Welke acties springen
eruit? We zetten een aantal hoogtepunten op een
rijtje met de internationale coöperatieve principes
als leidraad.
ZO VEEL ZON!

We realiseerden
zonneprojecten in
Bornem, Wuustwezel,
Alken, Kalmthout en
Kraainem en Antwerpen.
E I N DE 2 E U-PROJ ECT E N

De Europese projecten
RHEDCOOP en Circulair
Zuid werden afgerond.

SAMEN STERK

De verenigde Vlaamse
burgercoöperaties
lanceerden de website
burgerenergie.be en
het coöperatieve
deelautonetwerk CEDAN.
3 0 JA A R E COPOW E R

Het 30-jarige bestaan
van onze burgercoöperatie op 18 oktober 2021
ging niet onopgemerkt
voorbij. We, the Power!
W EIGE R ING MOL

De vergunning voor zes
windturbines in Mol werd
in extremis geweigerd
door minister Demir.

WIN DFEE ST EEK LO

In Eeklo vierden we
het windfeest, met
een kritische noot
over het gebrek aan
burgerparticipatie in het
Windlandschap.
WA R M T E N E T T E N

Warmte Verzilverd werd
ingehuldigd, minister
Demir kwam in Mortsel de
kraan opendraaien.
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Hoogtepunten 2021 &
invulling van de coöperatieve principes

We geven bij elk hoogtepunt graag
wat uitleg. Inhoudelijk, maar
ook vanuit ons waardegedreven
denkkader. We lichten bij elke
gebeurtenis een van de zeven
ICA-principes toe, de coöperatieve
principes die de Internationale
Coöperatieve Alliantie (ICA)
identificeerde. Samen met de
coöperatieve waarden zelfredzaamheid, verantwoordelijkheidszin,
democratie, gelijkheid, billijkheid
en solidariteit vormen ze de leidraad
voor elke coöperatie.

Zo veel zon!
Hoewel de zon zich in 2021 niet altijd van haar
beste kant liet zien, deden lokale besturen, bewuste
burgers en projectmedewerkers van Ecopower dat
wel. Dankzij 2 MWp aan nieuwe installaties in 2021
bedraagt het totale geïnstalleerd vermogen van
de Ecopower zonne-installaties nu 9 MWp. En dan
tellen we de 28.215 installaties bij onze coöperanten
thuis nog niet mee!
Voor de realisatie van heel wat zonneprojecten
sloegen we de handen in elkaar met een aantal
steden en gemeenten. In Bornem kregen het dak
van CC Ter Dilft en het sportcentrum Breeven extra
zonnepanelen. Naast de gemeentelijke zonnepanelen die al op deze daken lagen, werden er in totaal
510 nieuwe geplaatst, goed voor een jaarlijkse

D E Z E V E N C O Ö P E R AT I E V E P R I N C I P E S

Vrijwillig en open lidmaatschap
Democratische controle door
coöperanten
Economische participatie door leden
Autonomie en onafhankelijkheid
Informatieverstrekking over de
coöperatieve principes
Samenwerking tussen coöperaties
Aandacht voor de gemeenschap

productie van 180.000 kWh. In Alken wordt er
sinds 2021 op drie openbare gebouwen lokale zonne-energie opgewekt, wat goed is voor een jaarlijkse
besparing van 21 ton CO2. Ook in Wuustwezel laat
Ecopower de burgerzon schijnen en plaatsten we
310 zonnepanelen. Dankzij een raamcontract van
de streekintercommunale Haviland realiseerde
Ecopower samen met burgercoöperatie Druifkracht
zonnepanelen op drie openbare daken in Kraainem.

Door te kiezen voor een coöperatieve
aanpak, zijn burgers zelf eigenaar van
al deze installaties. De financiering
gebeurt dankzij economische participatie door
de leden van Ecopower. Alle coöperanten zijn zo
samen eigenaar van de coöperatie en van alle
productie-installaties: de waterkrachtcentrales,
de zonnepanelen, de pelletfabriek, de windturbines
en de warmtenetten. Een energiecoöperatie biedt
burgers de mogelijkheid om te investeren in de
energietransitie en in de lokale, duurzame economie.
In ruil kunnen de leden de groene burgerstroom van
hun installaties thuis afnemen aan kostprijs. Ook
krijgen ze tips en informatie over de energietransitie,
de elektriciteitsmarkt, energiebesparing en nog
veel meer. Laat de winst het toe? Dan wordt het
ecologische en maatschappelijke engagement
beloond met een bescheiden dividend.
BOR NEM

De zonnepaneelinstallatie op CC Ter Dilft.

