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Anderhalf jaar na de oprichting van Noordlicht energiecoöperatie is ons eerste jaarverslag een feit. Alle 
Noordlichters mogen terecht zeer fier zijn op wat we reeds bereikt hebben en op wat nog in het verschiet 
ligt. 

Noordlicht bestaat sinds eind 2019. Onze bestaansreden is simpel: we willen in onze regio een substanti-
ële bijdrage leveren aan het terugdringen van de klimaatverandering en dat door burgers zo nauw moge-
lijk te betrekken bij de energietransitie. Omgevingsenergie is er namelijk voor iedereen, de kosten en de 
baten zouden dan ook voor iedereen moeten blijven: dat is onze filosofie, dat is burger-energie. 

We zijn er niet alleen geraakt. Na een waardevol begeleidingstraject via provincie Vlaams Brabant en met 
de hulp van vele geëngageerde gemeentes en bevriende coöperaties Ecopower en Pajopower, werd 
Noordlicht geboren. We stelden onze missie op punt en begonnen vol goede moed aan ons avontuur. 
Kort nadien konden we een raamcontract met intercommunale Haviland binnenhalen samen met enkele 
andere bevriende coöperaties. Noordlicht was meteen goed gelanceerd en de eerste projecten rond her-
nieuwbare energie kregen snel vorm. 

Al snel telden we 10 actieve vrijwilligers actief in 2 voorname werkgroepen: projecten en communicatie. 
Dankzij hun inzet slaagden we erin om enkele mooie projecten uit te werken en hierover te communice-
ren naar onze coöperanten en het bredere publiek. We maakten een website, posten regelmatig op onze 
facebook pagina, zonden nieuwsbrieven uit en organiseerden infoavonden over onze projecten. Zelfs van-
op afstand hielden we onze wekelijkse vergaderingen en maakten we vooruitgang.  

We zijn enorm fier om op zulke korte tijd de steun te krijgen van meer dan 300 coöperanten! Samen met 
onze vrijwilligers vormen jullie het kloppende hart van onze coöperatie. Wanneer we de huidige covid-
crisis definitief achter ons gelaten hebben, hopen we jullie snel in levende lijven te mogen uitnodigen.  

Want samen is het gewoon leuker. Samen gaan we voor de energietransitie en voor een duurzame toe-
komst. 

 

In naam van het bestuur en onze vrijwilligers, 

Tom Bosserez, 

Voorzitter 

Voorwoord 
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Raad van Bestuur 

 

Tom Bosserez – voorzitter 

Het besef van onze broodnodige transitie naar een efficiënter en hernieuwbaar 
energiesysteem leidde tot de mede-oprichting van Noordlicht. Dat we deze ge-
meenschappelijke doelen als een groep vrienden kunnen waarmaken is enorm mo-
tiverend. Ik ben dan ook ontzettend fier op onze dynamische en creatieve groep die 
zich samen inzet voor zijn regio en zijn coöperanten. 

Freddy Van Santfoort – bestuurder 

Overtuigd van het feit dat verandering van onderuit kan en moet komen, geloof ik 
heel erg in burgerinitiatieven en burgerparticipatie. Duurzaamheid betekent 
leefbaarheid, voor iedereen, ook voor wie na ons komt. Vanuit die gedrevenheid 
was het maar een kleine stap om medeoprichter te worden van de energiecoöpe-
ratie Noordlicht. 

Eric Fux – ondervoorzitter 

Ik heb mijn leven lang als journalist bericht over het wel en wee in de wereld, 
maar de klimaatcrisis overstijgt het achterna hollen van de waan van de dag. 
De energietransitie, de mogelijkheden om lokaal energie te oogsten uit zon en 
wind, de elektrische en autonome mobiliteit die eraan komt, de overslag naar 
een deeleconomie, meer en meer probeer ik er actief aan mee te werken en 
laat ik het passieve bericht geven achter mij. 

