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Het webinar-team
• Lucas Declercq (Klimaan) – moderator
• Steven Laurijssen (Klimaan) – inleiding & vragen
• Elise Steyaert (Klimaan)        – presentatrice  
• Tim Hermans (Klimaan) – presentator
• Geert Van den Berghe (Ecopower) – presentator & vragen

Werkwijze webinar
• Deelnemers kunnen niet spreken tijdens het webinar
• De presentatie duurt ongeveer 60 minuten
• Vragen stellen kan op elk moment via de chat-functie
• Vragen worden beantwoord na de presentatie

AgendaPraktische Info Webinar



1. Intro door gemeente Zemst 

2. Voorstelling Klimaan en Ecopower

3. Voorstelling PV projecten in Zemst

4. Hoe kan je mee investeren?  

5. Q&A

AgendaAgenda



Introductie door gemeente Zemst:

Mr. Joeri Van den Brande

Schepen van Energie, Milieu en Onderwijs

AgendaIntroductie Gemeente Zemst 



AgendaSamenwerking Coöperaties

Haviland raamakkoord: PV-installaties op openbare gebouwen

→ Samenwerking tussen 5 coöperaties

In Zemst: Klimaan en Ecopower



Voorstelling Klimaan





Klimaan vzw: Burgers in beweging !



• Startvergadering januari 2018, Mechelen

• April 2018: oprichting Klimaan vzw 

• Onze missie (statuten):

• Als burgers initiatief en verantwoordelijkheid nemen

Klimaan vzw: Burgers in beweging !



• 4 thematische werkgroepen: energie, grond, lucht, water (“commons”)

• 4 lokale groepen: Mechelen, Rand, Vaartland, Rupelstreek

• Overkoepelende werkgroepen: communicatie, IT, financiën,…

• Werkgroep “samenwerking”

– Interne werking

– Bestaande verenigingen samenbrengen 
en verbinden

• 130-tal actieve leden, > 150 leden

Onze organisatie



• “Coöperatieve Vennootschap” Klimaan

– Ontstaan uit Klimaan vzw

– Opgericht 20 mei 2019

– Erkenning Nationale Raad voor de Coöperatie

– Erkend als sociale onderneming

• Doelen:

– Duurzame projecten met burgerparticipatie

– Energietransitie versnellen op een sociaal-rechtvaardige manier

– Positieve maatschappelijke impact creëren

– Winsten vloeien terug naar de lokale gemeenschap

• Telt op dit moment 660 coöperanten

Klimaan CVSO



Onze familie: RESCoop

Een RESCoop (Renewable Energy Sources Cooperative)



Onze Realisatie in Bonheiden (2019)

Gemeentehuis en Bibliotheek

• Zonnedaken met burgerparticipatie
(258 panelen, 77 kWp) 

• Samenwerking met ZuidtrAnt cvba-so (50/50)

• Projectwaarde: 70.000€

• Oplevering: eind 2019



Lopende projecten

3 projecten in uitvoering (16 daken):

Sint-Katelijne-Waver: 42 kWp op het dak van GBS Dijkstein

Bonheiden: 153 kWp op o.a. 2 scholen, GC ‘t Blikveld en sporthal De Gentiaan.

Zemst: 193 kWp op 3 scholen, sporthal De Budohal en OC Hofstade



Burgerparticipatie

1. Klimaan ontwerpt, financiert, 
bouwt én onderhoudt

2. Deze zonnestroom is goedkoper 
dan de prijs van de netstroom.

3. De afnemer betaalt met de 
facturatie van de zonnestroom 
tegelijk de installatie af.



Onze Realisatie: Zonnewijzer

: Advies en samenaankoop voor particuliere zonnepanelen

Onafhankelijk advies, gratis en vrijblijvend:
1. Aanmelding via website 
2. Telefoongesprek met medewerker, persoonlijk ontwerp en prijsindicatie

Samenaankoop Zonnewijzer:
3.    Plaatsbezoek en finale offerte
4.    Plaatsing en keuring
5.    Opvolging en nazorg



Voorstelling Ecopower cv

Missie en visie, waarden
• Transitie naar 100% hernieuwbaar

• Energiebesparing

• Actieve rol voor de burger, eigendom

• Informeren en sensibiliseren

• Ecologische en maatschappelijke impact 
primeren boven financiële winst

• Pionieren



• Opgericht in 1991

• Investeren in lokale projecten

• Rechtstreeks eigenaarschap

• Vandaag meer dan 60.000 leden

• Elke cooperant heeft 1 stem in de algemene vergadering

• Leverancier van stroom aan coöperanten