Europese projecten Circulair Zuid en
RHEDCOOP afgerond
In het project Circulair Zuid gingen bewoners van
Antwerpen Zuid, Nieuw Zuid en Brederode aan
de slag met ‘samen slim wonen’. Dat deden ze
door minder energie, materialen, afval en water te
verbruiken, met de hulp van innovatieve technologie.
Tussen januari 2018 en juni 2021 nam Ecopower
deel aan dit Europese innovatieproject als partner
verantwoordelijk voor het energieluik. In dit kader
realiseerde Ecopower vier innovatieve zonnepaneel-installaties met investeringsbudget van het
project. De financiële opbrengst van de geplaatste
zonnepanelen vloeit terug naar de buurt onder
de vorm van een ‘verduurzaam de buurt’-budget.
Buurtbewoners kunnen via de buurtenergiegroep
een jaarlijks budget van gemiddeld 15.000 euro
besteden aan lokale duurzame projecten - groot
of klein, gelinkt aan energie of duurzaamheid. Voor
het eindrapport van Circulair Zuid maakte de stad
Antwerpen een interactief magazine.

CIRCUL AIR ZUID

Bijeenkomst van de buurtenergiegroep op het
Antwerpse Zuid.

In het Europese project RHEDCOOP bundelden
Vlaamse en Nederlandse burgercoöperaties
voor hernieuwbare energie en lokale overheden
de krachten. De partners werkten modellen uit
voor het energetisch renoveren van woningen en
openbare gebouwen, een gigantische uitdaging in
de energietransitie. Samen onderzochten we hoe
burgercoöperaties – dé natuurlijke energiepartners
van lokale overheden – energetische renovaties
kunnen ondersteunen.
De verzamelde kennis, gedeelde ervaringen en
geleerde lessen zijn ter beschikking in een handige
digitale opleiding: de Coop-kit. Die bevat een schat
aan materiaal waarmee iedereen een steentje kan
bijdragen aan energiezuinige gebouwen.
Naast het ‘gewone werk’ (energie
produceren en delen onder de leden) heeft
Ecopower ook steeds aandacht voor de
gemeenschap. Via Europese en andere
samenwerkingsprojecten zoeken we naar manieren
om burgers te activeren en verenigen en kennis te
delen en verspreiden, waarbij de focus steeds ligt op
een sociaal rechtvaardige energietransitie en een
economie ten dienste van mens en maatschappij.

Samen sterk: lancering burgerenergie.be
en CEDAN
Een coöperatief principe dat ook sterk
aanwezig is in de werking van Ecopower
is samenwerking met andere coöperaties.
Dit doen we door bijvoorbeeld samen te
investeren in hernieuwbare-energieprojecten – denk
aan het warmtenet in Mortsel met ZuidtrAnt-W of
de zonnepanelen in Kraainem met Druifkracht. Alle
Vlaamse burgercoöperaties voor hernieuwbare
energie zijn aangesloten bij de koepelfederatie
REScoop Vlaanderen. Op die manier wisselen we
kennis en informatie uit, werken we samen waar
mogelijk en spreken we met één stem in het publieke
debat over energie, bijvoorbeeld als we ons tot
beleidsmakers enn overheden richten.
In mei 2021 lanceerden we ook een digitale referentieplek voor burgers die mee aan de energietransitie
willen werken: www.burgerenergie.be. Elke burger
die inzake energie, transitie en duurzaamheid mee
deel wil uitmaken van de oplossing vindt hier een
onafhankelijk platform dat het belang van de
burger in de energietransitie centraal zet. Op de
website staat het overzicht van alle coöperaties
die lid zijn van REScoop Vlaanderen, net zoals
hun projecten en dienstverlening. Thuis groene
burgerstroom verbruiken? Uw spaargeld ethisch en
lokaal investeren? Op zoek naar energie-advies of
een samenaankoop? Derdepartijfinanciering voor
zonnepanelen op een dak van een bedrijf, school
of organisatie? Burgerenergie.be wijst u de weg!

