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ALGEMENE VERGADERING 9 MEI 2018
WELKOMSTWOORD
De voorzitter, Patrick Swyngedouw, heet iedereen hartelijk welkom op de Algemene Vergadering.
2017 is het jaar van groei.


GROEI van de professionalisering van onze werking



GROEI door de realisatie van ons eerste project 'Adopteer je straatlamp'



GROEI door focus op ZON



GROEI door stijgend aantal vennoten en opgehaald kapitaal



GROEI van het aantal nieuwe vrijwilligers die werkgroepen versterken



GROEI van ons financieel resultaat

Onze organisatie heeft nu een dagelijks bestuur dat minstens om de twee weken samenkomt. Maandelijks is er
Raad van Bestuur en komen apart ook de werkgroepen samen. Er zijn vier werkgroepen actief: werkgroep ‘licht’,
werkgroep ‘zon’, werkgroep ‘wind’ en werkgroep ‘communicatie’. De werkgroepen ‘financiën’, ‘juridisch’ en
‘IT’ komen ad hoc samen.
Pajopower draait op vrijwilligers. Zij is haar vrijwilligers dan ook erg dankbaar. Wie interesse heeft om zijn of
haar kennis of talent met Pajopower te delen is welkom om mee te werken in één van onze werkgroepen.

ENKELE GETALLEN
Met betrekking tot onze getallen kan het volgende gezegd worden:






Onze Raad van Bestuur heeft reeds vijf experten. Thans dienen zich nog vier nieuwe experten aan.
Het project ‘adopteer je straatlamp’ bereikte een cashflow van meer dan veertigduizend Euro (€40.000)
op jaarbasis.
Er kwamen 80 nieuwe vennoten bij. In totaal telden we eind 2017 175 vennoten.
In 2017 werden 244 nieuwe aandelen verkocht wat het totaal eind 2017 op 459 aandelen bracht. Dat
is een gemiddelde van 3 aandelen per vennoot.
Het kapitaal van de coöperatie klom met €54.500 tot €114.750.
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BESLISSINGEN ALGEMENE VERGADERING (DOOR BART VRANKEN)
DE RAAD VAN BESTUUR
SAMENSTELLING
De Raad van Bestuur is samengesteld als volgt.
-

Patrick Swyngedouw;
Noël Sissau;
Wim Vereeken;
Geert De Pauw
Johnny Van Bavegem
Wim De Turck

voorzitter
ondervoorzitter
secretaris

KWIJTING
Voor het jaar 2017 kwijt de Algemene Vergadering de volledige bestuursploeg met handgeklap.
MANDATEN
1.
2.

3.
4.
5.
6.

De Algemene Vergadering is unaniem akkoord met de verlenging van de mandaten van Noël Sissau en
Wim Vereeken in de Raad van Bestuur.
De Algemene Vergadering stelt voor om de Raad uit te breiden van maximaal 6 tot maximaal 9 leden.
Niemand heeft hiertegen bezwaar geuit en iedereen gaat akkoord met de voorgestelde uitbreiding van
de Raad van Bestuur.
Reindert De Schrijver legt zijn mandaat neer als lid van de Raad van Bestuur. De Algemene Vergadering
bedankt hem met handgeklap.
De Algemene Vergadering bevestigt de toevoeging van Johnny Van Bavegem en Wim De Turck tot de
Raad van Bestuur.
De Algemene Vergadering bevestigt de samenstelling en herverkiezing van de Raad van Bestuur.
De vergadering deelt mee dat ieder aandeelhouder zich kandidaat mag stellen om controlerend
vennoot te zijn. Wie kandidaat is mag zich melden bij de bestuurders nadat alle punten van de
vergadering behandeld zijn.
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WERKGROEPEN
WERKGROEP LICHT (DOOR WIM DE TURCK)
De werkgroep ‘LICHT’ werkt in hoofdzaak rond herbelichting of relighting
van openbare wegen. De projecten waar in 2017 rond gewerkt werd, zijn
de relighting van Halle, de fietssnelweg F20, de relighting van Liedekerke in
de Mobilaswijk en meer algemeen rond het thema ‘gedragen duurzaam
straatlicht’.
De leden van de werkgroep zijn volgende vrijwilligers: Patrick Swyngedouw,
Geert De Pauw, Dirk Beeckmans, Ghislain Lenaerts en Wim De Turck.
ADOPTEER JE STRAATLA MP
Dit project was een Europese primeur en een succesverhaal. De
voorbereidingen van dit project vonden plaats in 2016. In 2017 werden langs
vier grote invalswegen van Halle 445 energieverslindende straatlampen
vervangen door energiezuinige Ledverlichting. Daardoor bespaart Halle 92 ton
CO2 per jaar. De investering van €225.000 werd gedragen door middel van
burgerparticipatie.
De werkgroep Licht heeft een duidelijke ambitie om verder te gaan dan dit ene
en relatief eenvoudige project en wil in de toekomst nog beter doen met PIO;
het Programma voor Innovatieve Overheidsopdrachten dat streeft naar de
realisatie van een innovatief project rond ‘gedragen duurzaam straatlicht’.

