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2. Voorwoord

Leiemeander

Machelen put

Kasteel Olsene

Sporthal OC Olsene

Leiemeander Kasteel Olsene

Machelen put



3. Stroomvloed cv – wie zijn we – wat doen we

• Stroomvloed is een burger-energie-coöperatie opgestart op 19 juni 2017

• Een coöperatie is 

• een autonome organisatie van personen die zich vrijwillig verenigen om hun 

gemeenschappelijke behoeften en ambities (economische, sociale en culturele) te 

behartigen door middel van een onderneming waarvan ze samen eigenaar zijn en die ze 

democratisch controleren

• Stroomvloed deelt met haar coöperanten de ambitie om de transitie van 

fossiele naar hernieuwbare energie te bevorderen.



• Voornamelijk actief in de zuidelijke en 

westelijke regio van Oost-Vlaanderen

• Onze doelstellingen

• produceren van lokale duurzame groene 

energie

• organiseren van activiteiten die bijdragen aan 

een vermindering van broeikasgassen

• bevorderen van rationeel energieverbruik

3. Stroomvloed cv – wie zijn we – wat doen we



3. Stroomvloed cv – wie zijn we – wat doen we

• Hoe werkt het…

Productie van groene energie
Verkoop van groene energie

Winst voor koper
Winst voor coöperanten Stroomvloed



3. Stroomvloed cv – wie zijn we – wat doen we

•

• Onze coöperanten: 369 burgers

Dirk 
Eeckhaut

Patricia 
Dhondt

Lieven 
Gekiere

Anneleen 
De Smet

Bram 
Soete

Patrick 
Van den Sande

Kevin
de Caluwé

Eric 
Van Eck

Ruut 
Louwers



3. Stroomvloed cv – wie zijn we – wat doen we

• Coöperatief gedachtengoed in de dagelijkse beleidsvoering:

• hanteren van 7 ICA principes (Internationale Coöperatieve Alliantie)

• Coöperanten kunnen een dubbele relatie hebben met Stroomvloed

• ze kunnen zowel aandeelhouder als gebruiker van de geproduceerde stroom zijn



3. Stroomvloed cv – wie zijn we – wat doen we

• Realisaties 2017 – 2020: 

• meer dan 20 eigen pv installaties in werking (> 500 kWp)

• Perspectieven:

• blijvende groei in pv-installaties

• rechtstreekse participatie in windparken

• andere duurzame project ontwikkelingen…



4. Drie installaties in samenwerking met…

Veneco

Streekwerkingsintercommunale van 21 gemeenten rond Gent

Erkend Energiehuis

Brede dienstverlening voor gemeenten, o.a. Energie en Klimaat

Veneco organiseert regionale energie- en klimaatprojecten en 

ontzorgt de gemeenten

Klimaatdoelstellingen gemeente Zulte

40% CO2-reductie tegen 2030

Concreet engagement -> actieplan!



Sporthal

OC Olsene

Loods TUD



4. Drie installaties

OC Olsene

adres: Kerkstraat 36, 9870 Olsene

aantal panelen: 51

grootte installatie: 18,87kWp

 jaarlijkse opbrengst: 17.000kWh

 jaarlijkse CO2 reductie: 8 ton

opgestart: 23/11/2020

opvolging en onderhoud gedurende 

20 jaar door Stroomvloed 



4. Drie installaties

Loods TUD

adres: Posthoornstraat 19, 9870 Zulte

aantal panelen: 45

grootte installatie: 17,02kWp

 jaarlijkse opbrengst: 15.000kWh

 jaarlijkse CO2 reductie: 7 ton

opgestart: 30/11/2020

opvolging en onderhoud gedurende 

20 jaar door Stroomvloed 



Sporthal

adres: Waalstraat 8, 9870 Zulte

aantal panelen: 272

grootte installatie: 100,64kWp

 jaarlijkse opbrengst: 90.000kWh

 jaarlijkse CO2 reductie: 43 ton

opgestart: 04/05/2021

opvolging en onderhoud gedurende 

20 jaar door Stroomvloed 

4. Drie installaties



4. Drie installaties

TOTAAL

aantal panelen: 368

grootte installatie: 136kWp

jaarlijkse opbrengst: 122.000kWh

jaarlijkse CO2 reductie: 55 ton

energie verbruik van +/- 35 gezinnen

KAPITAALOPROEP

110.000€

250€ / aandeel

440 inwoners van 15500 inwoners -> 2,8%



5. Waarom en hoe mede-eigenaar worden?

Waarom? WinWinWin

Inwoners kunnen participeren 

Energie in handen van burgers

Nuttige belegging van uw spaargeld

Besparing voor gemeente -> Kapitaal vrij voor andere investeringen

Minder CO2 -> duurzame en klimaatneutrale samenleving



5. Waarom en hoe mede-eigenaar worden?

Hoe?

250€ per aandeel – vaste waarde – dividend 

20 aandelen maximum

5 jaar – belegging – risico 

Kapitaaloproep Zulte

110.000€  

440 aandelen 

www.stroomvloed.be/kapitaalsoproep-zulte

http://www.stroomvloed.be/kapitaalsoproep-kruisem


5. Waarom en hoe mede-eigenaar worden?

Bijkomende informatie:

geen in- en uitstapkosten

iedereen heeft één stem op de Algemene Vergadering, ongeacht het aantal aandelen dat je bezit

er wordt maximaal 6% dividend uitgekeerd

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



Energie van bij ons
Stroomvloed

Roombaardstraat 18

9810 Nazareth

info@stroomvloed.be

www.stroomvloed.be

BTW BE0676.926.475

“Stroomvloed cv” 

is een energiecoöperatie voor én

door burgers uit Oost-Vlaanderen

mailto:info@stroomvloed.be
http://www.stroomvloed.be/