Nog een mooi voorbeeld van samenwerking is
CEDAN, het Coöperatief Elektrisch DeelAutoNetwerk dat werd gelanceerd op 16 mei 2021. Via
CEDAN willen de energiecoöperaties elektrisch
autodelen in een stroomversnelling brengen. Het is
immers een belangrijke pijler van duurzame mobiliteit: elektrisch in plaats van fossiel en gedeeld in
plaats van ieder voor zich. In CEDAN stellen burgercoöperaties Partago en CoopStroom elektrische
auto’s ter beschikking. De leden van de andere
coöperaties - ook van Ecopower - kunnen dankzij
hun aandeel een jaar lang gebruik maken van deze
dienst, zonder instapkosten. Deze samenwerking
biedt iedereen meerwaarde: het netwerk krijgt meer
gebruikers en Ecopower kan de coöperanten een
extra dienst aanbieden zonder die zelf uit te werken.
Dat is de kracht van burgerenergie!
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30 jaar Ecopower
Op 18 oktober 2021 vierde burgercoöperatie Ecopower haar dertigste verjaardag. En dat deden we
niet alleen, maar samen met onze coöperanten,
sympathisanten en medewerkers.
Tijdens vijf feestelijke Energiecafés in Antwerpen,
Leuven, Gent, Kortrijk en Hasselt keken 620 mensen
mee naar ‘We the Power’. Deze kortfilm van het
duurzame outdoor-merk Patagonia vertelt het
verhaal van Ecopower en enkele andere Europese
burgerinitiatieven die ons energiesysteem radicaal vernieuwen. Het brengt prachtig in beeld hoe
we als een energiegemeenschap van burgers het
verschil (kunnen) maken. Tijdens het inhoudelijke
programma achteraf blikten we terug op dertig jaar
Ecopower en maakten een indrukwekkende balans:
we investeerden 100 miljoen euro in hernieuwbare
energie, produceerden 900 miljoen kWh groene
burgerstroom en keerden 16 miljoen euro dividend
uit.
Nog op het feestmenu? De lancering van een kort
en helder filmpje dat ons coöperatieve elektriciteitsmodel uitlegt en dat ondertussen meer dan
3000 keer bekeken werd. We gingen ook terug in
de geschiedenis van Ecopower met een tijdlijn
vol mijlpalen en onvergetelijke momenten: van een
droom aan de keukentafel tot een coöperatie met
6.000 leden! We maakten een podcast, drukten
stickers voor op uw laptop, smartphone of raam en
lieten Ecopower-fluohesjes maken waarmee u – na
heel wat vertraging – dit jaar kan rondfietsen.

Jaar

Als coöperatie vinden we het belangrijk om trots
te zijn op wat we doen, dat gevoel met elkaar te
delen en onze successen samen te vieren. Deze ontmoetingsmomenten zijn leerrijk én leuk en vormen
een mooie aanvulling op de brede sensibilisering
waar we ook digitaal sterk op inzetten. Via heel
wat kanalen informeren we onze coöperanten over
rationeel energieverbruik, de elektriciteitsmarkt en
het Belgische energielandschap.
Voor het coöperatieve principe over
onderwijs, vorming en informatie-verstrekking zet Ecopower zich op veel
manieren in, waarbij we zowel mikken op
onze coöperanten als de bredere maatschappij. We
organiseerden in 2021 een tiental lokale infoavonden
waarmee we 430 omwonenden van nieuwe projecten
bereikten. We gaven twee Ecopower-webinars voor
320 geïntereseerden, namen deel aan seminaries,
deden interviews met studenten en deelden de
coöperatieve microbe op scholen in het kader
van ‘Ondernemers voor de klas’. We publiceerden
44 blogartikels en verspreidden die met groeiend succes via sociale media. We verstuurden 47
nieuwsbrieven naar 80.000 abonnees en gaven
een zeer goed onthaalde reeks infosessies naar
aanleiding van de algemene vergadering waar in
2021 een statutenwijziging op de agenda stond..
E N E RGIECA F É W E T H E ECOPOW E R

In de Lumière-cinema in Antwerpen
kwamen coöperanten genieten van de
inspirerende film ‘We the Power’.