GEDRAGEN DUURZAAM STRAATLICHT - PIO
Met PIO werkt Pajopower aan een model waar we licht verkopen ipv lampen. De
producenten die ipv lampen licht moeten verkopen zullen er alles aan doen om hun
product produceren volgens de principes van duurzaamheid. Wij willen dit graag testen
in een pilootproject in de stad Halle. Daartoe tracht de werkgroep het stadsbestuur te
overtuigen om een projectaanvraag in te dienen.
Bedoeling van het project zou zijn om te komen tot een aaneenschakeling van circulair,
slim en meetbare dim- en doofstrategie voor de openbare verlichting. Een openbare
verlichting die werkt op hernieuwbare energie. Uiteraard zouden wij liefst van al zien
dat deze projecten worden gedragen door burgercoöperaties. Het is onze ambitie om dit model via tal van
REScoops (Renewable Energy Source cooperations) uit te rollen over heel Vlaanderen. Dit in nauwe
samenwerking met projectpartners als het VEB (Vlaams Energiebedrijf), VVSG (Vereniging voor Steden en
Gemeenten), i-Cleantech Vlaanderen en EANDIS.
Pajopower wil graag meewerken aan een pilootproject in de stad Halle dat zou kunnen dienen als
voorbeeldmodel voor de uitrol in de rest van Vlaanderen.