Dick Nieuwenhuis - bestuurder 

Vooral geïnteresseerd om mee te werken aan projecten die sociaal en maatschap-
pelijk belangrijk zijn. Vanuit het klimaatteam van Zaventem betrokken geraakt bij 
de opstart van Noordlicht en nu coöperant en bestuurder. Bewust en actief mee-
helpen aan de oh zo belangrijke energie transitie, al was het maar voor mijn kin-
deren en kleinkinderen! 

Chris Baert – bestuurder 

Al sinds mijn ingenieursstudies ben ik geboeid door energie in al zijn vormen.  In 
het verleden heb ik mee verschillende co-generatieprojecten (productie van elek-
triciteit en warmte) mogen ontwerpen en bouwen waarmee bedrijven en steden 
van energie worden voorzien.  Via mijn betrokkenheid in waterstofproductie, ben 
ik lid geworden van het klimaatteam van Zaventem en in contact gekomen met 
mijn collega bestuurders die allemaal een passie voor duurzame energie delen.  
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Vrijwilligers 

Demphi Smeyers 

Ik ben een enthousiasteling met een grote interesse in een gezonde leefwereld. 
Naar het voorbeeld van de Scandinavische landen die al langer voorloper zijn op 
het vlak van hernieuwbare energie en duurzaamheid, wil ik deze groene  
(r)evolutie mee ondersteunen in ons Belgenland. 

Alain Verhaeren 

Ik ben een ‘buitenmens’, opgegroeid in het landelijke en rustige Melsbroek van 
begin jaren ’60. Een lokale energiecoo peratie geeft meer duidelijkheid en biedt 
de coo peranten zelfs inspraak. Daarom ben ik vrijwilliger en coo perant van 
Noordlicht. 

Julien Van de Steen 

Ik woon heel mijn leven in Grimbergen en ben al geruime tijd geï nteresseerd in 
hernieuwbare energie. Noordlicht kan in onze regio daarbij een belangrijke rol 
spelen. Een coo peratieve boodschap spreekt me erg aan omdat de burgers er 
het voortouw nemen. 

Tom Bosman 

Geboren en getogen in Opwijk. Geboeid door alternatieve organisatievormen 
(zoals burgercoo peraties), communicatie en maatschappelijke evoluties. Gedre-
ven om mee via Noordlicht de energietransitie in de toekomst vorm te geven. 

Tim Wouters 

Afkomstig uit Opwijk, na enkele omzwervingen in Leuven en Aarschot, woon ik 
nu in Zaventem (Nossegem). Ik ben gefascineerd door de kracht van mensen en 
deel ook een interesse rond meer verantwoord energiegebruik en -productie. 
Een coo peratie rond hernieuwbare energie leek me dus een perfecte combina-
tie. 

Michael Huysman 

Ik ben afkomstig uit Brussel en woon sinds 2013 in Zaventem. De stap naar 
Noordlicht zie ik als een opportuniteit om mee te werken aan de ontwikkeling 
van hernieuwbare energie in de regio. 
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Projecten 

Als beginnende coöperatie is focus belangrijk. Zonnepanelen hebben hun nut en rendabiliteit reeds 
tientallen jaren bewezen als middel om omgevingsenergie te oogsten. We zetten daarom volop in op 
de installatie van zonnepanelen en dit in het kader van de raamcontract dat we in de wacht sleepten 
bij intercommunale Haviland in samenwerking met nog 4 andere coöperaties1. Buiten de zon als be-
trouwbare hernieuwbare energiebron zetten we ook in op een innovatieproject rond de winning van 
lokale waterkracht en dit in de vorm van een subsidieproject vanuit de provincie Vlaams Brabant. Bei-
de energiebronnen zorgen voor het opwekken van volwaardige burger-energie. 

We focussen hier op ons werkingsgebied bestaande uit volgende gemeenten in de Noordrand van 
Brussel: Asse, Grimbergen, Kampenhout, Londerzeel, Machelen, Meise, Merchtem, Opwijk, Steenok-
kerzeel, Vilvoorde, Wemmel en Zaventem. 

