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We werken aan iets dat leeft
Tijdens het voorbije jaar hadden we meer dan ooit het
gevoel dat Energent bezig is met zaken die de mensen bezig
houden, een van de uitdagingen van onze tijd. Sinds begin
2019 was er wel elke week ergens te lande een manifestatie
voor een sterker klimaatbeleid.
Een deel van onze schoolgaande jongeren sloeg zelfs aan
het spijbelen om die eis kracht bij te zetten. Begrijpelijk, want
de feiten op het terrein lieten zich ook gevoelen. De droge
zomer zorgde in ons land voor minderoogsten tot dertig
procent. Bosbranden vernietigden Paradise in Californië, er
waren aardverschuivingen, overstromingen,… . Het ‘potje’
van de aarde lijkt over te koken.
Klimaatverandering zorgt ten gronde voor meer energie
binnen onze atmosfeer en we beginnen meer en meer te
voelen wat voor immense krachten dit kan ontketenen. Maar
de opkomst van de gele hesjes herinnerde er ons tevens aan
dat niet iedereen mee kan met de noodzakelijke overgang
naar een koolstofarme samenleving, of de manier waarop
we die organiseren. De gele hesjes leggen wel degelijk een
achillespees van het groene verhaal bloot.
Dat alles gaf ons het gevoel dat Energent met de missie,
vastgelegd in zijn statuten – het verenigen van burgers
in hun streven naar een rechtvaardige overgang naar
een klimaatneutrale samenleving, het investeren in
hernieuwbare energie en energie-efficiëntie – volop inspeelt
op die actuele uitdaging.

Het groeiende bewustzijn vertaalt zich soms ook politiek.
In de Europese verkiezingen – de EU is toch het niveau waar
de grote lijnen van het klimaatbeleid worden uitgezet –
haalden de ecologische partijen hun beste score ooit. Het
lijkt erop dat ze de komende zes jaar soms nodig zullen zijn
om beleid te kunnen voeren in de EU. De kans is derhalve
reëel dat de EU een krachtiger klimaatbeleid zal voeren.
Het mag daarom niet verbazen dat België een onvoldoende
kreeg voor zijn klimaatplan.
Overigens introduceerde de EU nog net voor de verkiezingen
in twee richtlijnen de begrippen ‘hernieuwbare energie
gemeenschap’ en ‘burger energie gemeenschap’. Die leggen
de lidstaten op om ruimte te creëren voor de georganiseerde
burger om – eventueel samen met lokale besturen en KMO’s
– een echte actor te worden in het energielandschap van de
toekomst.
Het is nu aan de Vlaamse en Belgische regeringen om
daarop in te spelen. Als Energent hebben we met onze
wijkgerichte projecten zoals Wijkwerf, Buurzame Stroom
en de community-based Virtual Power Plant sowieso al het
gevoel dat we in die richting bezig zijn. We verwachten dat
de Europese richtlijnen nog meer mogelijkheden zullen
scheppen.
John Vandaele, voorzitter Energent

