
BronsGroen cvba-so  Theresiastraat 29, 3500 Hasselt    info@bronsgroen.be    
www.bronsgroen.be 

Ondernemingsnr. 0844 930 673  IBAN: BE62 0689 0030 8961, BIC GKCCBEBB 

Verslag van de algemene 
statutaire vergadering 

BronsGroen cvba-so 
 

Datum: 21/05/2022, 10u00 tot 12u00. 

Hostel H jeugdherberg, Spoorwegstraat 80 Hasselt  

 

1. Verwelkoming aandeelhouders 2 

2. Goedkeuring agenda 2 

3. AcTviteitenverslag 2021 2 

4. Wijzigingen in RvB : stemming 3 

5. Financieel verslag 2021 3 

6. BegroTng 2022 3 

7. Bestemming resultaat 2021 3 

8. Goedkeuring 4 

9. Vooruitblik 4 

10. Varia en rondvraag 4 

 

  

 



BronsGroen cvba-so  Theresiastraat 29, 3500 Hasselt    info@bronsgroen.be    
www.bronsgroen.be 

Ondernemingsnr. 0844 930 673  IBAN: BE62 0689 0030 8961, BIC GKCCBEBB 

 

1 Verwelkoming aandeelhouders 
Pascal Vandendriessche heet de aanwezige aandeelhouders welkom. 

In tegenstelling tot de vorige jaren, kan deze AV terug fysiek plaatsvinden. 

Het verslag van vorig jaar wordt goedgekeurd. 

2 Goedkeuring agenda 
De agenda van deze algemene vergadering wordt goedgekeurd. 

3 Ac8viteitenverslag 2021 
Dries gee\ een overzicht van de acTviteiten van 2021: 

3.1 Juprelle 

RealisaTe van 1 van 5 windturbines, samen met AVDL/HesbEnergie. 

3.2 Dilsen-Stokkem 

ParTcipaTe met Windvision in 3 windturbines in Dilsen-Stokkem 

3.1 Bilzen, Kieleberg 

Voorbereidingen parTcipaTe met Ecopower voor een windturbine in Kieleberg, Bilzen, 
met verwachte ingebruikname in 2023. Hiermee zou Ecopower 3000 
burgercoöperanten extra kunnen voorzien van hernieuwbare energie. De vergunning is 
toegekend, maar een beroep is nog lopende. We kunnen tot 50% parTciperen, wat 1,5 
tot 1,8 miljoen betekend. Het verwachte rendement is 3,5%. 

Iemand vraagt of het mogelijk is om met gespreide betalingen in te stappen. Het 
bestuur neemt deze vraag op ter behandeling. 

Binnen het bestuur is er de vraag of HesbEnergie niet kan mee parTciperen, maar dit 
wordt niet door Ecopower aanvaard. 

3.2 Bilzen, E313 

Project is nog in vroege fase, door o.a. Ecopower. Een vergunning voor 3 turbines is er, 
maar beroep is nog mogelijk. Een directe parTcipaTe 1/3e is mogelijk. 

3.3 Lanaken 

Bestaande windturbines worden afgebroken. Een project met Engie en Ecopower 
neemt vorm aan voor 2 windturbines door Ecopower, maar moet nog concreet 
worden. Ook hierin kunnen we tot 1/3e parTciperen. 

3.4 Offshore 

Vanuit Bronsgroen willen we parTciperen in de nieuwe burgercooperaTe Seacoop om 
in samenwerking van alle Belgische rescoops ook offshore windenergie te plaatsen op 
de Prinses Elisabethzone voor de Belgische kust. Er volgt een aanbesteding, en een 
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minimum aandeel burgerparTcipaTe moet nog bepaald worden vanuit de overheid. 
Ons engagement is om 5 miljoen euro te investeren. De bouw start in 2024. 

3.5 Hoge Vijf Hasselt 

Een PV project is opgeleverd op het dienstencenrum Hoge Vijf in Hasselt. Dit is een PV-
project van 57kWp, in samenwerking met de Stad Hasselt en VEB. We hebben een 
directe parTcipaTe van €43.700. 

