ZuidtrAnt cvba-so
Saffierstraat 238
2600 Berchem
BE 0651.899.089

Verslag van de jaarlijkse statutaire Algemene Vergadering van ZuidtrAnt cvba-so op 19 mei 2018
Plaats: Kunstencentrum Kaleidoscoop, Molenstraat 50, Mortsel
Uur: 14.00u
Registratie
Aanwezigen : 2 bestuurders en 55 coöperanten, naast 6 volmachten
De algemene vergadering kan op geldige wijze gehouden worden over de volgende formele agendapunten:
1.

Verslag van de raad van bestuur

2.

Nazicht en goedkeuring interne jaarrekening per 31.12.2017

3.

Bestemming van het resultaat

4.

Décharge raad van bestuur

5.

Décharge externe accountant

Inleiding
Koen Hardy, voorzitter van ZuidtrAnt stelt de coöperatie voor (met een Powerpoint presentatie) en licht de agenda toe.
Wat is ZuidtrAnt ?
ZuidtrAnt is een samenwerkingsverband van burgers die zich willen inzetten om lokale duurzame energieprojecten te realiseren. Zo streven we naar een
volledige duurzame voorziening in de energiebehoeften. We willen de energie terug aan de burgers geven , onafhankelijk van grote producenten.
Wie zijn we ?
ZuidtrAnt wordt gedragen door burgers uit de ZuidtrAnt en uit de transitiebeweging. Concreet werken 18 vrijwilligers erg actief aan de uitbouw van de
activiteiten. Er zijn 3 bestuurders: Koen Hardy, Sophie Loots en Arnold Van Hove.
Goedkeuring Agenda
De vergadering keurt de agenda goed.
Coöperanten
Op de datum van de Algemene vergadering heeft ZuidtrAnt 423 coöperanten met inbegrip van de stichters. In totaal zijn er 2216 aandelen verkocht voor
een totaal bedrag van 221.600 €.
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Projecten: 2017 + vooruitzichten
De activiteiten omvatten: Schoolprojecten, Renovatieaudits en Zonnedaken.
Er zijn 3 zonnedaken gerealiseerd, naast een 6-tal projecten die mogelijk gerealiseerd kunnen worden voor een totaal van 166kWp.
-

PV installatie van 13,8 kWp op de Feniks – Walpurgis in Mortsel

-

PV installatie van 14,3 kWp op Kaleidoscoop – Mortsel

-

PV installatie van 50kWp – plaatsing in juni 2018 op Zwembad Den Bessem - Mortsel

ZuidtrAnt is ook partner van een THV (tijdelijke handelsvennootschap) in het kader van het project ‘Klimaatscholen 2050 van IRO (Koepel Katholiek
Onderwijs).

ZuidtrAnt voert renovatieaudits uit voor particulieren van de zuidrand gemeenten, soms met extra subsidie van de gemeenten (Hove en Kontich). ZuidtrAnt
begeleidt ook een collectief renovatieproject van een appartementsgebouw.
Voor het scholenproject “Duurzaam met energie op school’ toont Arnold Van Hove een filmpje over hoe ZuidtrAnt in 3 schooltjes met name De Zeppelin
(Mortsel), Rodenbach (Hove) en OLFA (Edegem) op een speelse manier de leerlingen en leerkrachten stimuleren om bewust om te gaan met

