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Voorwoord 

Woord vooraf van de ondervoorzitter

We hopen dat we de Algemene Vergadering 

maar één keer zullen moeten laten doorgaan 

op deze [digitale] manier. We hebben ervoor 

gekozen om onze Algemene Vergadering toch 

te laten doorgaan op de voorziene datum 

volgens de statuten en niet uit te stellen zoals 

we verleden jaar hebben gedaan, want we 

hebben gemerkt dat dit niet zo evident is. 

We hebben gemerkt dat de vaste datum, m.n. 

de tweede woensdag van de maand mei, te 

beperkend is geworden. Nu we toch onze 

statuten moesten veranderen om conform te 

zijn met de nieuwe vennootschapswetgeving 

hebben we dit aangegrepen om ook onze AV 

op een ander tijdstip te kunnen organiseren. 

Dus hopen we van harte dat we jullie volgend 

jaar, tijdens onze volgende Algemene 

Vergadering op zaterdag, allemaal fysiek 

kunnen ontmoeten. Dan zullen we onze 

Algemene Vergadering kunnen inbedden in 

groter geheel met bijvoorbeeld een spreker, 

een debat of een film. 

Als ik 2020 in één woord kan samenvatten, zou 

ik zeggen dat het een heftig jaar is geweest. 

Vooreerst was er het zeer onverwachte 

overlijden van onze voorzitter Patrick 

Swyngedouw, wat een enorme schok is 

geweest. We hebben gelukkig nog wel in alle 

sereniteit afscheid kunnen nemen, want kort 

daarna kwam Corona ons leven overhoop 

gooien. 

Zoals heel velen onder ons, zijn we 

overgeschakeld op digitaal overleg, wat zijn 

voor en nadelen heeft. Eén groot nadeel van 

deze situatie is dat we niet meer onder de 

mensen kunnen komen via informele 

ontmoetingen, infomomenten en infostanden. 

Dat missen we heel erg. Want een één-op-één 

gesprek is nog altijd veel waardevoller dan een 

digitaal contact. 

Niettegenstaande deze beperkingen zijn we er 

in 2020 toch geslaagd om zeven PV-installaties 

(zonnepanelen) te installeren en op te leveren. 

In 2021 gaan we op hetzelfde elan door. Dit zal 

straks duidelijk worden in het 

activiteitenverslag en de oplijsting van 

toekomstige projecten. 

 

Noël Sissau
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Activiteitenverslag 2020 

Curlinghal Zemst 

Pajopower mocht een PV-installatie plaatsen op de sporthal van de Curlingclub te Zemst.  

Gebouw en gemeente Installatie Investering Opbrengst/y Looptijd 

Curlinghal Zemst 73,00 kWp € 55.000 68.600 kWh 20 jaar 

Klimaatscholen 2050 

Klimaatscholen 2050 is een project in samenwerking met andere REScoops. Het betreft een gewonnen 

tender (openbare aanbesteding) van het Vrij Onderwijs voor o.m. het plaatsen van PV-installaties op 

scholen. Door deze tender was het voor scholen niet langer nodig een eigen tender uit te schrijven en 

konden zij direct met ons in zee. Wij weten intussen dat de meeste scholen hier niet mee bezig zijn. 

Hun focus ligt vanzelfsprekend op hun educatieve rol en nu ook het managen van de sanitaire crisis. 

Om scholen toch alert en warm te maken, willen wij beroep doen op u, onze coöperant, om onze 

ambassadeur te willen zijn als u contact heeft bijvoorbeeld een oudercomité uit het vrij onderwijs 

(Katholiek, Steiner, Lucerna, Freinet…). 

‘Klimaatscholen 2050’ leverde in 2020 projecten op bij St-Jozefscollege te Aarschot als ook in 

Merchtem bij St-Donatus, Ter Dreef en de Rinkeling.  

