
Raamcontract Vlaams Energiebedrijf

Ecopower en andere burgercoöperaties kunnen zonne-
panelen plaatsen op de daken van scholen, openbare 
besturen, vzw’s en andere publieke diensten. Dat is dankzij 
een raamcontract van het Vlaams Energiebedrijf (VEB). 
Op die manier is een extra openbare aanbesteding niet 
nodig. De eigenaar van het dak verbruikt lokaal opge-
wekte, hernieuwbare energie aan een prijs lager dan de 
marktprijs. De burgercoöperatie zorgt voor de financiering, 
de plaatsing en het beheer van de installatie.

Dit project is een mooi voorbeeld van coöperatieve sa-
menwerking. Het VEB lanceerde een openbare aanbe-
steding, burgercoöperaties sloegen de handen in elkaar 
en werkten samen een aanbod uit. Burgers kunnen mee 
investeren in de zonne-installaties en genieten van de 
voordelen van de energietransitie. Wilt u ook zonnepa-
nelen op het dak van uw school, organisatie of publie-
ke dienst? Neem dan contact op via zonnepanelen@
ecopower.be.

Zon in Leuven

Samen met burgercoöperatie ECoOB plaatsen we zon-
nepanelen op de daken van tien publieke gebouwen 
in Leuven. Zo krikken we de lokale productie van her-
nieuwbare energie op. De financiering van deze instal-
laties gebeurt met burgerkapitaal: alle inwoners van 
Leuven en omstreken kunnen investeren en mee eige-
naar worden van het project. 

Van monumentale watermolen tot grootste energie-
coöperatie van Europa

Onze Nederlandse buren waren nieuwsgierig naar de 
energietransitie in België. Zo kwamen ze bij Ecopower 
terecht. En bij Dirk Vansintjan, lid van ons bestuursor-
gaan en voorzitter van de Europese federatie voor bur-
gerenergiecoöperaties REScoop.eu. Het volledige arti-
kel lees je op www.ecopower.be/watermolen.

Een mooie start    
van 2020

Werfbezoek Huysmanhoeve

Op 12 januari brachten meer dan 500 enthousiaste 
geïnteresseerden een werfbezoek aan de Huysmanhoeve 
in Eeklo. Ze kregen een rondleiding op de werf rond de 
windturbine en konden de wieken en masten van dichtbij 
bewonderen. De coöperatieve windturbine, al de zesde 
in Eeklo, staat intussen fier rechtop. Al verliep het niet 
altijd even vlot: problemen met de constructeur en een 
hevige wind vertraagden de opbouw. Gelukkig is ze, dankzij 
het doorzettingsvermogen van de Ecopower-collega’s, 
nu helemaal klaar om uw windenergie te produceren 
(foto voorpagina).

Project Buurzame Stroom

Het Gentse onderzoeksproject Buurzame Stroom had 
als doel zoveel mogelijk zonnestroom op te wekken op 
daken in de Sint-Amandsberg- en Dampoortwijk. Ook 
hoog op de agenda: een duurzaam energie-aanbod voor 
maatschappelijk kwetsbare gezinnen en de uitbouw 
van het elektriciteitsnet van de toekomst. Ecopower 
was partner van Buurzame Stroom in het kader van 
het Europese testproject WiseGRID. Met dit project 
onderzoeken we in welke mate wijkbewoners samen 
onafhankelijker kunnen worden van het net. Hiervoor 
worden onder andere een aantal apps getest die mensen 
inzicht geven in elektriciteitsverbruik- en productie van 
hun buurt. Voor Buurzame Stroom installeerden we 100 
slimme meters, 14 batterijen en de nodige software. 

I n 2 019.. .