Weigering vergunning windturbines Mol
Een hoogtepunt kunnen we het niet noemen, maar
het is in elk geval een gebeurtenis die Ecopower
in 2021 sterk getekend heeft. De weigering van de
vergunning voor zes coöperatieve windturbines
in Mol maakte nogmaals duidelijk binnen welk
ontzettend moeilijk kader we onze windprojecten
proberen te realiseren. Vergunningsprocedures
verlopen erg moeizaam en slepen vaak jaren aan.
Dossiers die op alle vlakken gunstig lijken, worden
op het laatste nippertje toch niet vergund.

Deze tijdelijke contractstop bij onze
burgercoöperatie geldt voor iedereen,
ook voor onze eigen coöperanten en de
leden van de partnercoöperaties. En dat
vinden we erg jammer, een van de coöperatieve
principes is immers open en vrijwillig lidmaatschap.
Dat blijft gelden want iedereen die dat wil, is ook
nu welkom om lid te worden van Ecopower. Maar
klant worden gaat helaas even niet. De constante
instroom van nieuwe coöperanten - en daarmee
ook vers kapitaal - is op twee manieren gelinkt aan
de noodzaak om projecten te realiseren. Enerzijds
moeten we meer burgerstroom opwekken om te
kunnen delen met de leden, anderzijds is het van
belang dat het kapitaal dat de leden inbrengen
ook daadwerkelijk geïnvesteerd wordt. Een van de
slogans van Ecopower is immers: samen investeren
in hernieuwbare energie!

Windfeest Eeklo

In 2016 keurde het gemeentebestuur van Mol
het kaderplan voor grote windturbines goed. De
terreinen van het nucleair onderzoekscentrum
SCK CEN werden daarbij aangeduid als geschikte
locatie voor de ontwikkeling van windenergie. Zowel
het departement omgeving als de gewestelijke
omgevingsvergunningscommissie gaven gunstige
adviezen voor een windproject in deze zone,
uitgewerkt door Ecopower. Daarboven stelde
Vlaams minister van Energie Zuhal Demir in haar
Windplan uit 2020 dat windturbines prioritair
geplaatst moeten worden in de nabijheid van de
eindgebruiker; een principe dat bij het windproject
in Mol perfect wordt toegepast. Toch weigerde de
minister de vergunning voor deze zes windturbines,
een voor Ecopower onbegrijpelijke beslissing.
Uiteraard willen we liefst zo veel mogelijk mensen
voorzien van lokale, hernieuwbare en betaalbare
burgerstroom, maar daar moet ook productie
tegenover staan. De energie die we niet zelf maken,
kunnen we immers niet aan gunstige prijzen leveren.
Het belang van het evenwicht tussen productie en
verbruik noopte Ecopower tot het invoeren van een
contractstop voor nieuwe klanten, alvast tot het
einde van 2022.

Op 12 en 13 juni 2021 organiseerde de provincie
Oost-Vlaanderen een windweekend om het
voltooide Windlandschap in Eeklo te vieren. Het
werd gerealiseerd dankzij het PRUP (provinciaal
ruimtelijk uitvoeringsplan) en omvat twintig nieuwe
windturbines langs de expresweg. Een fietstocht
door het Windlandschap leidde heel wat bezoekers
naar de coöperatieve windturbine van Ecopower
en Volterra. Iedereen mocht hand en naam op onze
turbine zetten. Met deze symbolische actie voor
energie in burgerhanden plaatsten we meteen
een kanttekening bij het Windlandschap. Want
ondanks de vraag van de provincie voor 20% lokaal
eigendom en het gemeenteraadsbesluit van de stad
Eeklo dat zelfs 50% burgerparticipatie bepaalt,
kreeg slechts een van de twintig turbines een
coöperatieve invulling; die aan de Huysmanhoeve
van Ecopower en Volterra. In ruil daarvoor moest
helaas de allereerste Ecopower-turbine aan het
voetbalveld na 20 jaar trouwe dienst definitief
verdwijnen.
Het Oost-Vlaamse Windlandschap is
ecologisch een groot succes dankzij de
gecoördineerde aanpak van de provincie
om nieuwe windprojecten te realiseren.
Tegelijk is het - door het gebrek aan lokaal eigendom
- een gemiste kans om ons energiesysteem een
meer democratische en sociale invulling te geven. En
dat is waar Ecopower voor staat: het coöperatieve
principe van democratische controle door de leden
zorgt voor een democratisch beheer van onze
commons; onze natuurlijke rijkdommen waartoe
ook zon en wind behoren. Bij Ecopower heeft
elke coöperant inspraak en precies één stem
in de algemene vergadering, ongeacht het
aantal aandelen. Niet toevallig een van onze
meest gebruikte slogans: de wind waait
voor iedereen!