School en gemeente Installatie Investering Opbrengst/y Looptijd 

Sint-Jozefscollege Aarschot 18,36 kWp € 15.000 17.400 kWh 20 jaar 

Basisschool Sint-Donatus Merchtem 18,36 kWp €15.000 17.400 kWh 20 jaar 

Lagere school Ter Dreef Merchtem 12,24 kWp €10.000 11.600 kWh 20 jaar 

Basisschool Rinkeling Merchtem 15,00 kWp €12.000 14.250 kWh 20 jaar 

 

Raamovereenkomst Haviland 

Samen met de coöperaties Druifkracht, Ecopower, Klimaan en Noordlicht, richtte PajoPower een 

‘maatschap’ voor de installatie van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen. Daartoe werd met 

HAVILAND een raamovereenkomst afgesloten. Door deze overeenkomst is het voor gemeenten zeer 

eenvoudig om met onze coöperatie in zee te gaan wanneer zij PV-installaties op hun openbare 

gebouwen zouden willen laten plaatsen. PajoPower neemt het Pajottenland en de Zennevallei voor 

haar rekening.  

Gooik 

In het kader van een rechtstreeks aanbesteding door de gemeente Gooik mochten we in 2020 onze 

nieuwe thuisbasis Paddenbroek in Gooik van zonnepanelen voorzien.  

Gebouw en gemeente Installatie Investering Opbrengst/y Looptijd 

Paddenbroek Gooik 16,00 kWp € 15.000 15.000 kWh 8 jaar 

 

Raamovereenkomst VEB Vlaams-Brabant 

Samen met de coöperatie Ecopower werd nog een ‘maatschap’ opgericht. Wij wonnen een 

aanbesteding van het Vlaams Energiebedrijf (VEB) voor eveneens de installatie van PV-panelen op 

openbare gebouwen en sloten ook met het VEB een raamovereenkomst. Dit maakt dat gemeenten 

en verenigingen de aanbestedingsprocedures niet meer opnieuw hoeven te doorlopen en direct met 

ons kunnen samenwerken.  
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Ecopower neemt het oosten van Vlaams-Brabant voor haar rekening, PajoPower het westen (Halle-

Vilvoorde). In het kader van deze overeenkomst mochten wij in 2020 een PV-installatie plaatsen op 

de loods openbare werken van Gemeente Gooik. 

Gebouw en gemeente Installatie Investering Opbrengst/y Looptijd 

Loods openb. werken Gooik 18,00 kWp € 13.000 15.300 kWh 20 jaar 

 

Samenvatting 

Dit is het resultaat van onze bespaarde energie door de ver-LED-ing van straatverlichting in Halle en 

Liedekerke alsook van de opgewekte energie door onze PV-installaties.  

  2019 2020 

Bespaarde energie 400.000 kWh 460.000 kWh 

Hernieuwbare energie 9.900 kWh 242.800 kWh 

Verminderde CO2 uitstoot 188.500 kg 323.300 kg 

Equivalent gezinnen 124 213 

 

Deel de Zon 

De Europese Unie heeft een fonds voor regionale ontwikkeling. Vanuit dat fonds subsidieert de EU 

innovatieve interregionale (Vlaanderen-Nederland) projecten. Pajopower heeft een pioniersrol in het 

innovatieve project ‘Deel De Zon’ dat werd ingediend in 2019: we zullen elektrische deelauto’s 

introduceren die via zonnedaken en laadpalen worden opgeladen. De uitrol van het project vindt in 

2021 plaats. 

Kapitaalsoproep van september 2020  

Voor al deze projecten heeft de coöperatie kapitaal nodig. Dat geld wordt onder toezicht van het 

FSMA1 opgehaald bij bestaande en nieuwe leden van onze coöperatie. In 2020 werd er voor €126.750 

ingetekend. We trokken een 60-tal nieuwe vennoten aan.  

Daarnaast willen we onze leden blijven motiveren om extra aandelen bij te kopen. Het is ook belangrijk 

dat we als energiegemeenschap onze motivatie uitdragen en ook andere mensen warm maken om 

mee in ons verhaal te stappen.  

Onderstaande tabel geeft onze groei weer.  

 Jaa
r 

Vennoten Aandelen Gemiddeld aantal aandelen 
per vennoot 

2016 105 214 2,0 

2017 175 437 2,5 

2018 198 580 2,9 

2019 291 997 3,4 

2020 350 1.520 4,3 

                                                           
1 De ‘Financial Services and Markets Autority’ of FSMA is een autonome instelling die, bij wet opgericht, samen 

met de FOD Economie en de Nationale Bank van België toezicht houdt op de Belgische financiële sector, meer 

bepaald de eerlijke en correcte behandeling van de financiële consument. 
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Financieel verslag 
Tim Wauters van boekhoudkantoor Van Den Neste brengt het financieel verslag.  