 ...wa a Ide de w In d voor Ie de r ee n

De Vlaamse en Europese federaties van burger-

coöperaties voor hernieuwbare energie, REScoop 

Vlaanderen en REScoop.eu, organiseerden op 

7 oktober 2019 het evenement ‘De wind waait 

voor iedereen: te land, ter zee en in de lucht’. Het 

werd een inspirerende en gezellige avond op het 

iconische Greenpeace-schip Rainbow Warrior, 

waarop acht sprekers hun persoonlijke, profes-

sionele of politieke visie op burgerparticipatie 

in de energietransitie deelden. De belangrijkste 

boodschap? Alle Belgische burgers moeten mee 

eigenaar kunnen worden van de energie-installaties 

die on- én offshore energie oogsten. Rechtstreekse 

burgerparticipatie is een must voor een eerlijke en 

succesvolle energietransitie.
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Ecopower cv 
BE 0445 389 356

Posthoflei 3 bus 3 
2600 Berchem

www.ecopower.be 
info@ecopower.be

T 03 287 37 79 
@ecopower_BE

IBAN BE07 0012 2805 5766 
RPR Antwerpen  – Afd. Antwerpen
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Namiddagprogramma 
zaterdag 11 april

Na de algemene vergadering zijn er twee activiteiten - voor 
wie dat wil. Dit is een mooie kans om onze coöperanten te 
bedanken. En u maakt op een andere manier kennis met 
Ecopower en met andere coöperanten. 

p roj e c t e n I n de k I j k e r 

Met de eerste activiteit geven we con-
crete toelichting bij twee projecten: 
Buurzame Stroom (zie ‘Een mooie start’) 
en Circulair Zuid. Circulair Zuid is een 
buurtenergiegroep op het Antwerpse 
Zuid. Er wordt lokaal geïnvesteerd in 
zonnepanelen en slim omgegaan met 
energie. Ook energiegemeenschappen 
spelen een belangrijke rol. 

on de rgron d s 

Naast deze infosessie organiseren we ook een culturele 
activiteit. Ecopower-coöperanten kunnen na de algemene 
vergadering de expositie Ondergronds van STAM, het Gentse 
stadsmuseum bezoeken met een gids. Wat er onder onze 
straten en gebouwen verborgen zit, hoe kabels en buizen 
ons voorzien van energie en water en hoe vervuild onze 
ondergrond is, u komt het allemaal te weten. 

I n s ch r I j v e n on de rgron d s I s v e r p l Ich t

Inschrijven voor de expositie Ondergronds is verplicht 
en kan via www.ecopower.be/av2020, uiterlijk op 6 april. 
Deelname aan beide activiteiten is mogelijk.

p r a k t I s ch

De infosessie Projecten in de kijker loopt van 13.45 u tot 14.45 
u, in dezelfde zaal als de algemene vergadering. 

Een rondleiding bij Ondergronds duurt 1.30 uur. Via onze website 
kunt u inschrijven voor één van de vier rondleidingen, per 
rondleiding 20 personen:
•	 14.00 u
•	 14.30 u
•	 15.00 u
•	 15.30 u

Ecopower biedt deze activiteit graag aan haar coöperanten aan. 
We werken met inschrijvingen en het moet zo goed mogelijk 
kloppen. Wie zich inschrijft, maar toch niet komt, wordt 
daarom 10 euro aangerekend.

‘s Namiddags geven we u een 
inkijk in twee projecten waar 
Ecopower aan meewerkt en 
werpen we een blik onder de 
grond.  
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zIe ook namIddagprogramma verderop

Uitnodiging algemene vergadering  
zaterdag 11 april 2020

In deze PowerPost vindt u alle 
praktische details voor de alge-
mene vergadering. Deze keer is 
er ook een namiddagprogramma.  
Alle info staat ook online in onze 
kalender op www.ecopower.be/
av2020. 

wanneer e n wa a r

Zaterdag 11 april 2020. Registratie vanaf 9.30 uur. 
Vergeet uw identiteitskaart niet. De algemene ver-
gadering start om 10.00 uur en eindigt rond 13.00 
uur. We praten na bij een hapje en een drankje. 
Adres: KASK, Campus Bijloke, Louis Pasteurlaan 
2, 9000 Gent.