WIN DFEE ST IN EEKLO

Coöperanten zetten hun hand en hun naam op de
windturbine van Ecopower en Volterra; een symbolische actie voor energie in burgerhanden!
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.Warmtenetten in Mortsel en Eeklo
Een goede samenwerking staat voorop
maar even belangrijk zijn de autonomie
en onafhankelijkheid van een coöperatie.
Ecopower bewaakt de onafhankelijkheid
ook wanneer de coöperatie samenwerkt met
partners. Zo gaan we altijd voor gelijkwaardige
partnerschappen waarin de democratische
besluitvorming en de transparantie die Ecopower
kenmerken ook bewaakt worden. De oefening om
onze autonomie en onafhankelijkheid te bewaren
om zo onze principes te bewaken werd ook
gemaakt in het opzetten van consortia voor de
twee warmtenetten, waarvoor we zowel in Eeklo
als in Mortsel samenwerken met een andere
burgercoöperatie én een grotere, niet coöperatieve
partij die de nodige technische knowhow inbrengt.
Begin 2021 werd de kraan van het coöperatieve
warmtenet Warmte Verzilverd opengedraaid.
Samen met burgerenergiecoöperatie ZuidtrAnt-W
en de technisch experten van Kelvin Solutions is
Ecopower de drijvende kracht achter dit project.
De restwarmte van de Agfa-Gevaertfabriek in
Mortsel verwarmt ondertussen een industriële
site van Gevaert zelf, verschillende bedrijven en
iets meer dan 300 woningen op de Minerve-site
in Edegem. Op tien jaar tijd mikken we met dit
duurzame, collectieve verwarmingssysteem op
16.000 ton CO2-besparing. Het warmtenet is dan
ook een perfect voorbeeld van hoe we warmteverlies
kunnen omzetten in klimaatvriendelijke energiewinst.
We verwarmen immers liever onze huizen dan de
planeet. De voorbereidingen voor een uitbreiding
richting het Zilverkwartier in Berchem zijn volop
aan de gang.
Ook in Eeklo werken we aan een warmtenet. Op
woensdag 8 september 2021 startte één van de
clusters van het warmtenet; een connectie tussen
de stookplaats van het zwembad, een nieuwe
investering in een kwalitatieve warmtepomp
en de koppeling via een warmtenet aan een
nieuwbouwproject. Op termijn mikt Warmtenet
Eeklo op een koppeling van het warmtenet aan de
afvalenergiecentrale van IVM om de restwarmte
daarvan duurzaam te benutten.
A A N L E G WA R M T E V E R Z I LV E R D

De buizen van het warmtenet liggen
klaar om de grond in te gaan.
© Régine Mahaux
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Het jaar 2021
in cijfers
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Burgercoöperatie Ecopower zet zich sinds 1991
in voor lokale burgerenergie en ecologische
en maatschappelijke meerwaarde.
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miljoen kWh

47

CO

nieuwsbrieven
naar 80.000 abonnees

59.952

ton CO 2 - besparing

Dat is meer dan 12.000 keer de wereld
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met zonnepanelen

En we vierden 30 jaar Ecopower met deze indrukwekkende cijfers.
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ROU TE R E LIN DE

Het bijna voltallige Ecopower-team wandelde in september 2021 de Route Relinde, ter ere van collega Relinde
Baeten die in april 2021 overleed. We wandelden van het station van Wijgmaal naar dat van Wezemaal en hielden
onderweg halt bij de Molen van Rotselaar, woonplaats van Relinde en Dirk, bakermat van Ecopower en ideale
lunchplek tijdens een stevige wandeling. Dirk Vansintjan - bestuurslid van Ecopower en voorzitter van REScoop
Europe - wist de medewerkers alles te vertellen over de molen en haar geschiedenis. Een mooie dag waarop we
zowel onze dierbare collega als de rijke geschiedenis van onze burgercoöperatie herdachten.