Voorstelling resultatenrekening 

In de resultatenrekening zien we de vier laatste jaren na elkaar. Vooral de inkomsten uit 

groencertificaten en de kredieten van de LED-projecten vallen hierbij op.  

  

    Resultaat 2020 Resultaat 2019 Resultaat 2018 Resultaat 2017 

Opbrengsten         

70 Omzet 12 164,53 2 246,17 2 593,89 48,89 

  Contante verkopen   0,00 0,00 48,89 

  Verkopen en dienstprestaties 11 884,53 2 246,17 2 000,00 0,00 

  Doorrekening van kosten 280,00 0,00 593,89 0,00 

            

74 Andere bedrijfsopbrengsten 0,00 15 267,68 0,00 0,00 

  Subsidies Bootcamp/Klimakkers 0,00 14 756,50 0,00 0,00 

  Ontvangen van zustervenn 0,00 36,18 0,00 0,00 

  Diverse bedrijfsopbrengsten 0,00 475,00 0,00 0,00 

            

75 Financiële opbrengsten 10 226,05 11 368,19 13 190,44 4 756,69 

  Bankintresten 0,00 17,51 35,00 4,01 

  Intresten krediet Stad Halle 9 453,78 11 350,68 13 129,83 4 752,68 

  Intresten krediet Liedekerke 761,09 0,00 0,00 0,00 

  Positieve betalingsverschillen 11,18 0,00 25,61 0,00 

            

76 Uitzonderlijke opbrengsten 0,00 0,00 0,00 0,00 

            

  TOTAAL OPBRENGSTEN 22 390,58 28 882,04 15 784,33 4 805,58 

De kostenzijde bevat voornamelijk diensten en afschrijvingen. De meeste afschrijvingen beginnen 

echter pas te lopen vanaf 2021. 

  

Kosten         

60 Handelsgoederen 312,99 0,00 0,00 0,00 

  Injectiekosten Pachthof Stroykens 167,68 0,00 0,00 0,00 

  Injectiekosten Sporthal Steenberg 41,11 0,00 0,00 0,00 

  Injectiekosten Curlinghal 104,20 0,00 0,00 0,00 

            

61 Diensten & diverse goederen 7 669,23 7 036,38 3 685,02 1 604,96 

  Huurlasten gebouwen 50,00 0,00 0,00 0,00 

  Onderhoud en herst PV Pachthof Stroykens 5,57 0,00 0,00 0,00 

  Erelonen diversen 0,00 837,00 340,00 0,00 

  Erelonen boekhouding 2 175,00 1 650,35 2 456,11 1 422,33 
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  Hosting  aandelen- en vennotenregister 0,00 0,00 0,00 15,00 

  Kosten website 359,92 66,90 307,86 32,68 

  Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid 1 229,06 939,87 0,00 36,00 

  Verzekering PV GBS Vossem 0,00 274,74 0,00 0,00 

  Verzekering PV Pachthof Stroykens 0,00 254,55 0,00 0,00 

  Verzekering bedrijfsrisico's 1 233,84 290,37 0,00 0,00 

  Aansprakelijkheids verzekering beroepsrisico's 621,76 539,99 0,00 0,00 

  Representatiekosten 71,08 109,51 110,15 47,72 

  Restaurantkosten 0,00 12,20 18,00 0,00 

  Neerlegging jaarrekening 0,00 0,00 52,90 51,23 

  Bureaubenodigdheden 244,00 327,20 0,00 0,00 

  Lidgelden 250,00 1 600,00 400,00 0,00 

  Wettelijke formaliteiten 670,00 133,70 0,00 0,00 

  Studiebureau's 500,00 0,00 0,00 0,00 

  Andere vervoerskosten 9,00 0,00 0,00 0,00 

  Giften 250,00 0,00 0,00 0,00 

  

63 Afschrijvingen 4 699,16 334,00 0,00 0,00 

  Afschrijvingen op PV GBS Vossem 801,60 334,00 0,00 0,00 

  Afschrijvingen op PV Pachthof Stroykens 1 836,65 0,00 0,00 0,00 

  Afschrijvingen op PV Curlinghal Zemst 1 389,43 0,00 0,00 0,00 

  Afschrijvingen op PV Paddenbroek 636,41 0,00 0,00 0,00 

  Afschrijvingen op PV 'De Loods' 35,07 0,00 0,00 0,00 

            