kapitaalsophaling
We doen gestaag verder met onze investeringen in hernieuwbare energie.
Het voorbije jaar investeerden we zo’n € 700.000 in zonne-energie.
Energent was betrokken bij één op de zes zonnepaneelinstallaties die
in 2018 in Gent werden gelegd. En er is meer op komst.
Om die reden willen we graag opnieuw € 700.000 ophalen bij de burgers. Je zal
binnenkort een nieuwe kapitaalsoproep ontvangen. We danken je alleszins dat je
het ons nu al mogelijk maakte een stevige bijdrage te leveren aan het klimaatbeleid
in Gent en omgeving.
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Verslag Algemene Vergadering
Voor de vijfde keer vond op de derde zaterdag van april de algemene vergadering van Energent
plaats. Op 21 april kwamen in de Herberg Macharius zo’n veertig vennoten op de uitnodiging
af, evenveel als vorig jaar. Na een verwelkoming gaf voorzitter John Vandaele een algemeen
overzicht van de groei van de activiteiten. Hij wees op de sterke professionalisering die zich
in het voorbije jaar heeft doorgezet en benadrukte het enthousiasme en de gedrevenheid van
de werknemers die binnen de lucratieve energiesector voor een job met maatschappelijke
duurzaamheid kiezen.
Bart Turrekens gaf een overzicht van de zonne-installaties waarin EnerGent sinds 2018
investeert. Ook de vele andere projecten kwamen aan bod. Financieel verantwoordelijke Luc
Goethals lichtte daarop de jaarrekening 2018 en het budget voor 2019 toe. Hij verklaarde
tevens waarom Energent voorstelt om een dividend van twee procent te betalen over het
werkjaar 2018. Bij stemming keurden de aanwezigen de jaarrekening goed en verleenden ze
de bestuurders kwijting.
In de vragenronde werden zeer constructieve opmerkingen naar voor gebracht. Het verslag
kan je vinden in de coöperantenzone van de site. Omdat een eerdere enquête bij onze
vennoten op een hoge respons kon rekenen, groeide tijdens de discussie het idee om in de
toekomst meer van dit middel gebruik te maken. Het kan de communicatie met de vennoten
verbeteren en tevens nuttige informatie opleveren voor Energent. Je hoort daar nog over. Net
als de vorige jaren eindigde de algemene vergadering met applaus voor de bestuurders.
Na afloop sprong een dertigtal aanwezigen op de fiets en bezocht de werf van het project
Ducoop, het vernieuwende energiesysteem van de nieuwbouwwijk Nieuwe Dokken. Daar
gaven de Energent-vrijwilligers Lieven Demolder en Jan Schelfaut – tevens werknemers van
Ducoop – een rondleiding. (AV)

Nieuws over de digitale meter
Vanaf juli doet de lang verwachte digitale meter zijn officiële intrede.
Een wenselijke en noodzakelijke stap voor de energietransitie!
De digitale meter laat immers toe om via slimme toepassingen je
verbruik beter te beheersen en ook te sturen.
Bij Energent proberen we een stapje voor te zijn en
experimenteren we binnen het cVVP-project in de Buurzame
Stroom zone alvast volop met data en slimme toepassingen.

Klik op de youtube knop
hierboven voor vragen
en antwoorden rond de
digitale meter!

Wacht je geduldig jouw beurt af dan is de digitale meter gratis. Eerst komen de prioritaire
doelgroepen (nieuwbouw, grondige verbouwingen, budgetmeters en zonnepaneeleigenaars)
aan bod, daarna pas de andere
aansluitingen.
Uiteindelijk moet elke woning binnen
15 jaar een digitale meter hebben. Wil
je sneller aan bod komen? Dan kan je dit
aanvragen bij de netbeheerder Fluvius,
maar dan is het wel betalend.