Ecopower-medewerkers: de kaap van vijftig
Een stijgend aantal coöperanten en elektriciteitscontracten, meer en diversere projecten en een
energiemarkt die continu in beweging is... dat vraagt om meer helpende handen en knappe koppen. Het
Ecopower-team breidt steeds verder uit: eind 2021 bereikten we de kaap van vijftig medewerkers. We vormen
een enthousiaste en veelzijdige groep die zich elke dag ten volle inzet voor een sociaal rechtvaardige
energietransitie. En dat loont: ook in 2021 scoorde Ecopower 20/20 in het Greenpeace-klassement
van elektriciteitsleveranciers. De kwalitatieve en persoonlijke aanpak van onze klantendienst leverde
alweer de topscore op in de klachtenindicator van de VREG. Als burgercoöperatie werkt Ecopower op
mensenmaat, zowel voor als achter de schermen. Een goede balans tussen privé en werk, een fijn kantoor
aan Berchem station en af een toe een daguitstap of een personeelsfeest zorgen voor een aangename,
positieve werksfeer. Dat is goed voor de medewerkers én voor de coöperatieve sfeer.
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Financieel resultaat

Met de hogere energieprijzen is ook de prijs van
grondstoffen gestegen. Zo is voor de pelletfabriek
zowel de prijs voor bronmateriaalhout als de
energiekost fors gestegen. Een stevige tegenvaller
van 1,2 miljoen euro tegenover de prognose. Net
nu we op het goede spoor leken inzake productie,
verkoop en rendement.

Waarde van de installaties
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38.783.009

€20.000.000
€10.000.000

Klanten-coöperanten hebben wel een stevig
voordeel kunnen doen met uiterst gunstige
Ecopower-prijs voor de afname van de elektriciteit.

Verkochte hernieuwbare elektriciteit /
klanten
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Aantal klanten

De omzet voor 2021 is 43.181.404,03 euro. Dat
is 7.550.476,00 euro meer dan in 2020, voor
een belangrijk deel dankzij de doorverkoop van
elektriciteit van derden aan de hogere marktprijzen
in de tweede helft van 2021. Verder komt dit
bedrag van de pelletverkoop (21.063 ton) en van
elektriciteitslevering. Er werd 84.568.000 kWh
elektriciteit geleverd in 2021 aan 53.915 klanten.

€€(10.000.000)

20.000

Voor het boekjaar 2021 is er een eindresultaat van
-4.130.253,76 euro. Het bestuursorgaan stelt dan
ook voor om geen dividend uit te keren en het tekort
te onttrekken aan de reserves.
De liquiditeit (2,14) en de
solvabiliteit (84%) bevestigen
dat Ecopower ondanks het
verlies een financieel stabiele
en gezonde coöperatie is.
De prognose voor 2022 is
83 miljoen kWh productie en
2,8 miljoen euro winst.

Aantal aansluitingen

2021 was op een aantal vlakken een uitzonderlijk
jaar. Met de klimaatconferentie in Glasgow en de
extreem gestegen prijzen voor (fossiele) energie
kan het afgelopen jaar een kantelmoment in de
energiegeschiedenis zijn. Op zijn minst bevestigt het
dat de visie van Ecopower voor meer hernieuwbare
energie voor en door burgers een deel van de
oplossing biedt.

