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Verslag Algemene
Vergadering
Aan alle aanwezigen op de Algemene

Vergadering van ZuidtrAnt: proficiat! Aan alle

afwezigen: uiteraard ook proficiat! Bijgevoegd het

verslag. Daarnaast ook het bijzonder verslag

Sociaal Doel. We willen iedereen graag

bedanken voor de steun afgelopen en komende

jaren!
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Het is ook uw wind - opiniestuk Dirk Holemans over
het verschil tussen rescoops en fincoops

Een pleidooi voor volwaardige, rechtstreekse burgerparticipatie in energieprojecten, door Dirk Holemans

in De Standaard. De EU is alvast mee, nu Vlaanderen nog.

"Energiecoöperaties willen appelbomen die een jaarlijkse oogst opleveren om behalve de vruchten te

plukken zelf ook appelmoes, appelsap en confituur te maken én om die onder elkaar te verdelen met een

oogstfeest in de luwte van hun boomgaard.

FINcoops bieden daarentegen een beleggingsproduct van een conservenfabriek met een kortingsbon

voor een blik appelmoes in één bepaald grootwarenhuis. Het is duidelijk dat niet iedereen bereid is om

appelbomen te ruilen voor conservenblikken."

Nog informatie rond het verschil tussen energiecoöperaties als ZuidtrAnt en Fincoops, vind je hier op de

wereld morgen.
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We verwelkomen Klimplant! Een platform voor Antwerpen rond initiatieven rond

duurzaamheid! We hopen vaak met hen samen te werken!

ZuidtrAnt en Klimaan werken samen in
Bonheiden!
Klimaan is een kersverse energiecoöperatie uit het Mechelse. Om hen een duwtje in de rug te

geven, werken we samen aan een eerste project in Bonheiden! Binnenkort meer info.

DeeldeZon (opnieuw) goedgekeurd als Interreg project!
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Interreg Vlaanderen-Nederland heeft subsidie verleent voor de realisatie van het project

DeeldeZon. Elektrische deelauto’s worden via slimme bi-directionele laadpalen met de energie van

zonnedaken geladen én deze energie kan weer aan de auto worden onttrokken wanneer er veel

vraag is naar elektriciteit.  Aankomende jaren gaan de Vlaamse en Nederlandse

consortiumpartners Zonnova, Buurauto, ZuidtrAnt, Mijndomein Energie, i.LECO, Pajopower en

Over Morgen hiermee aan de slag.

In het project DeeldeZon functioneren deelauto’s in feite als wijkaccu’s met duurzame energie.

Hiermee kan in de gebouwde omgeving een energieneutraal systeem worden opgezet. Met de

kennis en kunde van de partners zal uiteindelijk een netwerk van in totaal 80 zonnedaken, 80 bi-

directionele laadpalen en 150 elektrische deelauto’s worden gerealiseerd. DeeldeZon streeft ernaar

de realisatie hiervan in ruim 2 jaar af te ronden. 

Interreg Vlaanderen-Nederland subsidieert grensoverschrijdende projecten die inzetten op

innovatie. Het maakt onderdeel uit van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

ZuidtrAnt cvba-so

Burgercoöperatie voor lokale & 

duurzame energieprojecten.

www.zuidtrant.be

Copyright © 2019 ZuidtrAnt CVBA-SO, All rights reserved.

Subscribe Past Issues Translate

Dit was de Algemene Vergadering van ZuidtrAnt https://mailchi.mp/378083dc387e/investeer-jij-mee-in-duurzame-energie...

4 van 5 17/02/2020 10:10



Want to change how you receive these emails?

You can update your preferences or unsubscribe from this list.
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