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WOORD VOORAF
Door Patrick Swyngedouw, onze voorzitter en lid van het Dagelijks Bestuur

In september 19 bestaan we 5 jaar.
Voor het eerst moeten we het hebben over de bestemming van de winst.
Patrick dankt de vele vrijwilligers die blijven investeren in PajoPower.

ACTIVITEITENVERSLAG
Door Noël Sissau, ondervoorzitter en lid van het Dagelijks Bestuur
Er zijn momenteel 16 vrijwilligers werkzaam in dit economisch bedrijf. We staan in een competitieve markt.
Deze mensen zijn actief in verschillende werkgroepen: wind; zon; licht; communicatie; financiën en
administratie. Daarnaast is er ook een dagelijks bestuur.
WERKGROEP WIND

-

We sloten kaderovereenkomsten met enkele windspelers. De contacten met wind-investeerders zijn
vertrouwelijk.
Wij legden contact met een Waalse zustercoop van een aangrenzende regio.

WERKGROEP ZON

-

Nadat we de openbare aanbesteding van de Katholieke scholen voor het plaatsen van zonnepanelen op
schoolgebouwen wonnen, hebben samen met 5 andere REScoops1 een tijdelijke handelsvennootschap
(THV) opgericht.
-

In 2018 werden vele scholen aangeschreven en bezocht en voerden we tal van screenings uit.
Hieruit werden nog geen projecten geconcretiseerd. We hebben zicht op twee scholen in het
Leuvense. Erg vaak stoten we op bouwtechnische problemen.

-

Wij verwachten wel in een stroomversnelling te komen eens de bal aan het rollen gaat.

-

Samen met Ecopower wonnen wij in 2018 een openbare aanbesteding in Tervuren voor het plaatsen van
zonnepanelen op openbare gebouwen zoals onder andere een rusthuis en een sporthal. Door onze
samenwerking met Ecopower bouwen we de ervaring op die nodig is om bij volgende projectopportuniteiten op eigen benen te kunnen staan. Dit project gaat over een investeringsbedrag van ongeveer
€ 100.000. De eerste zonnepanelen zijn vorige week in dienst genomen.

-

‘Iedereen stroomversneller’ was een campagne van voormalig Vlaams minister van energie Bart Tommelein.
Innovatieve ideeën die de stem van de inwoners kregen, zouden van het ministerie subsidies ontvangen.
Wij dienden voor enkele gemeenten het project in om een elektrische deelwagen, gevoed door
zonnepanelen op een publiek gebouw aan te bieden aan de bevolking. De wagen zou van de gemeente zijn,
maar met onze logo’s rijden, terwijl de zonnepanelen of PV-installaties door PajoPower uitgebaat zouden

1

REScoops of Renewable Energy Source Cooperations zijn ‘Energy Communities’ die volgens het principe van
de ‘Energy Directive’ de 7 principes onderschrijven van de Internationale Coöperatieve Alliantie (ICA-principes)
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worden. Wij verwachten geen grote financiële winsten van dit project, maar wel reclame en kansen in de
richting van deelmobiliteit.
WERKGROEP LICHT

-

Fietsnelweg
PajoPower heeft aan gemeenten voorgesteld om dynamische verlichting langsheen de fietssnelweg te
plaatsen. De gemeenten hebben dit idee overgenomen, maar zullen het uitvoeren zonder PajoPower.
Enerzijds jammer dat wij niet konden investeren in zo’n lokaal innovatief project. Anderzijds moeten
wij tevreden zijn omdat onze invloed wel impact heeft gehad.

-

Licht: Mobilaswijk in Liedekerke
Het ontwerpproject van de Mobilaswijk ontstond in 2016 in de schoot van ons project ‘adopteer je
straatlamp’. Het heeft dan een hele poos stilgelegen. Met de actie van minister Tommelein
‘Stroomversnellers’ werd het geheractiveerd. Momenteel wordt er verder gewerkt aan dit project.