64 Andere bedrijfskosten 1 888,73 12 884,46 347,50 347,50 

  Vennootschapsbijdrage 351,75 354,45 347,50 347,50 

  Bootcamp/Klimakkers 1 536,98 12 530,01 0,00 0,00 

            

65 Financiële kosten 2 555,32 3 102,41 3 622,94 1 680,57 

  Intresten en kosten door schulden 0,00 0,37 0,15 352,87 

  Intresten krediet VDK 2 510,25 3 072,74 3 622,79 1 327,70 

  Bankkosten 45,07 29,30 0,00 0,00 

            

67 Taksen en voorheffingen 3,22 3,60 10,50 1,20 

  Verschuldigde voorheffingen 3,22 3,60 10,50 1,20 

            

69 Resultaat vorig boekjaar 0,00 0,00 1 941,43 3 112,78 

  Overgedragen verlies vorig boekjaar 0,00 0,00 1 941,43 3 112,78 

            

  TOTAAL KOSTEN 17 128,65 23 360,85 9 607,39 6 747,01 

 

  

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN 5 261,93 5 521,19 6 176,94 -1 941,43 
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  Voorafbetalingen 0,00 1 331,00 0,00 0,00 

  Geraamde belastingen -3,22 -631,50 1 104,78 0,00 

  Geraamde belastingsupplement vorig BJ 0,00 135,15 0,00 0,00 

            

RESULTAAT NA BELASTINGEN 5 265,15 4 686,54 5 072,16 -1 941,43 

            

  Uitkering dividend 5 223,76 3 336,00 2 672,50 0,00 

            

Overgedragen winst na uitkering dividend 41,39 1 350,54 2 399,66 -1 941,43 

 

Presentatie activa 

  

ACTIEF 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 

            

Materiële vaste activa 127 450,60 62 803,00 0,00 0,00 0,00 

Installaties 127 450,60 15 698,00 0,00 0,00 0,00 

Vaste activa in aanbouw 0,00 47 105,00 0,00 0,00 0,00 

            

Vorderingen op meer dan 1 jaar 108 879,81 130 353,69 160 899,93 189 549,21 0,00 

Vordering Stad Halle 97 784,89 130 353,69 160 899,93 189 549,21 0,00 

Vordering Liedekerke 11 094,92 0,00 0,00 0,00 0,00 

            

Vorderingen op ten hoogste 1 
jaar 104 183,32 72 532,11 40 879,77 27 464,38 305,81 

Klanten 4 000,71 1 593,70 327,74 0,00 0,00 

Overige vorderingen 1 500,00 2 500,00 974,00 0,00 0,00 

Terug te vorderen BTW 7 861,07 860,67 528,75 594,23 305,81 

Terug te vorderen belastingen 3,22 631,5 0,00 0,00 0,00 

Vordering Stad Halle 32 568,80 30 546,24 28 649,28 26 870,15 0,00 

Vordering Liedekerke 1 049,52 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deelneming Klimaatscholen 
2050 57 200,00 36 400,00 10 400,00 0,00 0,00 

            

Liquide middelen 130 172,81 118 812,82 98 381,42 68 166,45 52 600,76 

Zichtrekening Argenta 10 085,51 10 085,51 9 085,66 3 304,76 52 600,76 

Zichtrekening Argenta 106 913,75 73 561,26 50 766,59 26 469,20 0,00 

Spaarrekening VDK 13 047,07 35 039,57 35 027,31 35 000,00 0,00 

Kassa 126,48 126,48 168,53 59,16 0,00 

Interne overboekingen 0,00 0,00 3 333,33 3 333,33 0,00 

            

Overlopende rekeningen 34 176,16 2 029,97 323,03 4,01 15,00 

Over te dragen kosten 33 992,56 1 892,30 0,00 0,00 15,00 

Verkregen opbrengsten 183,60 137,67 323,03 4,01 0,00 

            

TOTAAL ACTIEF 504 862,70 386 531,59 300 484,15 285 184,05 52921,57 

Presentatie passiva 

  

PASSIEF 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 

            

Kapitaal - Vermogen 380 000,00 252 250,00 145 250,00 114 600,00 53 750,00 
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Onbeschikbare inbreng buiten 
kap 6 500,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00 

Beschikbare inbreng buiten kap 373 500,00 245 750,00 138 750,00 108 100,00 47 250,00 