3.6 Sociale projecten 

Onze oproep kreeg geen kandidaturen.  

RHEDCoop verdient aandacht. 

3.7 Vooruitblik 

We zoeken kleinschalige PV-projecten, samenwerking met gemeenten. 

We trekken een fondsenwerver/coördinator/business developer aan om acTef achter 
deze opportuniteiten aan te gaan. 

4 Wijzigingen in RvB : stemming 
Wouter Hermans stelt zijn kandidatuur voor om het bestuur te vervoegen. Hij wordt 
verkozen als bestuurder van de AV. 

De bestuursmandaten van de huidige bestuurders zijn nog alTjd van toepassing. Het 
bestuur herhaalt een warme oproep voor enthiousiaste coöperanten om het bestuur te 
vervoegen. 

5 Financieel verslag 2021 
Cor gee\ toelichTng van de financiële acTviteiten van Bronsgroen met de balans en 
resultatenrekening van 2021. We noteren een verlies van €187,15. Dit verlies is te 
wijten door het inlossen van een lening en dat er nog geen inkomsten uit Juprelle en 
Hasselt genoteerd zijn. 

6 Begro8ng 2022 
Cor gee\ toelichTng over de begroTng van 2022. Met de opbrengst van onze PV en 
wind projecten, verwachten we om onze eerste hal\ijdse werknemer te kunnen 
verlonen, en begroten we een resultaat van -€20 in 2022. 

7 Bestemming resultaat 2021 
Het bestuur stelt een divident van 0% voor voor boekjaar 2021, maar staat open om 
toch een divident te voorzien uit de opgebouwde reserves. 

De AV beslist om een divident van 1% uit te keren voor het boekjaar 2021. 

De AV merkt op dat de communicaTe uit het bestuur momenteel sporadisch gebeurt, 
en er over de uitbetaling van het divident en uitreiking van fiscaal agest weinig 
gecommuniceerd wordt. De AV wil graag een meer proacTeve communicaTe van het 
bestuur zien. Het bestuur noteert deze bezorgdheden, en wijst erop dat onze eerste 
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werknemer hier een rol zal in spelen om meer en vaker met het publiek en de 
coöperanten  te communiceren. 

8 Goedkeuring 
De AV gee\ zijn goedkeuring voor de jaarrekening en resultatenrekeing van 2021. 

De AV gee\ zijn goedkeuring voor de kwijTng van het bestuur. 

De AV gee\ zijn goedkeuring over de realisaTe sociale doelstelling. 

9 Vooruitblik 
Het bestuur herhaalt onze parTcipaTe in Seacoop, het project Kieleberg in Bilzen, en 
onze verdere zoektocht naar kleinschaligere PV-projecten en samenwerking met 
gemeentes. 

Het bestuur vermeld ook nog de aanwerving van een 
coördinator/fondsenwerver/business developer om hierin te leidende rol te nemen. 

10 Varia en rondvraag 
De AV vraagt of Bronsgroen ook iets kan betekenen met het voorzien van laadpalen en 
het laden van elektrische auto’s. Het bestuur meld dat rendabiliteit hier moet 
onderzocht worden, om eigen verbruik te opTmaliseren. 

De AV vraagt of we kunnen samenwerken met sociale huisvesTngsmaatschappijen. Er 
zijn veel appartementen waar nog geen PV op voorzien is, maar het bestuur wacht op 
verdere concreTsering van wetgeving rondom energiegemeenschappen, zodat een PV-
installaTe zijn stroom kan doorverkopen naar de huurders of eigenaars van de 
appartementen eronder. 

De AV vraagt of het bestuur info-avonden kan houden voor geinteresseerde 
gemeenten en burgers. Het bestuur zegt dat we dit zeker willen opnemen, en 
voorstellen voor dergelijke infoavonden via ons email-adres info@bronsgroen.be 
kunnen verstuurd worden. 

Het bestuur meldt nog dat op 15 juni Seacoop officieel van start gaat, en we samen 
met de KWB infoavonden in Limburg gaan houden over de energietransiTe en 
burgerparTcipaTe. 


