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Volterra: missie, visie, ICA-principes
 
Volterra is een jonge, lokale burgercoöperatie die een sterke lokale verankering heeft in het
Meetjesland.
De vennootschap heeft tot doel:
•    het verwerven van financiële middelen om deze aan te wenden voor investeringen in
hernieuwbare energieproductie en rationeel energiegebruik
•    de opwekking en het gebruik van hernieuwbare energie te promoten en
•    de verbruikers van deze vorm van energie te verenigen
•    het aansporen of ter beschikking stellen van vormen van samenaankoop van hernieuwbare
energie
•    de gerealiseerde winst na een billijke vergoeding van het kapitaal te besteden aan
sociaalecologische projecten in de regio of daarbuiten.

In het Meetjesland waait de wind en schijnt de zon voor iedereen.
 
Volterra werd opgericht in 2014, maar met de plannen voor een windmolen in Eeklo nam de
coöperatie in 2018 een snelle vaart. Na 4 sessies was het kapitaal van 900.000 euro voor ons
aandeel in de windmolen bij onze enthousiaste coöperanten opgehaald. Door het grote succes
van het project moesten we de inschrijvingen onverwacht vroegtijdig afsluiten. Maar omdat
onze participatie in de molen 25 % is wat neerkomt op 440 gezinnen, willen we minimaal 440
gezinnen toelaten in onze coöperatie zodat deze allemaal kunnen gebruik maken van
goedkope groene energie. Daarom blijven de inschrijvingen verder opengesteld, en voorlopig
beperkt tot maximaal 2 aandelen van elk 125 euro. De vele geïnteresseerden beloofden we te
laten deelnemen bij een volgend project in zonne- of windenergie.

Als kleine coöperatie bundelen we de krachten met andere coöperaties zoals Ecopower,
bijvoorbeeld voor de windmolen aan de Huysmanhoeve. Ecopower heeft een jarenlange
ervaring met de ontwikkeling en realisatie van hernieuwbare energieprojecten.
We doen zonne-energieprojecten in eigen beheer, maar bundelen voor een aantal daarvan ook
de krachten met andere coöperaties zoals Ecopower en Energent.

Het is onze ambitie om met de inwoners van onze streek het verhaal van de energietransitie
verder vorm te geven in een model waarbij iedereen wint: niet enkel de lasten, maar ook de
lusten horen toe aan de inwoners van onze streek. De inwoners van het Meetjesland zijn hier
klaar voor en willen mee het heft in eigen handen nemen.



 
ICA-principes
 
De 7 ICA-principes zitten bij Volterra in het DNA. De internationaal erkende principes voor
coöperatief ondernemen geformuleerd door de Internationale Coöperatieve Alliantie (ICA)
vormen de basis voor onze werking.

Volterra is stichtend lid van REScoop Vlaanderen, de Vlaamse federatie van
burgerenergie-coöperaties. Volterra voldoet als burgerenergie-coöperatie aan de definities van
energiegemeenschappen volgens de Europese richtlijnen en de ‘clean energy package’.

1. Vrijwillig en open lidmaatschap
Volterra staat open voor iedereen die het maatschappelijk doel onderschrijft. Er is bij de start
van Volterra gekozen om een aandeel zo klein mogelijk te maken. Iedereen kan coöperant
worden door een aandeel te kopen van 125 euro. Het maximum van aangekochte aandelen is
40 (5.000 euro). Op dit moment - nu er geen participatieronde is - is het maximum aantal
aandelen dat je kunt aankopen 2 (250 euro). Na 5 jaar kan je vrij uitstappen.

2. Democratische controle door de leden
Coöperaties zijn democratische organisaties, gecontroleerd door hun vennoten. Zij nemen
actief deel aan het beleid en de besluitvorming. De leden van de coöperatie staan op voet van
gelijkheid. Iedereen kan mee beslissen, onafhankelijk van het ingebrachte kapitaal.
Elke coöperant heeft één stem – los van het aantal aandelen. We zetten actief in op het
betrekken van de coöperanten bij de organisatie. Er is volledige transparantie inzake het
functioneren en de financiën. De algemene vergadering kiest de leden van de Raad van
Bestuur.