            

Overgedragen resultaat 3 791,58 3 750,19 2 399,65 -1 941,43 -3 112,78 

Overgedragen verlies 0,00 0,00 -1 941,43 -3 112,78 -3 112,78 

Statutair onbesch res 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Beschikbare reserves 3 100,19 2 399,65 0,00 0,00 0,00 

Resultaat boekjaar 41,39 1 350,54 4 341,08 1 171,35 0,00 

            

Schulden op meer dan 1 jaar 71 930,32 97 811,86 123 118,09 147 861,83 0,00 

Overige leningen 71930,32 97 811,86 123 118,09 147 861,83 0,00 

            

Schulden op ten hoogste 1 jaar 34 465,31 32 283,35 29 716,40 24 662,45 2 284,35 

Ontvangen voorschotten 0,00 0,00 390,42 0,00 0,00 

Overige leningen 25 881,54 25 306,23 24 743,74 24 193,71 0,00 

Leveranciers 2 770,84 3 460,97 0,00 468,74 0,00 

Te betalen BTW 576,92 0,00 0,00 0,00 0,00 

Te ontvangen facturen  0,00 0,00 804,96 0,00 784,35 

Belastingen op het resultaat 0,00 176,15 1 104,78 0,00 0,00 

Dividend 5 223,76 3 336,00 2 672,50 0,00 0,00 

Diverse schulden 12,25 4,00 0,00 0,00 1 500,00 

            

            

Overlopende rekeningen 14 675,49 436,19 0,00 1,20 0,00 

Toe te rekenen kosten 312,99 436,19 0,00 1,20 0,00 

Over te dragen opbrengsten 14 362,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

            

TOTAAL PASSIEF 504 862,70 386 531,59 300 484,14 285 184,05 52 921,57 

Voorstel van dividend 
PajoPower schuift voor 2020 een boekhoudkundige winst naar voor van € 5.261,93. 

Fiscaal dient hierop vennootschapsbelasting betaald te worden aangezien in boekjaar 2019 alle fiscale 

verliezen gecompenseerd werden door de gerealiseerde winst van boekjaar 2019. 

PajoPower heeft de mogelijkheid om een eenmalige fiscale aftrek (investeringsaftrek) toe te passen 

op de gedane investeringen in PV installaties. Hierdoor moet PajoPower voor boekjaar 2020 geen 

vennootschapsbelasting betalen. Er wordt zelf een bedrag van € 10.810,50 van deze fiscale aftrek 

overgedragen naar boekjaar 2021. 

PajoPower heeft dus mogelijkheid voor uitkering van een dividend. De wettelijke marge voor een 

coöperatie is tussen de 0% en de 6%. 

  

Het balanstotaal bedroeg € 504.862,70. 

Dit omvat volgende activa: 

● Een investering in PV installaties voor een bedrag van € 127.450,60. 

● Een deelname in Klimaatscholen 2050 voor een bedrag van € 57.200,00. 

● Een vordering op stad Halle voor een bedrag van € 97.784,89. 

● Een vordering op gemeente Liedekerke voor een bedrag van € 11.094,92. 

● Vorderingen op ten hoogste 1 jaar voor een bedrag van € 46.983,32. 

● Liquide middelen voor een bedrag van € 130.172,81. 

● Overlopende rekeningen ten bedrage van € 34.176,16. 
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Hieruit kunnen we stellen dat PajoPower een gezonde coöperatie is. 

 

De Raad van Bestuur doet een voorstel om 1,8 % dividend uit te keren. 

  

Bij de uitkering van het dividend moet er door PajoPower een aangifte roerende voorheffing ingediend 

worden, deze roerende voorheffing kan gerecupereerd worden in de personenbelasting van de 

aandeelhouders natuurlijke personen. 

Er volgt een attest dat dient worden bijgehouden om deze roerende voorheffing te recupereren in de 

aangifte van de personenbelasting over inkomsten 2021, aanslagjaar 2022. 

Statutenwijziging 
PajoPower dient zich in regel te stellen met het nieuwe wetboek van vennootschappen en 

verenigingen (WVV). 

 

● CVBA-so (Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en sociaal oogmerk) 

wordt CV-so (Coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk). 

● De zetel blijft in de Paddenbroek in Gooik.  