Digitale meters

Wat de digitale meter precies
betekent voor mensen met
zonnepanelen kan je lezen bij
Zonnestad onder de rubriek
‘veelgestelde vragen’. (MG)
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Burgers leggen zonnepanelen op Aldi aan
Dendermondsesteenweg
Op het dak van het grootwarenhuis Aldi aan de Dendermondsesteenweg installeerde
Energent 334 zonnepanelen. Die zijn goed voor 90.000 kWh. Aldi wordt sindsdien voor
60 procent aangedreven door zonne-energie. Koelkasten en kassa’s draaien er op
zonne-energie. Klaas Blondé, van de nv Siklos, eigenaar van het gebouw, stapte zelf naar
Energent.
‘Ik las een artikel over Energent en het project Buurzame Stroom en heb Energent
gecontacteerd. Voor ons is dat te technisch en te moeilijk. Energent heeft die kennis in
huis en kan dat realiseren’, vertelt hij tijdens een persconferentie begin juni. Even daarvoor
stond hij samen met Dieter Snoeck, woordvoerder van Aldi en Energentmedewerkers
John Vandaele en Bart Turrekens nog op het dak tussen de zonnepanelen. ‘Ja, ik doe dat
vanuit een groene motivatie en omdat ik verantwoord wil ondernemen. Zelf hebben we
daar niet zoveel return van, maar over 20 jaar is de installatie wel onze eigendom’, zegt
Klaas Blondé.
Dat komt door het systeem van de derdepartijfinanciering. Bart Turrekens legt uit hoe
dat werkt. ‘Energent zet de financiële middelen van zijn coöperanten in, onder meer voor
zonnepaneelinstallaties. Energent investeert, plaatst de installatie, houdt toezicht en
onderhoudt ze. En dat via een opstalrecht en voor een periode van 20 jaar. De gebruiker
heeft vanaf dag één een lager energietarief. Aldi wil minder betalen voor stroom en een
van de doelen van Energent is om te voorzien in groene stroom. Het akkoord was vlug
rond. Het gaat om investering van 90.000 euro.’
Dieter Snoeck, woordvoerder van Aldi, zegt dat duurzaamheid belangrijk is voor Aldi.
‘We doen dit om ecologische en economische redenen. Tegen 2020-2021 wil Aldi zijn
Zonnepanelen op de Aldi. (vlnr: John, Dieter, Klaas en Bart - foto FVV)
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CO2-uitstoot met 40 procent doen dalen. Door minder verbruik, warmterecuperatie en
zelf stroom op te wekken. Aldi heeft 450 winkels in België, waarvan er 53 zonnepanelen
hebben. Er komen nog 22 winkels bij. Van die panden zijn er 40 huurpanden in Vlaanderen
en Wallonië.’ Met andere woorden: er kunnen op sommige panden nog zonne-installaties
worden geplaatst, mogelijk door burgercoöperaties.
Een deel van de door de zonne-installatie opgewekte energie wordt ook gebruikt door
andere huurders van gebouwen van de nv Siklos op de site, met name zaal Lux, News, Baldwin
en Panos. Energent zoekt actief naar grote daken om te investeren in zonnepanelen. De
coöperatie heeft de ambitie om meer met bedrijven samen te werken. ‘Zie het als een
uitgestoken hand naar bedrijven’, zegt John Vandaele. (KVK)