Tegelijk was het een jaar met uitzonderlijk weinig
wind en zon en er werden drie windturbines in Eeklo
afgebroken. De eigen productie lag 21% lager dan
het jaar voordien. Dit zorgt evident voor veel minder
inkomsten. Ecopower heeft de prijs voor de eindklanten in 2021 niet opgetrokken. De kosten voor
handel op de elektriciteitsmarkt zijn met de hoge
prijzen wel fors gestegen. Al deze elementen maken
dat het resultaat voor 2021 tegenvalt.

kWh geleverd

In dit tweede deel lichten we de
financiële resultaten toe aan de
hand van enkele grafieken, de balans
met de passiva en activa en de
volledige jaarrekening.
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Balans (in €)

2021

2020

Vaste activa

51.065.576,06

52.445.899,33

Immateriële vaste activa

12.282.566,60

7.307.651,45

Materiële vaste activa

38.186.555,80

44.544.960,88

1.550.791,75

3.377.022,53

34.631.620,35

39.126.587,71

Meubilair en rollend materieel

85.890,87

111.519,11

Overige materiële vaste activa

94.796,00

120.650,08

1.823.456,83

1.809.181,45

596.453,66

593.287,00

21.674.998,96

21.375.836,24

Vorderingen op meer dan één jaar

116.880,00

105.600,00

Voorraden en bestellingen in uitvoering

246.434,96

748.242,30

10.949.778,70

10.583.280,13

10.396.741,70

9.371.694,18

Overige vorderingen

553.037,00

1.211.585,95

Geldbeleggingen

3.200.564,33

8.200.286,45

Liquide middelen

6.363.774,35

1.175.050,55

797.566,62

563.376,81

Totaal der activa

72.740.575,02

73.821.735,57

Eigen vermogen

61.210.094,47

62.902.130,58

Inbreng (kapitaal)

58.362.500,00

56.633.500,00

599.138,00

4.729.392,58

Kapitaalsubsidies

2.248.455,65

1.539.238,00

Voorzieningen en uitgestelde belastingen

860.710,15

835.809,55

10.669.770,40

10.083.795,44

140.000,00

140.000,00

10.126.599,40

9.538.592,53

0,00

0,00

8.780.255,39

5.928.502,97

-

30.533,09

1.148.178,13

1.215.179,66

198.165,88

2.364.376,80

403.171,00

405.202,91

72.740.575,02

73.821.735,57

Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen

Financiële vaste activa
Vlottende activa

Vorderingen op ten hoogste één jaar
Handelsvorderingen

Overlopende rekeningen

Reserves

Schulden
Schulden op méér dan 1 jaar
Schulden op ten hoogste 1 jaar
Schulden > 1 jaar, die vervallen binnen het jaar
Handelsschulden
Ontvangen vooruitbetalingen
Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden

Overlopende rekening
Totaal der passiva

Resultatenrekening (in €)

2021

2020

Bedrijfsopbrengsten

50.411.669,10

44.308.267,48

Omzet

43.181.404,03

35.630.928,03

Wijziging in de voorraad goederen in bewerking

-546.434,87

392.622,08

Andere bedrijfsopbrengsten

5.855.289,52

8.281.717,37

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten

1.921.410,42

3.000,00

Bedrijfskosten

54.731.046,11

41.195.153,56

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen

35.160.541,19

26.997.181,22

5.119.926,98

4.253.766,88

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

3.449.804,23

2.979.803,40

Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, iva en mva

5.830.816,44

5.920.849,02

Waardeverminderingen op voorraden, bestell. in
uitvoering en handelsvorderingen

120.762,33

87.111,95

Voorziening voor risico's en kosten

24.900,60

186.084,00

612.950,06

770.126,01

4.411.344,27

231,08

-4.319.377,00

3.113.113,92

200.836,78

185.543,62

-

3.724,32

Andere financiële opbrengsten

200.836,78

181.819,30

Financiële kosten

11.790,63

22.363,72

Kosten van schulden

7.719,57

7.719,57

Andere financiële kosten

4.071,06

14.644,15

-4.130.330,85

3.276.293,82

Diensten en diverse goederen

Andere bedrijfskosten
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst
Financiële opbrengsten
Opbrengsten uit vlottende activa

Winst van het boekjaar voor belasting

- 2.46.435 22.246.435,32

Uit te keren winst

84 %

2,14

Liquiditeit

Solvabiliteit

Schulden korte termijn (10,1 miljoen euro)

Vreemd vermogen (11,5 miljoen euro)

Vlottende activa (21,7 miljoen euro)

