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Manier van werken



Manier van werken



Stroomvloed 
Coöperatie
ü Coöperatieve Vennootschap met 

Beperkte Aansprakelijkheid (CVBA)
ü Werking wordt geregeld via het 

Wetboek van de Vennootschappen
ü Stroomvloed voldoet aan alle 

wettelijke regels zoals een 
erkenning van de overheid en de 
FSMA.

ü Stroomvloed is erkend door de 
Nationale Raad voor de Coöperatie



Internationale Coöperatieve Alliantie



Inkomsten & 
dividend

üElke vennootschap streeft winst na uit 
zijn gerealiseerde projecten

üProjecten = zonnepanelen + windmolens 
=> productie groene stroom

üDe aandeelhouders (coöperanten) 
bepalen wat er met de winst gebeurt 

üVerdeling van de winst op basis van de 
wettelijke voorschriften

1. Deel besteden aan de opbouw 
van wettelijke reserves

2. Deel reserveren voor realisatie 
van nieuwe projecten

3. Overblijvend deel uitkeren van 
dividend (intrest) aan alle 
aandeelhouders 



Kaart Oost-
Vlaanderen



Kaart Oost-
Vlaanderen



Wat is het doel?

üProduceren van lokale duurzame groene 
energie

üOrganiseren van activiteiten die 
bijdragen aan een vermindering van 
broeikasgassen

üHet bevorderen van rationeel 
energieverbruik



Doelstelling 1

ü In elke gemeente een zonneproject realiseren
üLiefst op een gebouw van de gemeenschap 

(overheid, school, Woon-zorg-centrum)
ü Installatie afstemmen op een maximaal eigen 

verbruik (100 %)
üLokale mensen investeren in lokale projecten
+ Creëren van een lokaal draagvlak



Doelstelling 2

ü Investeren in windprojecten
üWindprojecten zijn rendabel voor injectie op het net
üStroomvloed kan energieleverancier worden voor 

eigen coöperanten
üLangere aanlooptijd!



Concreet 

• Je kan per persoon of entiteit max. 20 aandelen 
kopen.
(Een familie van 4 kan dus 4 x 20 aandelen kopen)

• Eén aandeel kost 250 euro per stuk en staat steeds 
op naam.

• Je kan bijkopen tot je in totaal maximaal voor 
5.000 euro aan aandelen van Stroomvloed cvba 
bezit.

• De aankoop gaat in van zodra de aankoopsom op 
de rekening van Stroomvloed cvba staat.



Concreet

• Aandelen kopen op naam van een minderjarige 
kan, maar er zijn bijkomende juridische gevolgen.

• Je ontvangt na registratie en betaling via e-mail 
een aandelen-certificaat op naam.

• Er zijn geen in- en uitstapkosten.
• Na een periode van 5 jaar kan je uittreden uit de 

vennootschap mits toestemming van de Raad van 
Bestuur.



Concreet

• Als de winst het toelaat wordt er maximaal 6% 
dividend uitgekeerd, tot € 640 vrij van roerende 
voorheffing

• Een aandeel kopen is altijd een risicobelegging. 
Rendementen uit het verleden bieden geen 
garantie voor de toekomst.

• De aansprakelijkheid van elk van de vennoten is 
beperkt ten belope van hun eigen inbreng.

• Iedereen heeft één stem op de Algemene 
Vergadering, ongeacht het aantal aandelen dat je 
bezit.

• Stroomvloed cvba mag per jaar voor niet meer dan 
500.000 € aan aandelen te koop aanbieden.



Realisaties



Realisaties



Realisaties



Mogelijke andere 
zonneprojecten

Ronse (Eurabo & KO Ronse)
Oudenaarde 
(Bernardusscholen)
Merelbeke
Nazareth (OCMW, GO)
Kruisem 
De Pinte (Sporthal)
…



Mogelijke 
windprojecten

Deinze/Nazareth/Kruisem
Kruishoutem
Maarkedal
Zwalm











KINDEREN VOLGEN GEEN ADVIES, ZE VOLGEN JE VOORBEELD
Zij krijgen wat wij hen achterlaten….



Vragen & 
toelichting



• Lieven Gekiere - Raad van Bestuur

• info@stroomvloed.be
• www.stroomvloed.be
• facebook.com/stroomvloed.be