InschrIjven   
Inschrijven voor de algemene vergadering is niet 
nodig, alle coöperanten zijn van harte welkom. Meld 
u aan op www.ecopower.be/av2020 of bel naar  
03 287 37 79 als u:
•	 de gedetailleerde jaarrekening vooraf wilt 

ontvangen per e-mail of per post;
•	 kinderopvang wilt, voor kinderen van 5 tot 12 

jaar – uiterlijk op 6 april.

  
s t e m m e n  

Elke aandeelhouder heeft precies één stem, 
ongeacht het aantal aandelen. Ook aandelen op 
twee namen leveren maar één stem op. Stemmen 
kan daarnaast bij volmacht met een schriftelijke 
verklaring: ‘Ik, (naam+adres), geef volmacht aan 
(naam) om mij te vertegenwoordigen op de alge-
mene vergadering van Ecopower cv op zaterdag 11 
april 2020.’ Maximaal één volmacht per aanwezige. 

k I j k t h u I s m e e : s t r e a m I ng

Voor wie thuis wilt meevolgen, wordt de algemene 
vergadering gestreamd - net als vorig jaar. Schrijf 
uiterlijk 6 april in via www.ecopower.be/av2020. 

hoe ge r a a k t u e r?

De locatie ligt op 20 minuten wandelen van het 
station Gent Sint-Pieters. Neem op het plein voor 
het station de brede straat schuin links, dat is 
de Koning Albertlaan. Volg verderop de 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 
Gent UZ-Ledeberg of tram 2 richting Zwijnaarde-Melle 
Leeuw en stapt uit aan de derde halte (Bijlokehof).

Treinen vanuit   Vertrek  Aankomst

Antwerpen-Centraal 8.37 uur  9.32 uur 
Brussel-Noord  8.40 uur  9.34 uur
Leuven   8.21 uur  9.34 uur
Brugge   9.00 uur  9.25 uur 
Hasselt   7.29 uur   9.34 uur
bron NMBS dd.11 maart 2020

We raden u af om met de wagen te komen. 
Er is weinig parkeergelegenheid. Toch 
met de auto? Parkeer op een 
Park & Ride: P&R Gentbrugge 
(20 minuten met tram 2 
Zwijnaarde-Melle Leeuw 
tot halte Bijlokehof) of 
P&R The Loop/Expo (30 
minuten met tram 1 tot 
halte Verlorenkost). 

age n da a l ge m e n e v e rga de r I ng 2 0 2 0 

 
0.     Registratie stemgerechtigde coöperanten
1. Goedkeuring van de agenda
2. Werking 2019 en vooruitzicht 2020
3. Financiën 2019 en raming 2020
4. Verslag van de controlerende vennoten
5. Goedkeuring jaarrekening 2019, 

bestemming resultaat 2019, kwijting van 
het bestuursorgaan  

6. Verkiezing controlerende vennoten



Een terugblik   
op het jaar 2019 

We kijken eindelijk terug op een 
‘normaler’ windjaar. En we konden 
2020 starten met een nieuwe wind-
turbine in Eeklo. 

wI n d 

In 2019 zou Ecopower een windturbine aan de 
Huysmanhoeve in Eeklo bouwen. Het bedrijf waar 
we de turbine bestelden, kwam in de problemen 
en de realisatie van de turbine was heel ver weg. 
Kiezen voor een andere turbine zou jaren vertraging 
betekenen. Het projectteam sloeg de hand aan de 
ploeg en verzamelde in heel Europa, van Polen tot 
Portugal, de onderdelen van de turbine die voor ons 
klaar lagen. Resultaat: geen windturbine in 2019, 
maar wel begin 2020. 

We hadden al een vergunning voor de bouw van 
twee windturbines in Schelle. Na een beroepspro-
cedure kregen we in 2019 ook van de minister een 
vergunning. Zonder onverwachte wendingen staan 
ze er binnen een jaar. 

In Lanaken kregen we een vergunning voor twee 
windturbines. Maar er loopt een beroepsprocedure, 
het resultaat moeten we nu afwachten. 