WERKGROEP COMMUNICATIE

-

Regelmatig wordt een nieuwsbrief verstuurd.
Tijdens de ‘November Wereldmaand’ te Halle, kwam Pieter Boussemaere spreken voor Pajopower.
Er werd een subsidiedossier opgemaakt en ingediend om middelen te verkrijgen voor de organisatie
van een jongeren bootcamp.
Er werd een bevraging van vennoten georganiseerd. Hieruit konden we al vaststellen dat de meeste
vennoten lid werden vanuit klimaatbewustzijn.

WERKGROEP FINANCIËN

-

Toetsing met bank en verzekering. De vennootschap genereert nu middelen. Het is belangrijk dat we
goed verzekerd zijn. Dat werd dit jaar op punt gesteld.

WERKGROEP ADMINISTRATIE

-

Onze software werd geüpdatet door Johnny, medebestuurder.
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BALANS
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PajoPower schuift voor 2018 een winst naar voor van € 5072,16. Er is dus mogelijkheid voor uitkering van een
dividend. De wettelijke marge voor een coöperatie is tussen de 0% en de 6%. Wat niet wordt uitgekeerd brengen
we over naar de wettelijke reserve. Ons balanstotaal bedroeg € 300.484,15.
Naast de mogelijkheid tot uitkering van een dividend, hoort PajoPower, als coöperatie met sociaal oogmerk,
volgens haar statuten een deel te bestemmen voor een sociaal doel. De statuten beschrijven evenwel niet hoe
groot dat deel moet zijn.
Omdat we de komende jaren bijkomende investeringen zullen doen, willen wij de niet uitgekeerde winsten
bestemmen aan de reserve. Daarboven mogen de vennoten zich in de 2e helft van 2019 verwachten aan een 2e
kapitaaloproep.
Tot onze spijt willen wij u meedelen dat wegens een overlijden, een eerste vennoot is uitgetreden. Wij betuigden
ons medeleven aan de familie van de overledene en hebben het kapitaal teruggestort.
De Raad van Bestuur doet een voorstel om 2% dividend uit te keren.

Vragen?
1.

Wordt overgedragen winst opnieuw belast in volgend jaar?
Neen, de overgedragen winst komt in de reserve en wordt het volgende jaar niet meer belast.
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SOCIAAL DOEL
PajoPower is een coöperatie met een sociaal oogmerk of CVBAso. Art3 van onze statuten duidt ons sociaal
engagement. Ook in ons sociaal doel streven wij een klimaatneutrale samenleving na.
In die context stelt de Raad van Bestuur voor om €250 te schenken aan een project waar de Oxfam Wereldwinkel
van Halle de trekker van is: het ‘Lokaal Ecologisch en Fairtrade’-project of LEF.
Hannes en Bruno Tordeur geven toelichting bij het LEF-project te Halle. LEF wil een winkel of supermarktje
aanbieden met Oxfam Fairtrade-artikelen. Dat zijn eerlijk geproduceerde artikelen uit het zuiden. Daarnaast
willen zij nu ook lokale producten verkopen met het oog op ‘korte keten’. Het ecologische moet accent leggen
op gezonde en biologische artikelen. Vanaf de zomer van ‘19 zal er een pop-upwinkel komen. Het is de bedoeling
dat er op termijn een grote en echte winkel uit kan ontstaan. Verder wil LEF naast de winkel ook alle andere
transitienetwerkgroepen uit Halle onderbrengen onder één dak. De Aarde is beperkt, schrijft Kate Rowforth in
haar boek: the donut-economy. LEF wil daar een antwoord op geven.