1https://www.haviland.be/zonnepanelen-via-burgerparticipatie  

Zonne-energie 

Sinds de opstart van Noordlicht in 2019 hebben we 4 PV projecten gerealiseerd met een cumulatief 
geïnstalleerd vermogen van bijna 200 kWp. Deze projecten werden geplaatst binnen een periode van 
een goed halfjaar (oktober 2020 – mei 2021). Al deze projecten samen staan in voor een jaarlijkse pro-
ductie van 178 MWh burger-energie ofwel de jaarlijkse elektriciteitsconsumptie van 54 gezinnen2 en 
vermijden een jaarlijkse CO2 uitstoot van 77 ton3. 
 
Een overzicht van onze projecten: 

1) Kinderkribbe Jannemieke te Zaventem 

2) Gemeentelijke Basisschool Kouterschool te Londerzeel 

3) Sint-Anna-site te Opwijk 

4) Woonzorgcentrum Molenstee te Kampenhout  

2https://www.vreg.be/nl/energieverbruik 
3https://www.milieurapport.be/sectoren/energieproductie/emissies-afval/emissie-per-eenheid-geproduceerde-stroom (2017)  
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Zonnepanelen op de Sint-Anna-site in Opwijk 

Zonnepanelen op de Kouterschool in Londerzeel 

Zonnepanelen op Woonzorgcentrum Molenstee in Kampenhput 
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Onderzoeksproject – Oyenbrugmolen Grimbergen 

We denken aan de toekomst. Er staan veel veranderingen op til in ons energielandschap. Het elektrici-
teitsnet wordt meer en meer beladen en onze factuur is vaak te hoog. Hoe gaan we in de toekomst om 
met een groter aandeel hernieuwbare energie en hoe zitten die verdienmodellen in elkaar? Met ons 
project rond lokale waterkracht willen we hieraan ons steentje bijdragen zodat het water wel nog naar 
zee loopt maar de energie en de winsten hier blijven. We onderzoeken hoe we deze lokale energiebron 
zo efficiënt mogelijk kunnen inzetten en werken hiervoor samen met de molenaars, de gemeente Grim-
bergen (gemeentelijke loodsen) en Energent. Dit project zal in totaal twee jaar lopen. 
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Financieel 
In het jaar 2020 lag de focus van Noordlicht op het ontwikkelen van projecten en gelijktijdig coöperan-
ten zoeken die mee in het verhaal willen stappen en investeren in een duurzame toekomst. 

In de loop van het eerste boekjaar zijn 615 aandelen uitgegeven en betaald, wat zich vertaalt in een 
inbreng van 153.750 euro.  Dit legt een goede basis om de eerste projecten te financieren.  

Aan de kostenkant is voorzichtig omgesprongen met de middelen.  Dankzij de inzet van vrijwilligers 
hebben we de kosten tot een minimum kunnen beperken.   

De twee zonneprojecten die in 2020 zijn opgestart, zijn beide in het laatste kwartaal in dienst geno-
men.  Dit betekent niet alleen dat ze maar een korte periode hebben geproduceerd, maar ook dat het 
hier gaat om een periode met weinig zonne-uren.  De impact op afschrijvingen en op omzet van deze 
projecten is nog heel beperkt (respectievelijk 158 euro afschrijvingen en 259 euro omzet).   

Het jaar wordt afgesloten met een verlies van 1880 euro. er wordt voorgesteld dit negatief 
resultaat over te dragen naar volgend boekjaar. 

Naar 2021 toe zal er een substantiële omzetstijging zijn.  Enerzijds zullen de installaties van de kinder-
kribbe in Zaventem en de Kouterschool in Londerzeel nu een volledig jaar bijdragen en daardoor de 
vaste kosten zullen dekken.  Anderzijds zijn er de nieuwe projecten van Kampenhout en Opwijk die 
voor een verdere groei zullen zorgen, zodat we naar verwachting in 2021 een positief resultaat zullen 
kunnen neerzetten.   