energieverbruik op school en thuis. Kleine maatregelen leveren er al een stevige energiebesparing. Aan de hand van een energiescan kan de coöperatie ook
energierenovaties financieren in die scholen.
Project “Deeldezon”
Binnen dit Interreg-project, zal ZuidtrAnt de mogelijkheid hebben om op 10 sites een combinatie te installeren van zonnedaken met bi-directionele
laadpalen en elektrische autodeelwagens en deelfietsen. Door het zoeken naar Smart Grid oplossingen vermindert de piekbelasting op het net.
ZuidtrAnt ontvangt 50% subsidie voor het realiseren van het project maar bekwam co-financiering van de Provincie Antwerpen. ZuidtrAnt werkt samen met
professionele partners waaronder Partago voor het autodelen. Er werden reeds een 4-tal sites geïdentificeerd.
Sociaal Oogmerk van ZuidtrAnt
Afgelopen boekjaar haalde de coöperatie ZuidtrAnt nog geen winstcijfers waardoor het nog niet mogelijk is om een goed doel financieel te ondersteunen.
Onze bijdrage aan de maatschappij is echter niet te verwaarlozen! Doordat wij onze focus leggen op energiebesparingen en hernieuwbare energie, dragen
wij mee bij aan een vermindering van de CO2-uitstoot in de Zuidrand van Antwerpen. Wij proberen scholen, leerlingen en stakeholders te overtuigen van
het belang van energiebesparingen. We trachten huishoudens actief te adviseren en te begeleiden in energierenovaties via burentrajecten. We leggen onze
focus mee op duurzame deelmobiliteit. Samen met de sociale huisvestingmaatschappij DIW en de sociale dienst van gemeente Kontich bekijken we hoe we
sociale (ver)huurders en noodkopers kunnen bijstaan in het energiezuinig maken van hun woningen. Ook gaan we actief bestuderen hoe we mogelijks
kunnen zorgen voor de prefinanciering van deze renovaties.
De vzw Transitie ZuidtrAnt is een samenwerking van cvba-so ZuidtrAnt met Repaircafé’s in de zuidrand, met vzw Deeldepot 2650 en Transitie Kontich en
Mortsel.
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Financiën: 2017 + raming 2018
Het balanstotaal van ZuidtrAnt bedroeg op 31 december 2018 een bedrag van 185.069€ waaronder 182.300 € geplaatst kapitaal. In afwachting van de
realisatie van de projecten zijn de middelen beschikbaar voor een totaal van 170.127 € naast vaste activa van 14.942 €.
De taxshelter geldt voor 4 jaar voor ZuidtrAnt aandelen tot 250.000 €.
De resultatenrekening voor dit eerste volledige boekjaar 2017 bedraagt een verlies van 258,72 €.
Er wordt unaniem besloten het verlies van het boekjaar, groot 258,72 € te bestemmen als Over te dragen verlies.
Vragen/Ideeënronde
Vraag om de AV niet te organiseren in een verlengd weekend.
Vraag waarom er bij zonneinstallaties enkel focus is op photo-voltaïsche panelen (=elektriciteit) en niet op warmte (warm water
productie). Het antwoord is dat we meer kennis en ervaring hebben met PV en dat daar tot nu toe meer klantenvraag voor was.
Vraag of het mogelijk is om bijvoorbeeld gratis je elektrische fiets op te laden, als er op de Kaleidoscoop zonne-energie verloren zou
gaan. Er gaat echter geen zonnestroom verloren.
Vraag of de terugdraaiende meter zal afgebouwd worden. Er wordt verwacht dat voor nieuwe installaties in de toekomst zal gebeuren.
Vraag of er gekeken wordt naar batterijen voor zonnestroom. ZuidtrAnt bestudeert die mogelijkheid.
Vraag of er PV kan worden gelegd op het dak van het zwembad Nachtegaal in Kontich. Dit nu niet zinvol is gezien het dak niet geïsoleerd
is maar er is een studie bezig om daar aan te verhelpen.

Stemming/Kwijting
Het Jaarverslag wordt unaniem goedgekeurd.
Het Jaarresultaat wordt unaniem goedgekeurd op één onthouding na.
Het Intern Reglement wordt unaniem goedgekeurd.
De kwijting voor de Raad van Bestuur wordt unaniem goedgekeurd.
De kwijting voor de Externe Accountant (Actafim) wordt unaniem goedgekeurd.

Energie ID: voorstelling
Vincent Dierickx geeft een interessante en enthousiaste uiteenzetting over Energie-ID. Hij toont de mogelijkheden en de toepassingen.
Zie https://www.energieid.be
Slot
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering af met de volgende punten:
-

-

Er is nog een uitleg gegeven over de vzw. Die werd opgericht uit noodzaak voor de repaircafés en het Deeldepot2650. Via de vzw
kunnen we de vrijwilligers verzekeren en mogelijks vrijwilligersvergoeding betalen. De vzw verzorgt ook een tweetal inspiratie-avonden
per jaar. Op 21 juni komt Dirk Barrez spreken in Kaleidoscoop.
Er worden dringend vrijwilligers gevraagd voor diverse soorten activiteiten.
---------------