Uit het leven van een Coop – ‘Ik wil het goede
voorbeeld geven’
‘Kan ik een aandeel kopen voor mijn kleinzoon?’ Op 2 mei viel
dit mailtje in brievenbus van Energent. Marc uit Lovendegem
geeft meer uitleg.
‘De voorbije jaren heb ik voor mijn kleinzoon wat geld heb samen
gespaard. Hij is meerderjarig geworden. Ik wil hem nu een beetje
in de echte en goede richting duwen, voor het beleggen van
dat geld. Zijn er, of komen er mogelijkheden om een belegging
te doen.’
Het fijne bericht maakte ons nieuwsgierig: Waarom deze stap?
‘Mijn enige kleinzoon Thibault is twintig nu en studeert toegepaste economische
wetenschappen’, vertelt Marc aan de telefoon. ‘Wat hij daar in de lessen te horen krijgt over
wereldeconomie, globalisering, de banksector en duurzaamheid, vind ik zeer eenzijdig. Ik ben
het er absoluut niet mee eens.’
‘Gelukkig komen wij goed overeen,’ zegt Marc die zijn loopbaan begon als verzorgende in
het Gentse Lousbergstehuis in 1974, en na zijn overstap naar een administratieve functie
dertig jaar lang een geëngageerde vakbondsman was in diverse adviesorganen van de
ouderenzorg, woonzorgcentra en openbare diensten.
‘Ik ben ervan overtuigd dat ik Thibault een bredere, socialere visie kan geven. Maatschappelijke
inzet en zorg voor iedereen zit gewoon in mij. Solidariteit is een reflex die we nodig hebben
op alle terreinen. Er is bijvoorbeeld een enorme vooruitgang geboekt in de ouderzorg, maar
woonzorgcentra zijn ook heel duur geworden. Toch mogen we de niet vergeten hoe we zover
gekomen zijn.’
‘Energent lijkt me een goed initiatief. Men investeert in duurzame projecten. Waarin je precies
belegt, en of het duurzaam is, is bij gewone banken meestal zeer onduidelijk. Ik ben dan ook
coöperant geworden toen ik enkele jaren geleden over het initiatief hoorde. En ik hoop dat
Thibault dat ook zal doen.’ (AV)
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Onze eerste fiets- en denkdag
Hoe geraak je vanuit hartje Gent met de fiets het best in Gemeenschapscentrum ’t Groenendal in
Merelbeke? Een groep medewerkers en vrijwilligers van Energent begon er zaterdag 6 april om 8.30
uur aan om dat uit te zoeken.
De ochtendkou beet nog even in onze wangen en vingers, waardoor we vlugger goed wakker werden.
Regen bleef gelukkig achterwege. De kolonne gleed na het oversteken van de fietsbrug aan het
Keizerpark al vlug langs de Schelde en door Ledeberg richting Zwijnaarde. We hielden even halt bij
de plek langs de Schelde waar Energent samen met Ecopower een windturbine hoopt te bouwen
op de gronden van de universiteit van Gent. We verwierven een recht van opstal op terreinen van het
voormalig instituut voor nucleaire wetenschappen. Vlot reden we langs de Schelde richting Zwijnaarde,
voorbij de Ghelamco arena en de brug over de Ringvaart. Ook daar aan de Schelde hielden we even halt
om onze blik op het eilandje Zwijnaarde te richten. Op die 60 hectare grote bedrijvenzone, ingesloten
tussen de Bovenschelde, de tijarm en de ringvaart hoopt Energent te kunnen participeren in de bouw
van een windturbine.
Tot dan liep onze tocht over aparte fietspaden, maar nu moesten we de N469 even gebruiken om de
Schelde en de tijarm te kruisen. Waarna we rechts naar beneden doken, de Trekweg op. Een behaaglijk
gevoel van veilig te kunnen fietsen in een mooi landschap overviel ons. Al duurde dat niet lang.
Wat verder doken we wat abrupt naar links en belandden in een woest landschap. De Merelbeekse
Scheldemeersen. Het bijhorende fietspad leek eerder op een cyclocrosscircuit, maar na een tocht van
13 kilometer arriveerden we bij het vrij idyllisch gelegen gemeenschapscentrum.
Na wat koffie of thee mocht het denken beginnen. Energent beraadde zich ’s ochtends in drie
werkgroepen, waarvan de leden na een half uur alweer doorschoven naar een volgende werkgroep
over de vraag waar Energent het best zou staan in 2025. Wind- en grote zonnepanelenprojecten,
Wijkwerf, onderzoeksprojecten en de productie van warmte werden uitgebreid besproken. Jan, een
ingenieur, zei met nadruk dat Energent geen ingenieursorganisatie mag worden. De maatschappelijke
component bij de transitie moet worden behouden. Energent is bekommerd over mogelijke uitsluiting
en wil dat iedereen kan genieten van zonnestroom.
’s Middags konden we buiten picknicken met zicht op het omliggende groen. We merkten dat er in die
buurt druk wordt gewandeld en gefietst. In een tweede werksessie dachten we na over onze vennoten,
communityvorming en algemene communicatie. Energent beseft dat een organisatie baat heeft bij
een krachtige achterban die zich verbonden weet met ons. We moeten ons scherper profileren, met
een duidelijke slagzin zoals bijvoorbeeld ‘burgerenergie voor iedereen’.
De terugtocht verliep iets gezapiger, onder
een aangename avondzon en met een nieuwe
energie voor de toekomst van Energent.
Sommigen doken Zwijnaarde dorp in voor een
frisse pint, anderen spoedden zich huiswaarts.
Wie een uitgebreider verslag van de denk- en
fietsdag wenst, kan dat vragen bij Energent.
(KVK)

Colofon
Deze vennotenbrief bevat bijdrages en lay-out van
Matthias Ghyselen, Bart Turrekens, John Vandaele,
An Van Hemeldonck, Karel Van Keymeulen en Ann
Vantournhout. De foto’s werden gemaakt door
Frederik Vande Velde en Energent.

Sfeerfoto fietsdag