● De website en het e-mailadres worden in de statuten ingeschreven:  

o www.pajopower.be 

o info@pajopower.be  

● Het “Vast kapitaal” welke bij de oprichting 6.500,00 € bedroeg, blijft behouden voor een 

bedrag van 6.500,00 €, maar wordt omgevormd naar “Onbeschikbare inbreng buiten 

kapitaal”. 

● Het “Variabel kapitaal” wordt omgevormd naar “Beschikbare inbreng buiten kapitaal”. 

● De “Wettelijke reserves” worden van rechtswege omgevormd naar “Statutair onbeschikbare 

reserves”, er wordt voorgesteld om deze om te vormen naar “Statutaire beschikbare 

reserves”. 

● Het doel blijft: positieve impact op mens, klimaat en samenleving creëren.  

● In het voorwerp wordt expliciet verwezen naar de 7 ICA-principes en de SDG-doelen van de 

Verenigde Naties. Geld is voor de coöperatie niet het doel maar een middel.  

● Er worden 4 soorten aandelen uitgegeven. Nieuw zijn het jeugdaandeel en het sociaal 

aandeel. Zo wil PajoPower de instapdrempel voor deze doelgroepen aanzienlijk verlagen. We 

zijn er ons immers bewust van dat iedereen mee moet kunnen genieten van de voordelen die 

de transitie naar een duurzame en klimaatneutrale samenleving ons te bieden heeft.  

● Oprichtersaandelen (enkel voor de oprichters) 

● Gewone aandelen (uitgifteprijs 250,00 € per aandeel met een maximum van 5.000,00 €) 

● Jeugdaandelen (uitgifteprijs van 50,00 € per aandeel met een maximum van 5.000,00 €, 

voorbehouden voor personen tussen 18 en 26 jaar) 

● Sociale aandelen (uitgifteprijs van 50,00 € per aandeel met een maximum van 5.000,00 €) 

● De Algemene Vergadering zal in de toekomst plaatsvinden op de 2e zaterdag van de maand 

mei om 10 uur.  

● Het bestuursorgaan wordt samengesteld uit minstens 3 en maximum 9 personen en is 

onbezoldigd. 

Intern Reglement 

Er wordt ook een intern reglement opgemaakt en in de statuten wordt verwezen naar dit intern 

reglement. Dit zal ook beschikbaar zijn op de website van PajoPower. Dit intern reglement is een 

aanvulling aan de statuten en verduidelijkt bepaalde zaken. Het intern reglement zal ook geüpdatet 

worden indien dit nodig is. Hierdoor moet er niet steeds een statutenwijziging doorgevoerd worden. 
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Een aantal zaken werden vanuit de statuten verhuisd naar het intern reglement: het intern reglement 

bevat algemene toelichtingen, toetredings -en uittredingsmodaliteiten. Het is belangrijk te weten dat 

wie instapt in de coöperatie de eerste 6 jaar niet kan uitstappen. Dat was al zo, en dat is normaal bij 

een coöperatie. We brengen dat hier wel graag nog eens in herinnering.  

Verder staan er in het intern reglement nog zaken omtrent waarborg bij energielevering, de 

taakverdeling voor de mandaten in het bestuursorgaan, verkiezingsprocedure voor die mandaten, 

uitgaven en onkosten van de bestuursleden, discretieclausule en enkele specificaties omtrent het 

inzetten van vrijwilligers.  

Vragen van de vennoten 
Tijdens de vergadering wordt verder ingegaan op het sociaal doel. Iemand stelde de vraag waarom 

we dit jaar geen bedrag vrijmaken voor een sociaal doel.  

Sociaal Doel 
In het verleden beslisten we om Klimakkers te steunen. Dat is een initiatief dat jongeren actief doet 

werken rond klimaatadaptatie en mitigatie. Hierin werd zwaar geïnvesteerd met geld en tijd. Meer 

dan ons sociaal doel voorschrijft. Gelukkig konden wij ons geïnvesteerd bedrag volledig terugkrijgen 

via subsidies. Het initiatief is erg succesvol en zorgt nu reeds voor innovatieve klimaatprojecten door 

jongeren in onze streek. 

In 2021 werken wij verder mee aan de groei van Klimakkers en hun projecten. Wij stellen voor dat 

onze Algemene Vergadering die piste zou willen volgen.  