STEMMING
JAARREKENING
Bart Vranken stelt voor om de jaarrekening te laten controleren door controlerend vennoot Jef Vanderoost.
De controlerende vennoot, Jef, keurt rekening goed.
Jef vraagt aan de vergadering het bestuur te kwijten en stelt zich kandidaat om volgend jaar opnieuw de
jaarrekening te controleren.
Bart vraagt of er nog een tweede vrijwilliger is om controlerend vennoot te zijn. Die mag zich aanmelden bij Wim
Vereeken. Er zijn tijdens de vergadering geen andere kandidaten. De vergadering is akkoord dat Jef herbenoemd
wordt als controlerend vennoot.
Er volgt een goedkeuring van het jaarverslag én de jaarrekening: er zijn geen vragen. De goedkeuring is met
unanimiteit van stemmen gebeurd.
KWIJTING VAN DE BESTUURDERS
De leden van de Algemene Vergadering worden gevraagd of zij vragen hebben. Er volgen geen vragen.
Bart Vranken stelt voor om de bestuurders van de CVBAso te kwijten. De kwijting van de bestuurders wordt
unaniem goedgekeurd door de Algemene Vergadering.
HERVERKIEZING VAN BESTUURDER PATRICK SWYNGEDOUW
Onze voorzitter Patrick verlaat voor de stemming even de kamer.
De Algemene Vergadering krijgt de gelegenheid om vragen te stellen. Niemand heeft vragen bij de voorzitter.
De algemene teneur is dat we ons geen betere voorzitter kunnen inbeelden.
De Algemene Vergadering stemt over de verlenging van het mandaat als lid van de Raad van Bestuur. De
vergadering gaat unaniem akkoord met de verlenging van het mandaat.
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DIVIDEND
Het voorstel voor de uitkering van een dividend van 2% (€5 per aandeel) wordt ter stemming voorgelegd aan de
Algemene Vergadering.
Er worden enkele vragen gesteld en bemerkingen gedaan. De vergadering peilt naar de mening van de vennoten:
o Vraag: Bestaat er een mogelijkheid om het geld te investeren in nieuwe activiteiten? Het gaat over een totaal
van circa € 2.500. Wat betekent het om dit geld in kas te houden?
Antwoord: Het betekent niet veel om dit in kas te houden. De investeringskosten bij nieuwe projecten liggen
zeer veel hoger dan dit bedrag. De uitkering ervan zou anderzijds een goed signaal zijn voor het aanzoeken van
nieuwe vennoten en meer kapitaal.
o Bedenking: Ons geld op de bank brengt ook niets op, beter dan verder investeren in de vennootschap.
o Bedenking: Uitkering van dividend van 2% heeft maar zin als we daar ook mee uitpakken. Dit moet aandacht
krijgen naar de buitenwereld toe.
o Vraag: Hebben we zicht op 2019? Hoe ziet de begroting van 2019 eruit?
Antwoord: Er komen investeringen op ons af met goed rendement. De Raad van Bestuur gelooft dat we de
marge van 2% zeker kunnen aanhouden voor volgende jaren. Er zit zelfs groei in. De Raad van Bestuur geeft
liever rente aan vennoten dan aan de bank. De projecten voor komende jaren zijn rendabele investeringen op
lange termijn. Het is toch belangrijk om de vennoten ook te laten delen in het dividend.
Er wordt een voorstel gedaan voor een promotiestunt rond het dividend. Een vennoot uit het voorstel om als
ambassadeur op te treden (via sociale media) en bijvoorbeeld naar buiten te komen met een gedeelde
mediapost van PajoPower. We zouden kunnen getuigen voor een filmpje om het dan te delen. Mond-aan-mond
reclame kan ook sterk werken.
De stemming over het voorstel van een dividend van 2%
De vergadering houdt stemming: er is één tegenstem, rest is voor.
STEMMING SOCIAAL DOEL (GIFT AAN LEF VAN €250)
We verwijzen naar de principes van de Internationale Coöperatieve Alliantie (ICA): samenwerking tussen
coöperaties is één van onze ICA-principes.
De Raad van Bestuur legt uit waarom er werd gekozen om €250 te schenken. Waar komt het bedrag vandaan?
Hoe werd dit bepaald?
-

De Raad van Bestuur heeft dit in overleg bepaald. Er staat niets van in de statuten of de wet. Het bedrag
van €250 leek billijk in verhouding tot de totale winst.
De Raad van Bestuur is te rade gegaan bij andere coöperaties met sociaal doel. Daar is het meestal de
gewoonte om tot maximaal €2500 per jaar uit te keren. Dat gaat dan wel over grote coöperaties die
veel meer winst boeken.