Resultatenrekening 31/12/2020 

   Kosten     Opbrengsten   

60/66  Bedrijfskosten   €         2 140  70/76  Omzet   €        259   

61  Diverse goederen en diensten   €            871    Verkoop Elektriciteit zon   €        259   

63  Afschrijvingen oprichting   €            444      

63  Afschrijvingen Zonne installaties   €            158      

64  Andere bedrijfskosten   €            448      

65  Financiele kosten   €            220      

         Verlies boekjaar   €        1 880   

Balans 31/12/2020 

 Activa   
  

Passiva  

 VASTE ACTIVA   €       25 051     EIGEN VERMOGEN   €  151 870  

 Oprichtingskosten   €         1 777     Beschikbaar    €  153 750  

 Materiele vaste activa (PV installaties)   €       23 274     Overgedragen winst (verlies) (+)/(-)   €    -1 880  

 VLOTTENDE ACTIVA   €      126 992      

 Te vorderen BTW   €            370     VOORZIENINGEN   €          -    

 Liquide middelen   €      125 842     SCHULDEN   €        173  

 Overlopende rekeningen   €            780        

 TOTAAL van de  ACTIVA   €      152 043     TOTAAL van de PASSIVA    €  152 043  
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De Noordlichter 

Wat een coöperatie zo bijzonder maakt, zijn de coöperanten.  Onze missie bestaat erin om de energiebe-
hoefte van onze regio op een meer duurzame manier te voldoen door het opwekken van burger-energie.  
We willen dit echter alleen maar samen met, voor en door onze coöperanten doen.   

Hoe meer zielen, hoe meer vreugde, maar hoe vind je die coöperanten en hoe ziet zo’n  
coöperant er uit?  

Van bij aanvang hebben we ervoor gekozen om het aantal aandelen dat een vennoot mag bezitten te be-
perken tot 4.  Waarom?  Enerzijds omdat het geen zin heeft te veel geld op te halen waar nog geen pro-
jecten voor zijn, anderzijds omdat we zoveel mogelijk burgers willen betrekken in ons verhaal.  Daarnaast 
zorgt het er ook voor dat we, indien we extra middelen nodig hebben voor een volgend groot project, een 
grote groep vennoten hebben die we kunnen aanspreken. 

Sinds de opstart zien we een gestage groei van het aantal vennoten en aandelen.  In die groei zien we dat 
we vooral nieuwe deelnemers aantrekken wanneer we een nieuw project kunnen aankondigen.  We rich-
ten ons dan specifiek naar de inwoners van die gemeente en dat slaat duidelijk aan.    
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Kleine en grotere beleggers 

Bij Noordlicht is elke vennoot even belangrijk, en hanteren we 
daarom het principe 1 vennoot, 1 stem.  Twee derde van onze 
vennoten hebben, al dan niet in één keer, ingetekend op 4 
aandelen.   

 

 

 

Lokaal verankerd 

Lokale verankering is voor ons ook een kernwaarde: we willen 
met de burgers van onze gemeente samen de natuurlijke 
energie oogsten en de lokale bevolking laten genieten van de 
opbrengst.  Zo richten we ons voornamelijk op projecten bin-
nen onze regio en werken we met aannemers van de regio.  
Waar komen die coöperanten vandaan?  Jawel, vooral uit onze 
regio.  Drie kwart van de vennoten woont in de noordrand van 
Brussel. 

Binnen de regio zien we wel dat vooral de gemeenten waar 
we projecten hebben gerealiseerd goed vertegenwoordigd 
zijn.  Willen we nog meer mensen betrekken in onze missie, is 
de boodschap duidelijk: verder werken aan het ontwikkelen 
van projecten in alle gemeenten van de regio. 
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