Beslissingen van de Algemene Vergadering 
● Goedkeuring jaarrekening: goedgekeurd 

● Kwijting van de bestuurders en de boekhouder: goedgekeurd 

● Stemming over het dividend (1,8%): goedgekeurd 

● Goedkeuring van de statuten: goedgekeurd 

● Goedkeuring intern reglement: goedgekeurd 
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Vooruitblik 
Een kaart van Vlaams-Brabant toont de ligging van onze potentie projecten in de pijplijn.  

 

ACV Vilvoorde 

Gebouw en gemeente Installatie Investering Opbrengst/y Looptijd 

ACV gebouw Vilvoorde 10,90 kWp € 10.000 10.000 kWh 15 jaar 

 

Via VEB raamovereenkomst (zie boven uitleg VEB raamovereenkomst) 

Gebouw en gemeente Installatie Investering Opbrengst/y Looptijd 

Sporthal Steenberg Tervuren 45,00 kWp € 45.000 41.000 kWh 20 jaar 

Sportzaal en zwembad Ternat 190,00 kWp €130.000 175.000 kWh 20 jaar 

Loods & Recyclagepark Ternat 15,00 kWp € 11.500 13.500 kWh 20 jaar 

Basisschool St-Victor Dworp 15,00 kWp €11.500 13.500 kWh 20 jaar 

Mortuarium Liedekerke 8,00 kWp €6.800 7.200 kWh 20 jaar 

Serviceflats Liedekerke 8 kWp €6.800 7.200 kWh 20 jaar 

Intradura Drogenbos 50 kWp €40.000 45.000 kWh 20 jaar 

WZC OCMW Wemmel2 58,5 kWp €50.000 52.650 kWh 20 jaar 

Woonpunt Zennevallei Halle 8 kWp €6.000 7.200 kWh 20 jaar 

Woonpunt Zennevallei Halle DEELWAGEN €25.000 --- 5 jaar 

De deelwagen bij Woonpunt Zennevallei is tegelijk ook mogelijk gemaakt via het project ‘Deel de 

Zon’.  

Via Haviland raamovereenkomst en ‘Deel de Zon’ 

 Gebouw en gemeente Installatie Investering Opbrengst/y Looptijd 

Gemeentehuis Machelen 38,5 kWp € 35.000 34.650 kWh 20 jaar 

Gemeentehuis Machelen 2 Deelwagens € 58.000 --- 5 jaar 

                                                           
2 De projecten Mortuarium Liedekerke, Serviceflats Liedekerke, Intradura Drogenbos en WZC OCMW Wemmel 

werden nog niet definitief goedgekeurd door alle partijen en werden slechts onder voorbehoud opgenomen in 

deze tabel.  
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Visietekst   
Visietekst AV Pajopower 2021

Wat brengt de toekomst? 

Het rijk van de vrijheid lonkt aan de einder… 

Laten we er samen met Pajopower voor zorgen 

dat dat eindelijk een duurzaam rijk wordt. De 

afgelopen periode heeft ons immers 

verschillende zaken geleerd. We moeten 

opnieuw zelfredzamer worden. We zweren 

daarbij de globalisering niet af, die brengt 

mensen immers ook dichterbij maar we 

moeten haar duurzamer in de zin van 

ecologischer en socialer maken. Het grote 

Europese herstelplan zal onder andere 

focussen op digitalisering en duurzaamheid. 

Vanuit Pajopower gaan we daar uiteraard, 

vanuit het energieluik, op inzetten. Via 

pilootprojecten gaan we het energieverbruik 

bij onze coöperanten en onze projecten 

monitoren. De bedoeling hiervan is om onze 

dienstverlening op energievlak naar 

particulieren, organisaties en besturen verder 

uit te bouwen en zo te anticiperen op de 

uitdagingen vanuit het energiebeleid zoals de 

vervanging van de terugdraaiende meter door 

een digitale meter en het invoeren van het 

capaciteitstarief. Onze bedoeling is ervoor te 

zorgen dat hernieuwbare energie interessant 

blijft voor alle betrokken. Verder gaan we nog 

meer inzetten op gecombineerde duurzame 

energieprojecten, projecten die niet enkel 

kijken naar de productie van hernieuwbare 

elektriciteit en warmte maar ook andere 

energiediensten bevatten. We streven 

bijvoorbeeld naar wijkgerichte projecten die 

inzetten op de renovatie van woningen, het 

voorzien van groene warmte via warmtenetten 

en de lokale productie, opslag en het beheer 

van hernieuwbare elektriciteit. 

