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Power Post

Uitnodiging algemene vergadering 8 april 2017

Met deze PowerPost nodigen we alle coöperanten uit voor de algemene vergadering (AV) van Ecopower cvba op 
zaterdag 8 april in Gent. Registratie om 9.30 uur, de vergadering start om 10.00 uur stipt en eindigt om 13.00 uur 
met een hapje en een drankje.

Kinderopvang: vooraf inschrijven! We 
voorzien kinderopvang (5 tot 12 jaar) van 
9.30 tot 13.00 uur. Vooraf inschrijven via 
info@ecopower.be of 03 287 37 79.

Praktisch
• Waar? KASK, Campus Bijloke, Louis Pasteurlaan 2, 9000 Gent.
• Inschrijven is niet nodig
• De gedetailleerde jaarrekening kunt u een week vooraf krijgen op aanvraag: info@ecopower.be of 03 287 37 79.
• Kom op tijd zodat we iedereen vlot kunnen registreren en om 10.00 uur stipt beginnen.

Agenda
0. Registratie stemgerechtigde coöperanten
1. Goedkeuring van de agenda
2. Werking 2016 en vooruitzicht 2017
3. Financiën 2016 en raming 2017
4. Verslag van de controlerende vennoten
5. Verkiezing raad van bestuur en controlerende vennoten
 (zie kaders volgende pagina)
6. Goedkeuring jaarrekening 2016, bestemming resultaat 

2016, kwijting van de raad van bestuur
7. Input van de AV
8. Varia

Hoe geraakt u er?
Met de trein naar station Gent Sint-Pieters:
Vanuit   Vertrek     Aankomst
Antwerpen-Centraal 8:06      9:07
Brussel-Noord  8:40      9:20
Leuven   8:19      9:20
Hasselt   7:29      9:20
Brugge   8:57      9:20
(info: www.belgianrail.be)
Opgelet: Vanuit Gent Sint-Pieters is het 20 minuten 
wandelen. Neem op het plein voor het station de brede 
straat schuin links, altijd rechtdoor via Albertlaan en 
Groot-Brittanniëlaan, dan rechts langs het Bijlokehof 
tot aan de Louis Pasteurlaan 2 op uw rechterkant. Of 
u neemt rechts voor het station tram 4 richting UZ/
Moscou en stapt uit aan de derde halte (Bijlokehof ).
We raden u af om met de wagen te komen. Er is 
weinig parkeergelegenheid en bovendien zijn er wer-
ken aan de gang aan de Bijlokesite. Toch met de auto? 
Parkeer op een Park & Ride: P&R Gentbrugge (25 
minuten met bus 22 tot halte Verlorenkost) of P&R 
Flanders Expo (30 minuten met tram 1 tot halte Ver-
lorenkost). Voor alle info over het nieuwe mobiliteits-
plan: https://stad.gent/mobiliteitsplan.

Stemmen op de algemene vergadering
Elke aandeelhouder heeft één stem op de AV, on-
geacht het aantal aandelen. Voor aandelen op twee 
namen geldt slechts een stem. Wie niet aanwezig is, 
kan wel stemmen bij volmacht door een schriftelijke 
verklaring mee te geven: ‘Ik, (naam+adres), geef vol-
macht aan (naam) om mij te vertegenwoordigen op de 
algemene vergadering van Ecopower cvba op zaterdag 
8 april 2017.’ Elke aanwezige mag slechts één vol-
macht gebruiken.

20/20In 2016 kreeg Ecopower alweer de 
maximumscore van Greenpeace!



Werking 2016

Productie
Met twee bijkomende windturbines in Beersel 
begin 2016, 20% van acht nieuwe windturbines 
in de haven van Gent – ook begin 2016 – en een 
bijkomende windturbine eind 2016 in Houyet 
vergroot het productiepark van Ecopower met 
11,68 MW. Een grote sprong in productiecapa-
citeit en in de productie van groene elektriciteit.
De wind waaide in 2016 niet zo hard als in 2015, 
toch hadden we met alle installaties van Ecopo-
wer samen een productie van 82.470 MWh. Dit 
vertaalt zich in een positief financieel resultaat.