Eigen vermogen (61,2 miljoen euro)
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Vooruitblik: wat brengt de toekomst?
2022
Hoewel er drie windprojecten vergund zijn die zich
nu in contractfase bevinden voor de bouw, zullen die
turbines in 2022 nog niet draaien. Maar dat belooft
voor 2023! Voor de investeringen in zonnepanelen
verwachten we opnieuw een investering van ruim
2 MWp in 2022. De pelletfabriek slaagt er niet in
om met de huidige werking rendabel te worden.
Scenario’s voor een aangepaste werking worden in
2022 uitgewerkt. Op vlak van elektriciteitslevering
blijft de contractstop voor nieuwe klanten behouden
tot eind 2022 en verhogen we de prijs vanaf 1 juli.

Strategische toekomstoefening
Ecopower groeit: zowel het aantal coöperanten en
medewerkers als het aantal projecten gaat in stijgende lijn. Ook de wereld staat niet stil: er verandert
van alles dat van dichtbij of veraf impact heeft op
onze werking. Om Ecopower klaar te stomen voor
de volgende tien jaar startte op vraag van het
bestuursorgaan de Strategische Toekomstoefening
Ecopower voor 2030, of korter: STEP2030. Onder
begeleiding van Febecoop werkte een kerngroep
aan dit traject.

Het STEP2030-traject
Door de coronabeperkingen duurde het traject
langer dan gepland. De kerngroep maakte een
interne balans op en een externe analyse van trends,
marktwerking, concurrenten… Ook interviewden we
toonaangevende mensen uit politiek, energiesector,
milieuorganisaties, middenveld en de coöperatieve
beweging.

Uit dat traject ontstonden zes krachtlijnen. Die
werden eind oktober voorgelegd aan alle Ecopowermedewerkers tijdens een interne STEP-dag. In
november volgden drie focusgroepen waarbij een
vijftigtal coöperanten mee discussieerden over de
voorgestelde prioriteiten.
De uiteindelijke zes strategische focuspunten werden
vervolgens bekrachtigd door het bestuursorgaan en
gepresenteerd tijdens infosessies en de algemene
vergadering. Een brede coöperantenbevraging in
samenwerking met de Erasmus universiteit van
Rotterdam biedt in de loop van 2022 verder inzicht
in het draagvlak bij de leden. En dan volgt het
echte werk: de uitwerking van de zes krachtlijnen
in werkgroepen en actieplannen voor de komende
tien jaar.

Wat verandert er niet?
Deze toekomstoefening betekent niet dat
Ecopower breekt met het verleden. Onze missie
en visie blijven hetzelfde. Wel leggen we meer
focus en bepalen we sterker prioriteiten. Er werden
tijdens STEP2030 verschillende elementen van
onze werking gedefinieerd die we zeker blijven
behouden. Denk aan de coöperatieve identiteit en
visie, onze hoofdactiviteit als projectontwikkelaar
van hernieuwbare energie, de rol van coöperatieve
leverancier, de pelletfabriek en de ambitie voor
burgerparticipatie in offshore windenergie. Ook
zetten we verder in op samenwerking en blijven
we een duurzame, inclusieve en kwaliteitsvolle
werkgever.

De zes krachtlijnen
Ecopower investeert ambitieus in grotere
hernieuwbare-energieprojecten in
binnen- en buitenland om het aandeel
coöperatieve energie versneld te verhogen.

Ecopower investeert actief in de
ontwikkeling, realisatie en uitbating van
warmtenetten om ook de warmtetransitie
coöperatief te versnellen.

Ecopower ontwikkelt in eigen beheer een
pallet aan instrumenten om een innovatieve elektriciteitsleverancier te blijven
die vraag en aanbod op elkaar afstemt.

Ecopower profileert zich expliciet als
energiegemeenschap en gaat met
coöperanten aan de slag om een breed
draagvlak te creëren en burgers een
actieve rol te geven in de energietransitie.

Ecopower zet een structurele werking op
en voorziet financiële middelen voor de
sociale aspecten van de energietransitie
via projecten met focus op ecologische en
maatschappelijke meerwaarde.

Ecopower vertegenwoordigt en betrekt in
de werking alle groepen in de samenleving
om tot een inclusieve, gedragen en
geslaagde energietransitie te komen.
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