Zo maken we onze regio vanuit haar eigen 

sterktes weerbaar en klaar voor de toekomst. 

Een andere belangrijke les is dat we grote 

uitdagingen samen moeten aangaan. We 

moeten zorg dragen voor elkaar en onze 

samenleving zo ook inrichten. Voor Pajopower 

betekent dat dat we iedereen de kans moeten 

geven om samen onze duurzame 

energietoekomst uit te tekenen, te realiseren 

en te beheren. Duurzame energie mag geen 

verhaal van de “happy few” worden. 

Als burgerenergiecoöperatie houden we ons 

aan de 7 coöperatieve principes, de ICA-

principes. Deze voorzien in een vrijwillig en 

open lidmaatschap dat leidt tot economische 

participatie maar vooral ook democratische 

controle door de leden. Wij allemaal samen 

bepalen dus hoe we onze coöperatie beheren. 

Verder zijn we volledig onafhankelijk om ons 

beleid te bepalen, investeren we in vorming 

en informatieverstrekking, werken we samen 

met andere coöperaties vanuit 

Rescoop.Vlaanderen vzw en staat de 

gemeenschap centraal in onze werking. 

Concreet hebben we daarom dit jaar 

voorgesteld (en beslist) om 2 nieuwe soorten 

aandelen in te voeren, een jeugdaandeel en 

een sociaal aandeel. Beide nieuwe aandelen 

moeten nog meer mensen in staat stellen om 

deel te nemen aan onze acties. Bovendien 

werken we binnen Pajopower ook een nieuw 

project uit waarbij mensen uit minder 

makkelijke situaties professioneel 

ingeschakeld kunnen worden in toekomstige 

energieprojecten. 

Jullie zien het, we zijn nog in volle ontwikkeling 

en voorzien nog vele nieuwe acties. En net 

zoals kinderen voor hun opvoeding een heel 

dorp nodig hebben, hebben wij jullie nodig om 

samen te kunnen doorgroeien tot ons 

einddoel: een duurzame, zorgzame 

samenleving. 

Wij kijken alvast uit naar ons verdere 

gezamenlijke traject.
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Nawoord
Zoals je kan merken zijn de zaken voor onze 

coöperatie niet stil blijven staan. 

Ondervoorzitter Noël Sissau coördineert 

tijdelijk de werkgroepen terwijl we blijven 

uitkijken naar een geknipte kandidaat om de 

fakkel van Patrick Swyngedouw over te nemen. 

Denk nu niet dat we bij de energie-coöperatie 

enkel op zoek zijn naar vrijwilligers met een 

ingenieurs -of economisch profiel. Onze 

coöperatie heeft vele vrijwilligers met 

uiteenlopende profielen. Zo hadden wij ook 

het geluk dat wij digitaal zeer goed ingewerkt 

zijn dankzij één van die vrijwilligers. Daardoor 

heeft de coöperatie weinig hinder van de 

gezondheidscrisis ervaren: dankzij de 

ingebedde digitalisering was het ons mogelijk 

om vanop afstand de lopende projecten op te 

volgen en verder te werken aan nieuwe 

projecten.  

Wees dus gerust, beste coöperanten, 

vrijwilligers met technische en economisch 

profielen hebben we aan boord. Maar een 

coöperatie is er eerst en vooral ook voor de 

burgers. Wij zoeken zeker nog personen die 

het menselijke aspect kunnen bespelen: 

aanvoelen wat er bij de coöperanten leeft, zien 

wat wij meer voor onze leden kunnen 

betekenen of ambassadeur zijn. Het menselijk 

contact is voor een coöperatie op z’n minst 

even essentieel als het technische en 

financiële. Het menselijke heeft ook het 

zwaarst geleden onder corona. Een coöperatie 

bestaat door en voor mensen; dynamisch 

gedreven met een ideaal om de wereld beter 

door te geven dan dat wij ze mochten erven.  

 

 

 

Hier wordt op ideeën gebroed die – uiteraard 

indien financieel uitvoerbaar – in praktijk 

kunnen worden gezet. Wij hopen dat we na de 

corona-crisis onze coöperanten mogen 

uitnodigen op een inspiratiedag. Neem zeker 

contact op met de bestuursploeg als je graag 

uw steentje zou willen bijdragen of ideeën 

hebt.  

 