Energielevering
In 2016 produceerden we zelf ongeveer 94% 
van de 87.316 MWh die we leverden aan onze 
41.586 aansluitingen. Belangrijkste verandering 
voor de levering is de opdeling van de prijs per 
netgebied (zie kaderstuk). De levering van groene 
warmte in de vorm van houtpellets en -briketten 
stijgt in 2016 naar ruim 5000 ton. Er is nog heel 
wat werk voor de boeg om de volledige capaciteit 
van de pelletfabriek te benutten.

Financieel
Eind 2016 had Ecopower een kapitaal van 
49.881.000 euro. Dat zijn 199.524 aandelen 
van 250 euro verdeeld over 50.393 coöperanten. 
Inderdaad, in 2016 bereikte Ecopower een be-
langrijke mijlpaal: we overschreden de kaap van 
50.000 coöperanten! Het gemiddelde bedraagt 
bijna 4 aandelen per coöperant. Het beschikbare 
geld werd geïnvesteerd in installaties voor her-
nieuwbare energie. Die zijn eind 2016 bijna 61 
miljoen euro waard.
Eind 2016 waren er 35 medewerkers bij Ecopo-
wer. Goed voor ruim 32 voltijdse equivalenten.

Communicatie en informatie
We kwamen naar u toe in 2016 tijdens tien Ener-
giecafés: informatieavonden met op de agenda 
o.a. de Eandis-deal en een mogelijk coöperatief 
alternatief; hoe pellets nuttiger gebruikt kunnen 
worden dan in de biomassacentrale in Langerlo 
en de samenstelling van de elektricitieitsprijzen. 

Nieuw prijssysteem sinds 1 januari 2017
• De afgelopen jaren werden de prijsverschillen tussen de 

netgebieden steeds groter en het aantal Ecopower-klanten per 
netgebied was niet langer in evenwicht. Omdat energieregulator 
VREG niet wou dat we nog langer een wachtlijst hadden voor 
klanten in een bepaald netgebied, besloot Ecopower om vanaf 
1 januari voor elk netgebied een aparte, vaste prijs per kWh te 
hanteren.

 • We behouden wel ons basisprincipe: wie minder verbruikt wordt 
beloond dankzij de all-in-prijs. Enkel de Bijdrage Energiefonds 
en het prosumententarief blijven vaste tarieven die we apart 
aanrekenen.

• In vier netgebieden met hoge distributiekosten steeg de 
Ecopower-prijs per kWh, in alle andere netgebieden daalde de 
prijs op 1 januari 2017. Dit ondanks de algemene prijsstijging bij 
de netbeheerders.

• Via de nieuwe prijssimulator kunt u eenvoudig berekenen hoeveel 
u per jaar betaalt bij Ecopower. Geef het door aan familie, vrienden 
en kennissen want het foute idee dat groene energie duurder is, 
blijft hardnekkig! Kijk op www.ecopower.be/prijssimulator of 
doe de V-test via vtest.vreg.be.

Drie keer per jaar krijgt u de PowerPost, maar 
Ecopower verspreidt ook allerhande digitale in-
formatie. Regelmatig verschijnen er blogartikels 
op de website. Blijft u graag op de hoogte van 
het reilen en zeilen in uw coöperatie? U vindt ons 
naast Facebook sinds kort ook op Twitter en You-
tube. Volg, like, deel en help Ecopower groeien! 

Verkiezing raad van bestuur
Op de AV wordt een nieuwe raad van bestuur verkozen voor een 
periode van zes jaar. De AV beperkt via het huishoudelijk reglement 
het aantal mandaten voor bestuurders. Dat is niet met terugwer-
kende kracht. Toch wil de huidige raad van bestuur de geest van de 
beslissing volgen en zorgen voor vernieuwing. Hier is al voorberei-
ding voor gebeurd. Er zal een voorstel liggen op de AV, waarbij twee 
van de langer zetelende bestuurders stoppen en een derde na drie 
jaar. Op basis van de spontane kandidaturen na de vorige Power-
Post wordt een nieuw team voorgesteld. Hierin zitten drie nieuwe 
bestuurders, drie al langer zetelende bestuurders, twee bestuurders 
die één mandaat achter de rug hebben en een bestuurder die vorig 
jaar is toegetreden. Dit voorstel zorgt voor een evenwicht tussen 
ervaring en nieuwe bestuurders en tussen werkers-bestuurders en 
externe bestuurders.