3. Economische participatie door de leden
Vennoten ontvangen gewoonlijk een beperkt rendement of dividend op het ingebrachte
kapitaal. Daarnaast wordt de winst gebruikt voor het aanleggen van reserves, of voor andere
zaken die de doelstellingen van de organisatie dienen. De dienstverlening aan de coöperanten
staat daarbij centraal. In 2020 leverde de windmolen een beperkte winst op en legt Volterra
aan de Algemene Vergadering voor om een dividend van 1,10 % (of 1,4 euro per aandeel) uit
te keren.
In de loop van 2021 zullen de coöperanten van Volterra de opgewekte groene stroom
daadwerkelijk kunnen afnemen bij hun coöperatie.

4. Autonomie en onafhankelijkheid
Coöperaties zijn autonome zelforganisaties die gecontroleerd worden door hun leden. Al onze
installaties zijn gezamenlijk eigendom van alle coöperanten, in rechtstreeks eigenaarschap.
Volterra wordt niet gecontroleerd door andere bedrijven of andere organisaties.

5. Onderwijs, vorming en informatieverstrekking
Coöperaties voorzien in onderwijs en vorming voor hun leden, hun verkozen
vertegenwoordigers, en - als die er zijn - hun managers en hun werknemers. Ze informeren het
ruimere publiek – en dan vooral jongeren en opiniemakers – over de aard en de voordelen van
de coöperatieve werkvorm.
Zo heeft Volterra toegezegd om mee te werken aan Ondernemers voor de Klas, een initiatief
van Vlajo waarbij iemand zijn bedrijf gaat voorstellen aan leerlingen.



6. Samenwerking tussen coöperaties
Coöperaties versterken de coöperatieve beweging door samenwerking via lokale, nationale,
regionale en internationale structuren. Zo kunnen ze hun vennoten het meest doeltreffend
bedienen.
Volterra werkt samen met andere hernieuwbare-energiecoöperaties aan projecten in het
Meetjesland, maar ook daarbuiten. Volterra is stichtend lid van REScoop Vlaanderen en heeft
een vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van REScoop.

7. Aandacht voor de gemeenschap
Coöperaties werken voor de duurzame ontwikkeling van hun gemeenschap via
beleidsmaatregelen die gedragen worden door hun leden. Volterra investeert in de transitie
naar schonere energie - met het doel dat mensen hun eigen energievoorziening in handen
krijgen - en in sociaal-ecologische projecten.
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De eerste windmolen is opgestart. Deze realisatie aan de Huysmanhoeve in Eeklo is voor 75%
eigendom van Ecopower en voor 25% van Volterra en dus volledig van de burgers. De opstart
was voorzien in 2019 maar kreeg vertraging onder meer door het faillissement van de
constructeur en door de coronacrisis. De windmolen is sinds midden juni 2020 productief en
leverde 3.076 MWh groene stroom op in 2020.

Met de scholengemeenschap College Ten Doorn in Eeklo heeft Volterra samen met de
coöperatie Energent een overeenkomst afgesloten voor het plaatsen van zonnepanelen op de
sporthal. Deze worden opgeleverd in voorjaar 2021.

Op het gebouw De Schuur in Gent op 200 meter van station Gent-Dampoort legden we
zonnepanelen voor Timelab vzw. Zo helpen we ook in Gent mee aan de bouw van een
duurzame stad. Deze worden opgeleverd in voorjaar 2021.

Volterra heeft in samenwerking met Ecopower en de stad Eeklo een project Zon in de Stad
ontwikkeld. Plaatsing van zonnepanelen wordt aangeboden voor openbare gebouwen in een
eerste fase, voor bedrijven, scholen en organisaties in een tweede fase (maart 21) en in een
derde fase ook voor particulieren. In dit samenwerkingsverband heeft Volterra geparticipeerd
aan de realisatie van het zonneproject op Lokaal Dienstencentrum Zonneheem en
kinderdagverblijf BKO Kinderpoort. Deze installaties zijn nu volledig in beheer van Volterra.