7

9 mei 2018
FIETSSNELWEG F20
Tussen Brussel en Charleroi zal werk gemaakt worden van
een fietssnelweg; de F20.
Voor het traject tussen Lembeek en Anderlecht wil Pajopower
meewerken aan de plaatsing van dynamische verlichting langsheen de
nieuw aan te leggen fietssnelweg.
Bedoeling is dat er licht komt langs de F20 op maat van de fietser.
Wij speelden een actieve rol om te kiezen voor dynamische en
duurzame verlichting, met oog voor veiligheid. Het zou de bedoeling
moeten zijn dat burgercoöperaties hierin kunnen investeren. Wij konden Halle, Beersel en Sint Pieters Leeuw
reeds overtuigen om mee te werken aan dit pilootproject.
De betrokken spelers zijn de gemeenten, de Provincie Vlaams Brabant, AWV (Agentschap Wegen en Verkeer),
Eandis, Haviland en Tractebel.
LIEDEKERKE RELIGHTIN G
Dit gaat over een kleiner project dan Halle, met name de verLEDing van een 60-tal
openbare straatlampen in de woonwijk Mobilas. Eind 2017 had Pajopower een eerste
contact met de milieuambtenaar van Liedekerke. Inmiddels werd bij EANDIS een
lichtstudie opgevraagd. Liedekerke zou opteren voor lokale burgerparticipatie.
WERKGROEP ZON
De leden van deze werkgroep zijn volgende vrijwilligers: Johnny Van Bavegem, Johan
Bellemans, Hendrik Ballegeer, Stan De Hantschutter, Ghislain Lenaerts en Olivier
Meremans
ONTWIKKELING PV MODE L
Op basis van de kennis binnen REScoop Vlaanderen worden modellen doorgerekend en verbeterd. Wij vragen
de leden en geïnteresseerden om grote daken door te geven aan onze werkgroep zon: zon@pajopower.be. De
werkgroep informeert het beleid omtrent openbare gebouwen, de landbouwers in de streek en andere grote
dak-eigenaars.
Interleuven schreef een project uit voor Tervuren.
Pajopower moest voor deze aanbesteding ‘referenties’
hebben, en die hadden we nog niet. Daarom stichtte
Pajopower een THV(tijdelijke handelsvennootschap) met
Ecopower CVBA en dienden we ons project samen in. Op
deze manier leren wij veel, en krijgen we ‘referenties’ voor
toekomstige projecten. Op deze manier moeten we ook
niet alles zelf uitvinden.
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KLIMAATSCHOLEN 2050 – IRO
Katholiek Onderwijs: REScoop Vlaanderen, de vzw die de belangen van de Vlaamse burgercoöperaties in Energie
verdedigt, diende een gezamenlijke offerte in voor deelnemende REScoops. Zij won twee van de vier grote
percelen van een openbare aanbesteding voor het Katholiek onderwijs. Daarom werd een tijdelijke
handelsvennootschap opgericht (THV) die met de deelnemende burgercoöperaties zal investeren in katholieke
scholen in Vlaanderen (en Brussel).
In de tweede helft van 2018 zal duidelijk zijn in hoeveel scholen wij zullen mogen investeren. Pajopower de
scholen bezoeken en screenen en bestuderen welke projecten mogelijk en realistisch haalbaar zijn voor de
school. Wij roepen daartoe ook alle vennoten op om in de scholen van hun kinderen en kleinkinderen te gaan
informeren. Vennoten worden zo ambassadeurs voor de coöperatie. Indien er in de school opportuniteiten
aanwezig zijn, mail dit dan zeker naar zon@pajopower.be
ZON ZOEKT DAK
In Beersel wil Pajopower 4 locaties uitrusten met zonnepanelen. Dit voor een
totaal van 900 kWp
Wij investeren daarbij in zonnepanelen op andermans dak. Er zal in Beersel
worden opgeroepen om mee te investeren in onze burgercoöperatie.
WERKGROEP WIND
De leden van de Werkgroep Wind zijn: Patrick Swyngedouw,
Johan Detruyer, Johnny Van Bavagem en Noël Sissau.
Het doel van deze werkgroep is deelname en realisatie van
windenergieprojecten. Pajopower heeft weldegelijk de ambitie
om hier mee in te investeren. De windenergiemarkt is een
complexe markt waarin samenwerking met private marktspelers
mogelijk moet zijn. Dit wordt momenteel dan ook volop getoetst.
Concreet zijn er gesprekken gaande met Eoly (Colruyt Group).
Daarnaast wordt veel gesproken en besproken met andere
coöperaties via REScoop Vlaanderen.
Pajopower werkt vandaag nog met vrijwilligers. Uiteraard moet onze coöperatie kunnen groeien om op termijn
te kunnen professionaliseren met eigen personeel. Daarom is het voor onze coöperatie van groot belang om
projecten van grote omvang binnen te halen. Wist u dat zo één windturbine reeds voldoende rendement geeft
om in zo’n professionaliseringsproces met eigen personeel te investeren? Daarom roepen wij ook hier al onze
vennoten op om ogen en oren open te houden in verband met locaties voor opstalrechten. Wij zoeken locaties
voor opstalrechten voor eigen windturbines. Indien u denkt een interessante locatie te kennen, kan u dit laten
weten via wind@pajopower.be
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Daarnaast moet ook nog vermeld worden dat Pajopower een princiepsakkoord heeft gesloten met Ecopower
CVBA om stroom te kunnen leveren aan onze eigen vennoten. Wij werken aan een stroomaanbod via
samenwerking met Ecopower. Weerom hoeven we door deze samenwerking het warm water niet meer zelf uit
te vinden.
WERKGROEP IT
GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) OF AVG (ALGEMENE VERORDENIN G
GEGEVENSBESCHERMING)
De website werd aangepast met extra informatie omtrent de nieuwe Europese privacywetgeving. Er werden
datasets en een document aangemaakt met procedures. De Raad Van Bestuur stelde Johnny Van Bavegem aan
als DPO (Data Protection Officer).