Oproep controlerende vennoten
Nog op deze AV kiezen we de controlerende vennoten voor een 
mandaat van drie jaar. Een AV kan niet op alle aspecten van de 
bedrijfsvoering ingaan. Controlerende vennoten doen dat in enkele 
avonden per jaar wel. Ze zorgen ervoor dat de vragen gesteld wor-
den waarvoor er mogelijk op een AV te weinig tijd is. Ze kunnen 
ook ingaan op het werk van de commissaris (revisor) die de finan-
ciële controle doet.
Wie kandidaat is om controlerend vennoot te worden kan tot don-
derdag 6 april een e-mail sturen naar jim.williame@ecopower.be, 
met een korte motivatie en een foto.

Op 11 maart stapte Ecopower mee in de klimaatmanifestatie in Antwerpen: 
Tijd voor een nieuwe stroom! 

Enquête: zijn energiecoöperanten zuiniger dan andere verbruikers?
Energiecoöperaties (REScoops) in Europa: we zijn niet alleen! Wel is Ecopower een van de grootste 
die ook elektriciteit levert. In het kader van een Europees project willen de REScoops onderzoeken 
of, en zo ja waarom, hun klanten zuiniger omspringen met energie. Doe mee aan de enquête en 
help het onderzoek. U vindt de enquête via www.ecopower.be/enqueteRescoopPlus.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement N°696084

EANDIS INFRAX
Netgebied Prijs / kWh (euro) Netgebied Prijs / kWh (euro)
Gaselwest 0,2957 Inter-energa 0,2287
IMEA 0,2443 Infrax-West 0,2461

IMEWO 0,2594 IVEG 0,2651
Intergem 0,2414 PBE 0,2399
IVEKA 0,2633

IVERLEK 0,2597
Sibelgas 0,2712

Vooruitzichten 2017
Er wordt aan veel projecten gewerkt in 2017. 
Van de investeringsprojecten is er nog geen enkel 
waar we op dit moment een concrete planning 
op kunnen zetten. Mogelijk zullen er drie wind-
turbines in de steigers gezet kunnen worden in 
2017.
Daarnaast werken we heel hard aan nieuwe 
marktmodellen die op ons afkomen. Via de Eu-
ropese projecten Nobel Grid en WISE Grid bou-
wen we een coöperatieve elektriciteitscentrale. In 
eerste fase gaan we bij 100 klanten een module 
plaatsen om gedetailleerde verbruiks- en pro-
ductiegegevens te registreren. Kandidaten heb-
ben zich vorig jaar na een nieuwsbericht op onze 
website opgegeven. Zij worden gecontacteerd 
om mee te werken aan een evenwicht tussen pro-
ductie en afname, of andere scenario’s om flexi-
bel in te spelen op wat er op het elektriciteitsnet 
gebeurt.
Ook werken we verder aan het Ecotraject: een 
begeleidingstraject naar een energiezuinige wo-
ning dat we uitrollen in Asse, Beersel en omstre-
ken. Meer info op www.ecopower.be/ecotraject.

Nieuws van de Molen
De Molen van Rot-
selaar, bakermat van 
Ecopower en locatie 
van een kleine water-
krachtcentrale, won de 
Simplify Life Award 
van het Netwerk Be-
wust Verbruiken. Prijs 

voor het duurzaamste initiatief van Vlaams-Bra-
bant is een promofilmpje, binnenkort online! De 
molen heeft ook een nagelnieuwe website: 
www.molenvanrotselaar.be

@EcopowerBE en #Ecopower

facebook.com/ecopower

zoek op youtube “Ecopower cvba”

Ecopower-prijzen per netgebied  sinds 1 januari 2017, btw, distributie- 
en andere kosten inbegrepen:

Een schoolklas uit Asse bezoekt een van de windturbines.

http://www.molenvanrotselaar.be
https://twitter.com/ecopowerbe
https://www.facebook.com/ecopower/
https://www.youtube.com/channel/UCVr3nQCGKU64-RJpeqgfcsA


Ver. uitg. Relinde Baeten, Ecopower cvba, Posthoflei 3 bus 3, 2600 Berchem, info@ecopower.be, www.ecopower.be, 03 287 37 79 
www.facebook.com/ecopower - rek. BE07 0012 2805 5766 - Gedrukt door De Wrikker cvba op gerecycleerd papier met vegetale inkten. 

