Sociaal project 2017
Bronsgroen cvba-so
1. Achtergrond
De RvB heeft tijdens een workshop in het voorjaar 2017 twee manieren naar voren geschoven om
de sociale doelstelling van de coöperatie te realiseren. Beide werden voorgesteld aan de algemene
vergadering van de aandeelhouders:
-

bij de opstart van een project als voorwaarde stellen in de offerte dat de gemeente een
gedeelte van de winst voorbehoudt om sociale doelstellingen te realiseren.
Een gedeelte van de jaarlijkse winst van het boekhoudjaar X besteden tijdens het
boekhoudjaar X+1 aan de realisatie van een project met een sociale doelstelling. Dit project
wordt samen met de coöperanten wordt vastgelegd volgens criteria voorgesteld door de
Raad van Bestuur.

Dit document heeft als doel om de criteria vast te leggen waaraan projecten moeten voldoen
opdat ze in aanmerking komen voor het aanwenden van een gedeelte van de winst. Gelet op de in
2016 gerealiseerde winst werd beslist om 1000 € te besteden aan een project met sociale
doelstelling in 2017.

2. Criteria

a)
b)
c)
d)
e)

2.1.Basiscriteria
Het project moet zich situeren in de energiesector.
Het project moet ten goede komen aan een groep mensen en niet aan individuen.
Het project moet zo concreet mogelijk zijn.
Het project moet effectief een sociale meerwaarde bieden en bij voorkeur aan het oplossen
van energie-armoede in Limburg bijdragen.
Bij voorkeur moet het project een voorbeeldfunctie hebben in de zin dat het een good
practice realiseert en gemakkelijk uitbreidbaar is.

2.2.Secundaire criterium
a) De indieners van het voorstel moeten zich engageren om bij selectie in hun communicatie
over het project naar derden melding te maken van de toelage verstrekt door de coöperatie.

3. Procedure
a) Iedereen kan een project-voorstel indienen: het is niet noodzakelijk om coöperant te zijn van
Bronsgroen cvba-so.

b) De voorstellen moeten ingediend worden per email aan serge.cornet@bronsgroen.be
uiterlijk op 1 december 2017 ’s avonds.
c) In het projectvoorstel moet concreet uitgelegd worden wat de sociale meerwaarde is en hoe
de realisatie van de sociale meerwaarde gedurende 3 jaar na realisatie kan opgevolgd worden
door de raad van bestuur van de coöperatie.
d) De raad van bestuur zal samen met 2 experten een keuze maken uit de ingediende voorstellen
op haar vergadering van december.
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