SAMENWERKING
Pajopower is een burgercoöperatie die werkt volgens de 7 principes van de Internationale
Coöperatieve Alliantie (ICA). Het 6e principe betreft de samenwerking tussen coöperaties.
Via REScoop Vlaanderen en REScoop EU delen coöperaties kennis en know how met elkaar
en zetten zij waar nodig tijdelijke handelsvennootschappen op.
Bond Beter Leefmilieu heeft contact met ons opgenomen. Wij zullen naar alle waarschijnlijkheid lid worden van
BBL.
Wij geloven in het project NEWB Bank en zoeken daar op termijn naartoe te stappen. Er is wel een minimaal
investeringsbedrag van €5.000 nodig. Dit is momenteel nog niet aan de orde voor onze coöperatie.
Een samenwerking of lidmaatschap van Coopkracht wordt eveneens besproken.

POLITIEK
Om burgers nog een kans te geven om mee te investeren in het
energieproductiekapitaal van de toekomst, moeten zij het recht krijgen
om sowieso mee te kunnen participeren in grote energieprojecten.
Wind en zon zijn gemeengoed en wij ijveren ervoor dat deze gemene
goederen ook door de hele gemeenschap mogen beheert en
ontgonnen worden. Daarom willen wij overheden ertoe aanzetten om
dit wettelijk te regelen. Wij geloven in het bottom-up verhaal en willen
dus in de eerste fase voornamelijk gemeentebesturen oproepen om middels gemeenteraadsbesluit - een minimum aan burgerparticipatie
bij windprojecten of grote zonneproject op hun grondgebied te willen
voorbehouden voor de burgercoöperaties die volgens ICA-principes
werken. Enkele gemeenten als Laarne en Kuurne gaven reeds aan dat
dit kan. Hopelijk volgt heel Vlaanderen dit voorbeeld. Wij vragen onze
coöperanten hun politieke verantwoordelijken hierover aan te
spreken.
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VERSTERKING WERKGROEPEN
Wij blijven openstaan voor meer vrijwilligers.
PROFIEL FINCANCIËN
Zeker op vlak van boekhouden, fiscaliteit, economie voor contacten met boekhoudkantoor.
PROFIEL COMMUNICATIE
Ook op vlak van communicatie kunnen we zeker een grotere groep gebruiken.
DIVERSITEIT
Wij moeten met schaamte toegeven dat we er niet in slagen om een gezonder diversiteit uit stralen. Het komt
hierop neer dat wij een mannenclub lijken. Dit is nooit onze intentie geweest en wij willen dit in de toekomst
dan ook graag doorbreken. Daarom willen wij ons bij deze ook graag tot alle vrouwen richten die zouden
twijfelen om ons vrijwilligersteams te komen versterken: word vrijwilliger binnen Pajopower!

CONCLUSIE
Voor het eerst had Pajopower een positief resultaat. Het laat ons nog niet toe om een rendement uit te betalen
maar wij zien een vooruitgang die ons goede hoop geeft voor de toekomstige jaren. We zullen blijven investeren.
Er komt in 2018 een heleboel werk op ons af. Nieuwe vrijwilligers en vrijwilligsters (!) zijn dus zeker welkom.

VRAGEN
1e vraag (schriftelijk) van Wannes.
Wil Pajopower ook investeren in Brussel?
Ja, maar het terrein is ons relatief onbekend. Indien U onze antenne kan zijn, staan
wij zeker open om dit te verkennen. Met ons scholenproject komen we wel steeds
vaker ook in Brussel terecht.
Volg zeker de nieuwsbrieven om onze projecten te volgen
2e vraag
Mogen er nog aandelen gekocht worden?
Wij staan open voor aankoop van aandelen door (nieuwe) vennoten.
3e vraag
Kan de oproep in verband met het indienen van sociale doelen volgend jaar sneller gecommuniceerd worden
aub?
Naar volgende jaren zullen we zeker sneller communiceren. Dank voor deze opmerking.

DANK
Dank aan de stad Halle voor de accommodatie waarin de Algemene Vergadering mocht plaatsvinden.
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