Stemming voor de bestemming van het sociaal doel van € 250 aan het Halse LEF-project:
Unaniem goedgekeurd.
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VOORUITBLIK 2019
PajoPower werkt op de kracht van 16 vrijwilligers die zich inzetten in het Dagelijks Bestuur, de Raad van Bestuur,
verschillende projectwerkgroepen, administratieve werkgroepen en externe vertegenwoordiging. Hieronder
volgt een overzicht van de activiteiten per werkgroep.
WERKGROEP ZON
-

-

-

-

-

Klimaatscholen 2050: €110.000 investering in Leuvense regio
• Helaas nog geen scholen in onze eigen regio!
• Wij hebben een antwoord op de klimaatactie (bosbrossers) van de leerlingen in de scholen.
Tervuren: PV-installatie op 4 gebouwen in Tervuren (PV = Fotovoltaïsch)
• Als antwoord op een openbare aanbesteding van intercommunale diende PajoPower samen met
Ecopower een offerte in. Wij wonnen de aanbesteding. Daarop werd er een tijdelijke
handelsvennootschap (THV) met Ecopower opgericht. De offerte betrof 4 gebouwen:
o 1 grote installatie bij Ecopower
o 3 kleinere installatie bij PP :ca €100.000
Er werd een offerte werd ingediend voor Grimbergen en Lubbeek: ca € 100.000 en ca €50.000
Er is het dossier Stroomversnellers: ‘tank van je dak’. PajoPower werkt met vijf tot zeven
gemeentebesturen aan elektrische deelmobiliteit:
Wij zullen slechts €500 per deelwagen moeten investeren.
Wij verdienen niet aan de auto’s, wel aan de bijhorende PV-installaties
De wagens zijn eigenlijk een rijdend reclamebord.
WG Zon kijkt verder:
• toekomst voor 2 grote locaties voor experimenten met Agrivoltaïcs. Dit gaat over dubbel gebruik
van land. Zo willen we bestuderen of het mogelijk is om ondanks de inplanting van PV-installaties
op land, nog landbouwactiviteiten mogelijk zijn.
• We blijven verder katholieke scholen aanspreken. Dit kadert in het project rond de klimaatscholen
waarbij REScoop.Vlaanderen een openbare aanbesteding won voor enkele van de aangesloten
burgercoöperaties.
Vlaams Energiebedrijf (VEB): energiebedrijf voor gemeentebesturen.
• Wij schreven samen met Ecopower in op een openbare aanbesteding voor Vlaams Brabant (met
de bovengenoemde THV). Als we dit winnen zullen we weer veel vrijwilligersuren nodig hebben
om plaatsbezoeken te doen. Dit is dan ook een oproep aan al wie zich geroepen voelt om zich mee
in te zetten.

WIND
-

Hierover moeten we erg discreet blijven.
Wij hebben 2 NDA’s afgesloten. Dat zijn contracten waarin we beloven om alles geheim te houden. Er
is op die economische markt immers een bikkelharde concurrentiestrijd met betrekking tot de locaties.
Als lokale speler brengen we het verhaal lokaal.

LICHT
-

Adopteer uw Straatlamp.
Via Stroomversnellers terug interesse in Liedekerke
Halle: afwachten voor aanbesteding.
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MOBILITEIT
-

Er is grote interesse voor elektrische deelmobiliteit. Maar we moeten hiervoor vrijwilligers hebben.
Momenteel dus onderbemand.