Ecopower investeert samen met zijn coöperanten 
in hernieuwbare energie. We produceren en 
leveren niet enkel hernieuwbare elektriciteit, we 
maken ook groene warmte voor thuis in de vorm 
van houtpellets en houtbriketten. Pellets om te 
stoken in milieuvriendelijke pelletkachels en 
-ketels, briketten voor wie een traditionele kachel 
heeft en op zoek is naar meer comfort en minder 
uitstoot.

Ecopower-actie pelletkachels
Interesse in de aankoop van een pelletkachel en 
opzoek naar onafhankelijk advies? Ecopower or-
ganiseert een actie pelletkachels en biedt u: een 

professioneel begeleidings-
traject, een speciaal onder-
handelde prijs op de 20 ge-
selecteerde modellen en 200 
euro korting bij aankoop 
van duurzame Ecopower-

pellets. Start vrijblijvend uw traject op 
www.ecopower.be/actiepelletkachels.

Briketten: tijdelijk verlaagde prijs!
Wie tussen 1 april en 15 mei briketten bestelt, 
krijgt tijdelijk 30 euro korting. Dat betekent 245 

euro voor een ton briket-
ten in plaats van 275 euro, 
levering aan huis en btw 
inbegrepen. Met uw coö-
perantenvoordeel wordt dit 
zelfs 230 euro! Bestellingen 

geplaatst tijdens de actie worden binnen de twee 
maanden geleverd, ruim op tijd dus voor het 
nieuwe stookseizoen. Voor de pellets is er geen 
verlaagde prijs.

Groene warmte voor de scouts
Jeugdverblijf De Brink in Herentals verwarmt 
voortaan met een pelletketel en Ecopower-pel-
lets. Dit betekent een grote daling van de energie-
factuur, de CO2-voetafdruk en de fijnstofuitstoot 

van het scoutsdomein. Op de persconferentie in 
aanwezigheid van minister Ben Weyts werd ver-
warming met houtpellets als hernieuwbaar al-
ternatief voor fossiele brandstoffen in de kijker 
gezet. Ook werd er een educatief bord onthuld 
een meerwaarde voor de 32.000 kinderen en jon-
geren die jaarlijks in De Brink logeren.

Stationsgebouw in Asse
In Asse, waar ook vier windturbines van Eco-
power staan, sloegen gemeentebestuur, stations-
uitbater Groep Intro en Ecopower de handen in 
elkaar: de pendelaars kunnen zich sinds januari 
verwarmen aan de gloednieuwe pelletkachel met 
Ecopower-pellets. Er hangen ook drie panelen 
boordevol info over burgercoöperatie Ecopower, 
de windturbines en de pelletkachel.

Bezoek gratis de fabriek
Ecopower heeft een eigen fabriek in Ham. Zo hebben we 
de volledige controle over het productieproces, van de keu-
ze van de grondstof tot de verpakking. Zorgvuldige mate-
riaalkeuze en een korte en transparante keten garanderen 
een minimale uitstoot van CO2 en fijn stof. Zin om uw 
fabriek te bezoeken? Dat kan op 20 mei en 9 september, 
telkens een zaterdag van 10 tot 12 uur. Schrijf u snel in 
via www.ecopower.be/kalender. Liever een virtueel bezoek? 
Kijk eens op www.ecopower.be/groenewarmte of op ons 
Youtube-kanaal.

Een handelaar in uw buurt
Ecopower levert gratis aan huis per pallet. Koopt u liever 
kleinere hoeveelheden? Dat kan, want ons netwerk van 
verdelers in Vlaanderen breidt uit. De nieuwe handelaars:
• EBEM in Merksplas
• Herrijgers in Kalmthout
• Vera Tuincentrum in Overijse
• BioHome in Westerlo en Leuven
• E-Tecnics in Roeselare
• Brandstoffen Bailleux in Hoeselt
Het volledige overzicht vindt u op 
www.ecopower.be/verkooppunten.

Groene warmte van Ecopower: pellets en briketten

Music for Life
In het najaar 2016 organiseerde Ecopower een 
promotiecampagne. Wie pellets of briketten 
kocht, kon het aankoopbedrag terugwinnen of 
via Music for Life schenken aan wijkcentrum 
De Kring in Eeklo. We mochten een cheque van 
2186,75 euro overhandigen!