Voor Zon in de Stad werden inmiddels zes publieke daken voorzien van zonnepanelen: naast
het vernoemde Lokaal Dienstencentrum Zonneheem en kinderdagverblijf BKO Kinderpoort
die in beheer zijn van Volterra, ook het stadskantoor aan de Industrielaan, de Kunstacademie,
het cultuurcentrum de Herbakker en het stedelijk sportpark. Sinds kort produceren ze groene
zonnestroom die in eerste instantie ter plaatse verbruikt wordt door de stadsgebouwen. De
overproductie wordt in het net geïnjecteerd en geleverd aan de coöperanten van Ecopower en
Volterra die thuis voor groene burgerenergie kiezen.
Burgercoöperaties Ecopower en Volterra staan in voor de financiering, plaatsing en het
onderhoud van de installaties. De stroom van de zonne-installaties kan ter plaatse verbruikt
worden aan een interessant zontarief.

In samenwerking met Bond Beter Leefmilieu zijn wij betrokken bij Zelzate warm, een project
waarbij een warmtenet ontwikkeld wordt voor de gemeente Zelzate met afname van
overtollige warmte van het bedrijf Arcelor Mital.



Volterra heeft toegezegd om mee te werken aan Ondernemers voor de Klas, een initiatief van
Vlajo waarbij iemand zijn bedrijf gaat voorstellen aan leerlingen. Volterra heeft hiervoor vijf
lessen in 2021 op zich genomen.

Na een oproep tijdens de algemene vergadering werden er in de zomer van 2020 twee
vergaderingen georganiseerd voor coöperanten die zich bereid hadden verklaard om actief
mee te werken bij Volterra.  Met een aantal mensen uit deze groep wordt er een
‘trekkersgroep’ samengesteld met verdeling van de diverse taken. Hiermee verhoogt Volterra
tegelijk haar professionaliteit en transparantie.

De taken zijn zeer divers en omvatten alle aspecten van een coöperatief bedrijf. Wij zijn
steeds op zoek naar versterking van de verschillende domeinen:

● Communicatie naar publiek en coöperanten, via website, social media, email…

● Projectopvolging gaande van offertevoorbereiding, projectcoördinatie,
uitvoering tot oplevering…

● Verkoop en prospectie…

● Operationele werking waaronder opvolging van emails, van technische bijstand,
van contracten, van verzekeringen…

● Coöperantenwerking gaande van bijhouden vennotenregister, betrekken van
coöperanten , voorbereiden van Algemene Vergadering tot organisatie van
fondsenwerving… In 2020 is ons DAR (Digitaal Aandeelhouders Register) op
punt gezet.

● Financieel beheer waaronder boekhouding, financiële planning en prognose,
financiële verslaggeving, uitgaande en inkomende facturen…

● Netwerkactiviteiten met onze partners in samenwerkingsverbanden, met
overheden, koepelorganisaties…

Vooruitblik op 2021
●  Nu de windmolen aan de Huysmanhoeve operationeel is, zullen in de loop van

2021 de coöperanten van Volterra rechtstreeks groene stroom kunnen afnemen bij
hun coöperatie. Gezien wij niet rechtstreeks kunnen factureren, wordt de factuur
door Ecopower gemaakt, maar er komt een duidelijke verwijzing naar de
opgewekte stroom van Volterra.

●  Zon in Eeklo : Zonnepanelen in Eeklo op openbare gebouwen, op bedrijven,
scholen en daken van andere organisaties, en op de daken van particulieren wordt
verder gezet in 2021. Eeklo lanceerde in maart 2021 een oproep aan bedrijven,
scholen en organisaties om te kiezen voor zonnepanelen via onze
burgercoöperatie. 

● Een nieuwe participatieronde zal gestart worden in de loop van 2021.

De Raad van Bestuur.