INTERREG-PROJECT
-

Tank van je dak
We missen de boot omdat de subsidieverstrekker nog steeds 50% eigen inbreng vraagt.

DUURZAME SCHOLEN VANDAAG
-

Omdat we geconfronteerd worden met slechte constructies waar geen PV op kan, hebben we ons op
totaalrenovatie gericht.
Het is een oefening die we samen met andere REScoops maken binnen het RHEDcoop-project.
(Europees Interreg-project)

JONGERENWERKING PAJOPOWER
-

Gemiddelde geboortedatum vennoten is 11 november 1969
We moeten jongeren bereiken. Maar zij hebben geen aandelen?

Vraag: Hoe jongeren betrekken? Daartoe maakten we een dossier over aan Vlaams Brabant met volgende
kern-elementen:
o Bootcamp: zomerkamp voor jongeren tot 35 jaar waarin klimaatverandering, mitigatie en
adaptatie centraal staan.
o Stem geven aan jongeren.
RESCOOP.VLAANDEREN
PajoPower is lid van REScoop.Vlaanderen en heeft daar één vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur.
RESCOOP.EU
Via REScoop.Vlaanderen is PajoPower ook verbonden met REScoop.EU; een Europees netwerk van
burgercoöperaties die werken rond hernieuwbare energie een (elektrische) deelmobiliteit.
WARMTENETTEN
Voor het uitdenken van de opportuniteiten rond warmtenetten is er veel interesse maar hebben we te weinig
mensen. Dat is momenteel ook zo voor deelmobiliteit. Wij doen daar dus voorlopig nog niets mee.
OPROEP VRIJWILLIGERS VOOR WERKGROEPEN
Mochten er meer vrijwilligers toetreden die zich hierin wensen te verdiepen, zou dat zeer welkom zijn.
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BOOTCAMP KLIMAKKERS HALLE
Wat?
PajoPower wil een vierdaags kamp organiseren waarin we met jongeren willen samenwerken rond
hernieuwbare energie en energie-efficiëntie.
Het doel van het kamp is om kennis mee te geven. Wij willen de jongeren de mogelijkheid geven om mee te
investeren in een duurzame toekomst. Wij willen hen laten nadenken over de ontwikkeling van duurzame
energieprojecten.
Voortraject
In een voortraject krijgen de deelnemers informatie over hernieuwbare energie
4-Daagse: 31/10 tot 04/11
-

Informeren
Bedrijfsbezoeken
Projectmatig werken in Halle

Natraject
Tijdens het natraject volgen we de uitwerking van het project op. We houden bijeenkomsten met de jongeren
Voor informatie over dit project kan je terecht bij Hannes Van Gansen:
-

hannes.vangansen@hotmail.com
+32 484 77 32 47

BEVRAGING VENNOTEN
PajoPower deed onlangs een online bevraging bij haar vennoten. We trekken nog geen harde conclusies uit de
resultaten omdat we ons tot nu toe baseren om 75 antwoorden. Hetgeen we nu reeds kunnen zeggen is het
volgende:
●
●
●
●
●
●
●
●

Mond-aan-mondreclame is belangrijkste reclame
De reden voor aansluiting is het geven van steun uit klimaatzorg en de interesse in hernieuwbare
energie.
De meeste respondenten geven aan dat zij mee stapten in ons coöperatief project omwille van de
toekomst van hun (klein)kinderen alsook voor de bijzondere coöperatieve aanpak.
De leden zijn voorstander om lokaal in windturbines te investeren.
De leden zijn voorstander om in zonneparken en PV-installaties te investeren.
De leden zijn voorstander om te investeren in deelmobiliteit.
De leden zijn voorstander om te investeren in een lokaal initiatief voor korte keten economie.
Energieproductie en energie-efficiëntie krijgen meeste interesse voor vrijwilligerswerk.
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