Eind 2019 dienden we een vergunningsaanvraag 
in voor de bouw van twee windturbines in Schoten 
en vier in Bilzen – een nieuwe aanvraag voor een 
project waar we al lang aan werken. Begin 2020 
kwam daar nog een vergunningsaanvraag bij voor 
drie windturbines in Ranst – ook een nieuwe aan-
vraag voor een project dat al lang op de rails staat.

zon 

In 2019 is er 171.380 euro geïnvesteerd in zonnepa-
nelen op daken van scholen en overheidsgebouwen. 
Het begin van een reeks investeringen in zonne-
panelen, die nog verder loopt in 2020 en daarna.

wa r m t e

De pelletfabriek krikte haar productie en verkoop 
op naar 20.291 ton. Voor 2020 is een productie en 
verkoop van 24.000 ton gepland.

Nog in 2019 werd een projectvennootschap opge-
richt met onder andere de coöperatie ZuidtrAnt, 
voor de bouw van een warmtenet in Mortsel en 
Edegem. De eerste investering wordt voorzien in 
2020. 

Kerncijfers Ecopower cv

2019 2018 2017

Kapitaal 55.692.000 53.850.500 51.923.500

Coöperanten 59.321 56.533 52.937

Productie elektriciteit 94.554.310 87.771.747 88.816.793

Levering elektriciteit 88.817.000 87.500.000 85.745.000 

Aansluitingen elektriciteit 49.143 47.011 43.662

Pellets (productie/verkoop) 20.291 16.941 10.057

Personeel 44 43 41



Er werd ook verder ontwikkeld 
aan de eerste delen van het 
warmtenet in Eeklo.

e n e rgI e ge m e e n s ch a p

In 2019 publiceerde de Euro-
pese Commissie haar Clean 
Energy Package, met heel 
veel aandacht voor energie-
gemeenschappen. Burgers 
kunnen een belangrijke rol 
opnemen in de transitie naar 

hernieuwbare energie. De ener-
giegemeenschap van Ecopower 

groeide in 2018 van 56.533 coö-
peranten naar 59.321 in 2019. Het 

kapitaal steeg van 53.850.500 naar 
55.692.000 euro. Samen produceerden 

we 94,5 miljoen kWh groene elektriciteit.

e l e k t r IcI t e I t

De levering van elektriciteit gaat van 47.011 aan-
sluitingen naar 49.143, met een totaal van 88,8 
miljoen kWh geleverde groene elektriciteit.

e n da n nog dI t

We groeiden het afgelopen jaar naar 44 personeels-
leden. Een grote investering in informatica werd 
voorbereid. In 2020 wordt dit uitgewerkt en vanaf 
2021 werkt Ecopower voor haar boekhouding en 
zowat alle bedrijfsprocessen met SAP. Ondertussen 
kwam MijnEcopower beschikbaar op onze website.

De netbeheerder is gestart met de installatie van 
digitale meters. Ecopower bereidt zich voor om 
daar slim mee om te gaan.

Ook tussen algemene vergaderingen blijven we 
contact houden met onze coöperanten en geïn-
teresseerden. Er zijn rondleidingen aan installaties, 
infomomenten in de buurt van nieuwe projecten, 
energiecafés in oktober inclusief een digitaal 
energiecafé (2000 bereikte mensen), PowerPost 
verschijnt drie keer per jaar, er zijn digitale nieuws-
brieven en af en toe een enquête. 

n I e u w e w e t, n I e u w e n a m e n

sinds 1 mei 2019 heeft België een nieuwe 
vennootschapswetgeving. dat heeft alvast 
gevolgen voor allerlei termen en dat ziet 
u nu al. er is geen cvba meer, maar een 
cv. het bestuursorgaan is wat vroeger de 
raad van bestuur was. 

Oproep controlerende vennoten 
Op deze algemene vergadering kiezen we de 
controlerende vennoten voor een mandaat van 
drie jaar. Een algemene vergadering 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 worden waarvoor er mogelijk op 
een algemene vergadering te weinig tijd is. Ze 
kunnen ook ingaan op het werk van de commis-
saris (revisor) die de financiële controle doet. 
Hebt u interesse om controlerende vennoot te 
worden? Ga nog voor 6 april naar www.ecopower.
be/controlerendevennoten. 


