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Rotselaar 24 oktober 2021



Agenda
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▪ Wat is een energiecoöperatie?

▪ Wie of wat is ECoOB?

▪ Historiek en werkwijze

▪ Onze projecten

▪ Doe mee
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Wat is een energiecoöperatie?
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Doelstelling: van fossiel naar hernieuwbaar
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Doelstelling: van centraal naar decentraal
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Doelstelling: van top-down productie en 

consumptie naar multidirectioneel
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Doelstelling: een nieuwe actieve rol voor de 

burger



Voordelen
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▪ Winst voor de aandeelhouder

▪ Energie in eigen handen

▪ Winstdeling

▪ Winst voor de klant

▪ Dalende energiefactuur zonder verrassende prijsstijgingen

▪ Volledige ontzorging

▪ Winst voor het klimaat en de samenleving
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Wie of wat is ECoOB
Historiek en werkwijze



Wie is ECoOB?
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Energiecoöperatie Oost-Brabant
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Wil een significante bijdrage leveren in het streven naar een lokale en 

klimaatneutrale energievoorziening



Hoe zorgen de PV-installaties voor omzet en 
winst
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● Met de investering van de aandeelhouders betalen we PV-installaties die 20 jaar 
onze eigendom blijven. 

● We verkopen de opgewekte zonnestroom

○ eigenverbruik rechtstreeks door de klant  €€€

○ injectie: het teveel aan stroom dat we in het net moeten sturen  €

○ Groene Stroom Certificaten (GSC) €€ 



Hoe zorgen de PV-installaties voor omzet en 
winst
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● Met de inkomsten betalen we de installatie en financieren we de algemene 
bedrijfskosten

● De winst die overblijft verdelen we als dividend onder onze aandeelhouders

● Na 20 jaar wordt de installatie kosteloos eigendom van de klant
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Wie of wat is ECoOB
Onze realisaties
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http://www.youtube.com/watch?v=HvLzffA-8V0
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● Danone - Rotselaar

● ViTeS - Boortmeerbeek

● Oostrem Bijlokstraat - Herent

● Drukkerij - Kessel-Lo

● Ateliers Minnoye - Kessel-Lo

● + 3 projecten

Wat na het filmpje?
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Enkele cijfers
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Doe mee



Zelf investeren
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▪ Word mede-eigenaar

▪ 1 aandeel = 250€

▪ Vast voor de eerste 5 jaar

▪ Online intekenen

▪ Dividend bij winst

▪ Investeren in aandelen is nooit zonder risico

https://www.ecoob.be/cooperant.php
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▪ https://dar.ecoob.be/

▪ “privé-persoon” of “onderneming”

Stap 1: teken in

https://dar.ecoob.be/
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▪ Naam

▪ Adres

▪ E-mail

▪ Rijksregisternummer

▪ Bankrekeningnummer

Stap 2: je gegevens
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▪ Je kan maximaal intekenen op 20 

aandelen per aandeelhouder

▪ Je krijgt een uitnodiging tot

betaling per e-mail

▪ Na de betaling ontvang je ook een

afschrift uit het aandelenregister

Stap 3: aantal aandelen



Meewerken aan ECoOB
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▪ Goede communicator voor onze website, nieuwsbrief en social media

▪ Communicatieve vertegenwoordiger in andere organisaties

▪ Creatief grafisch vormgever

▪ Goede netwerker voor prospectie

▪ Werfcoördinator voor onze PV-projecten

▪ Innovatieveling die op zoek gaat naar nieuwe businessmodellen



Deel ons verhaal
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Q&A

www.ecoob.be

info@ecoob.be
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https://www.ecoob.be/
mailto:info@ecoob.be

